GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
14/2019.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. június 27-i nyílt üléséről, a Városháza üléstermében.
Megjelent
képviselők:

Tanácskozási
joggal jelen van:
Meghívottak:

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

Pap-Szabó Katalin jegyző, Megyeri László aljegyző
Szilágyiné Bácsi Gabriella, Keresztesné Jáksó Éva, Pardi László,
Enyedi László, Petényi Roland osztályvezetők, Varjú Róbert a közfoglalkoztatási iroda vezetője valamennyi napirendhez
Dr. Smíri Sándor a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezető helyettese valamennyi napirendhez
Kovács Péterné a Kistérségi Óvoda vezetője,
Pál Jánosné a Család-és Gyermekjóléti Központ vezetője,
Véháné Jánosik Zsuzsanna a Térségi Szociális Gondozási Központ
képviseltében,
Dinya József a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetője,
Gera Krisztián a Liget Fürdő Kft. ügyvezetője,
Ambrózi Erzsébet a Mobilbusz Kft. ügyvezetője,
a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv
vezető:

Jakucs Mária

Ülés időtartama:

14:00-15:04

Toldi Balázs polgármester köszöntötte a képviselő-testület június havi soros ülésén
megjelent képviselőket.
568

Köszöntötte jegyzőnőt, aljegyző urat, az intézmények vezetőit, ügyvezetőket a hivatal
osztályvezetőit. Külön köszöntötte Dr. Smíri Sándort a Gyomaendrődi Járási Hivatal
hivatalvezető helyettesét.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testületből jelen van 11 fő.
Farkas Zoltánné képviselő jelezte, hogy később fog érkezni.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Ágostonné Farkas Mária és Gózan Sándor 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
240/2019. (VI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelöli Ágostonné Farkas Mária és Gózan Sándor
képviselőket.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester az ülés napirendjét a meghívó szerinti sorrendben javasolta meghatározni. Az előzetesen kiküldött meghívó további három új napirenddel került kiegészítésre.
18. Vízitúra megállóhely bérleti pályázata
19. Dr. Katona Piroska házi gyermekorvos kérelme, valamint a 3. számú házi gyermekorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének módosítása
20. Bíráló Bizottság kijelölése a Gyomai városrész központjának rehabilitációja c. projekt közbeszerzési eljárásához tárgykörökben.
21. Bejelentések
A zárt ülésen önkormányzati kitüntetések és elismerések adományozására beérkezett
javaslatok elbírálására kerül sor.
Megkérdezte van-e kérés, javaslat a napirendet illetően.
Hozzászólás hiányában javasolta a napirend meghatározását a meghívó szerinti 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:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
241/2019. (VI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testület az ülés
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. A helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet
módosítása
2. Az anyakönyvi események díjazásáról szóló 22/2016. (IX. 2.)
önkormányzati rendelet módosítása
3. Óvodák nyári nyitva tartása
4. Döntés központi orvosi ügyeleti ellátás biztosítására megkötendő szerződésről
5. Köznevelési feladat ellátásához ingó és ingatlan vagyon biztosítása
6. Közszolgáltatási szerződés módosítása
7. Javaslat a "Kiegyenlítő bérrendezési alapra" benyújtott pályázaton elnyert támogatás felhasználására
8. Beszámoló a helyijárat 2018. évi üzemeltetéséről
9. A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2019. évi első negyedévi beszámolója
10. A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2019. év 1-4 hónap
beszámolója
11. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2019. év 1-4 hónap gazdálkodási
beszámolója
12. Beszámoló a 2018. évi közfoglalkoztatási pályázat végrehajtásáról
13. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosítása
14. Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati
Társulás Társulási Tanács munkájának ismertetése
15. A Nemzeti Földalapba tartozó 001130/11 hrsz. földrészlet közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából történő önkormányzati vagyonkezelésbe adása
16. Hanyecz és Társa Kft. kérelme
17. A Képviselő-testület 2019. évi II. féléves ülésprogramja
18. Vízitúra megállóhely bérleti pályázata
19. Dr. Katona Piroska házi gyermekorvos kérelme, valamint a 3.
számú házi gyermekorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének módosítása
20. Bíráló Bizottság kijelölése a Gyomai városrész központjának
rehabilitációja c. projekt közbeszerzési eljárásához
21. Bejelentések

570. oldal

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbi napirendi pont
megtárgyalására zárt ülésen kerül sor
22. Önkormányzati kitüntetések és elismerések adományozására
beérkezett javaslatok elbírálása
Határidő: azonnal
1.Napirendi pont
A helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati 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 az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy
törvény módosítás következében a szálloda szálláshely-üzemeltetők 2019. július 1-től,
a panziók 2019. október 1-től, minden egyéb szálláshely-üzemeltető 2020. január 1től lesz köteles a napi és havi adatszolgáltatást a kötelezően használandó szoftveren
keresztül rögzíteni és továbbítani a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ felé.
Önkormányzatunk helyi adókról szóló rendelete meghatározott adattartalommal
vendégnyilvántartás vezetési kötelezettséget ír elő a szállásadóknak, idegenforgalmi
adókötelezettségük teljesítésének nyilvántartásához, ellenőrzéséhez. Mivel a központi
nyilvántartó rendszer ez évben ezt fokozatosan kiváltja, szükséges az önkormányzat
adórendeletében a vendégnyilvántartási kötelezettséget is fokozatosan, majd 2020.
január 1-vel véglegesen megszüntetni.
A bizottságok véleményezték a rendelet-tervezetet és javasolják a képviselőtestületnek annak megalkotását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak
a rendelet-tervezetről. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelet
a helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet a következő 19/A.
§-al egészül ki:
„19/A. § A szállásadót a 19. § szerinti vendégnyilvántartás-vezetési kötelezettség a
Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz történő adatszolgáltatás megkezdéséig, de legfeljebb 2019. december 31-ig terheli.”
2. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdés kivételével 2019. július 1-jén lép hatályba, és a
hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) A (3) bekezdés 2020. január 1-én lép hatályba.
(3) Hatályát veszti a 19. §, a 19/A. §, a 4. melléklet és az 5. melléklet.
Toldi Balázs
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

E rendelet 2019. június hó 28. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre
került.
Gyomaendrőd, 2019. június 28.
Pap-Szabó Katalin
jegyző
2. Napirendi pont
Az anyakönyvi események díjazásáról szóló 22/2016. (IX. 2.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát az Ügyrendi Bizottság
elnökét, hogy ismertesse az előterjesztést.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a Kállai Ferenc Művelődési Központ szolgáltatási díjai, így a vízi színpad bérleti díja változott 2019. január 1. napjával.
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Az anyakönyvi események díjazásáról szóló rendeletben meghatározott többletszolgáltatás díja is tartalmazta a vízi színpad bérleti díját, így a díj emelkedése miatt szükségessé vált a rendelet felülvizsgálata. A többletszolgáltatási díj összege megegyezik
a más külső helyszínek többletszolgáltatási díjának összegével, ezért a rendeletben
nem szükséges külön soron szerepeltetni a vízi színpadot, mint anyakönyvi külső
helyszínt.
A rendelet normaszövegét a rendelet-tervezetet a döntési javaslatban olvashatják.
Célszerű lenne, hogy csak azok a költségek szerepeljenek a díjban, melyet az ügyfelek
a Gyomaendrődi Közös Hivatal felé fizetnek meg. A vízi színpad bérleti díját az ügyfelek a Kállai Ferenc Művelődési Központnak fizetik meg.
A bizottság tárgyalta a rendelet-tervezetet és annak megalkotását javasolja a képviselő-testület számára.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtotta a döntési
javaslatot. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű
szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16/2019. (VII. 2.) önkormányzati rendelet
az anyakönyvi események díjazásáról szóló 22/2016. (IX. 2.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének az anyakönyvi események díjazásáról szóló 22/2016. (IX. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet 2019. július 15. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.
Toldi Balázs
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

E rendelet 2019. július hó 2. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
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Gyomaendrőd, 2019. július 2.
Pap-Szabó Katalin
jegyző
1. melléklet 16/2019. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez
Anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások díjazása
A

B

1

Anyakönyvi események

Helyszín

2

Hivatali munkaidőn kívül

3

Hivatali munkaidőn kívül

4

Hivatali helyiségen és hivatali
munkaidőn kívül

Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal
Gyomaendrődi Járási
Hivatal
Külső helyszín: jegyző
által engedélyezett

C
Többletszolgáltatás díja
(Ft)
12.000
17.000
10.000

3. Napirendi pont
Óvodák nyári nyitva tartása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester visszaadta a szót Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnöknek, hogy ismertesse az előterjesztést.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a közhasznú társaságok fenntartásában lévő óvodák tájékoztatták a képviselő-testületet az óvodák nyári nyitva
tartásáról.
A Kistérségi Óvoda nyári nyitva tartásának szüneteltetése a táblázatban foglaltak szerint alakul, melyet a fenntartó Társulási Tanács már elfogadott.
Az óvodák a szülői igényeket figyelembe véve határozták meg ezeket az időszakokat.
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a közhasznú társaságok
fenntartásában működő óvodák nyári nyitvatartásnak szüneteltetését a döntési javaslatban foglaltak szerint vegyék tudomásul.
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 az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
242/2019. (VI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 94 §-ának (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a
közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák 2019. évi nyári
nyitva tartásának szüneteltetését az alábbiak szerint tudomásul veszi:
Az
ellátást
Nyitva
igénylő
Óvoda
tartás
gyermekeszünetel
ket fogadó
óvoda
intézményen
belül
megoldja
(bölcsőde
Vásártéri –
július 8. –
zárva tartása:
Szivárvány
július 26.
július 29. –
Óvoda
augusztus 9.)
- Selyem úti Gyermekliget
Óvoda
auguszSelyem úti –
Vásártéri
–
tus 5. –
GyermekliSzivárvány
auguszget Óvoda
Óvoda
tus 16.
Selyem úti –
július 8. Tulipános
Gyermekliget
auguszÓvoda
Óvoda (július
tus 16.
8. – július 31.)
Határidő: azonnal
4. Napirendi pont
Döntés központi orvosi ügyeleti ellátás biztosítására megkötendő szerződésről
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület 2019. május
30-ai ülésén döntést hozott arról, hogy a beszerzési eljárás eredményeként a jelenlegi szolgáltatóval a Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft–vel szerződést köt egy
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éves időszakra a központi orvosi ügyeleti ellátás biztosítására. Az ülésen a képviselő
testület kérte az eljáráshoz kapcsolódó szerződés tervezet pontosítását.
Ez megtörtént, rögzítésre kerültek a képviselő-testület által kért pontok.
A bizottságok véleményezték az előterjesztést és javasolják a szerződés-tervezet
megkötését a döntési javaslatban foglaltak szerint.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtotta a döntési
javaslatot.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
243/2019. (VI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel (1131. Budapest, Topolya utca 4-8.), mint nyertes ajánlattevővel kötendő szerződést 2019. július 1.-2020. június 30. időhatállyal és az önkormányzat által fizetendő kiegészítő finanszírozási díj 95,6 Ft/lakos/hó összegével, a
következő szövegezéssel fogadja el:
SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
ORVOSI ÜGYELET ELLÁTÁSÁRA
Mely létrejött egyrészről:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. sz., adószám: 15725527-2-04, képviseli: Toldi Balázs polgármester (a továbbiakban Megrendelő),
másrészről:
Cégnév: Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Székhely: 1131 Budapest, Topolya utca 4-8.
Cégjegyzék szám: 01-09-187743
Adószám: 24887865-1-41
Bankszámla szám: 12100011-17614973-00000000
Képviseli: Rédei József
továbbiakban: Szolgáltató
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
1.)

Előzmények:
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kötelező alapfeladatai közé tartozik az
ügyeleti ellátás biztosítása. Ennek érdekében Megrendelő – a folyamatos szolgáltatás
biztosítására – 2019. július 1. napjával szerződést kíván kötni a helyi beszerzési eljárás
lefolytatása alatt legkedvezőbb ajánlatot nyújtó Szolgáltatóval.
2.)

A szerződés tárgya:

a.) Megrendelő megrendeli, Szolgáltató elvállalja a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint az ügyeleti ellátás biztosítását.
b.) Gyomaendrőd város település lakosai, (a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, továbbiakban NEAK által finanszírozott lakosság szám alapján) + 10 % településen
ideiglenesen tartózkodó népesség, teljes körű felnőtt- és gyermek központi háziorvosi ügyelet ellátása munkanapokon 16:00 órától másnap reggel 8:00 óráig. A heti pihenőnapokon és a munkaszüneti napokon, továbbá munkanap áthelyezés esetén az
érintett szombatokon az ügyelet időtartama reggel 8:00 órától a következő munkanap reggel 8:00 óráig tart.
A központi orvosi ügyeleti tevékenység az alábbi települések közigazgatási területére
terjed ki:
Gyomaendrőd, Mezőberény, Köröstarcsa, Kamut, Csárdaszállás, Hunya, Dévaványa, az
alábbi struktúrában:
Gyomaendrőd központban folyamatosan az ügyeleti idő alatt (munkanapokon 16:00
órától másnap reggel 8:00 óráig. A heti pihenőnapokon és a munkaszüneti napokon,
továbbá munkanap áthelyezés esetén az érintett szombatokon az ügyelet időtartama
reggel 8:00 órától a következő munkanap reggel 8:00 óráig): 1 orvos, 1 nővér, 1 gépkocsivezető
Mezőberény alközpontban folyamatosan az ügyeleti idő alatt (munkanapokon 16:00
órától másnap reggel 8:00 óráig. A heti pihenőnapokon és a munkaszüneti napokon,
továbbá munkanap áthelyezés esetén az érintett szombatokon az ügyelet időtartama
reggel 8:00 órától a következő munkanap reggel 8:00 óráig): 1 mentőtiszt, 1 gépkocsivezető
Dévaványa telephelyen folyamatosan az ügyeleti idő alatt (munkanapokon 15:00 órától másnap reggel 7:00 óráig. A heti pihenőnapokon és a munkaszüneti napokon, továbbá munkanap áthelyezés esetén az érintett szombatokon az ügyelet időtartama
reggel 7:00 órától a következő munkanap reggel 7:00 óráig): 1 mentőtiszt vagy diplomás ápoló, 1 gépkocsivezető (ápolói végzettséggel).
c.) A Szolgáltató kijelenti, hogy az ügyeleti tevékenység szervezése során a 4/2000.
(II. 25.) EüM rendelet 11. § (4) bekezdésében meghatározott képesítéssel rendelkező
orvost és a 12. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott szakképesítéssel rendelkező,
megfelelő létszámú alkalmazottat foglalkoztat.
3.)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek:

A Szolgáltatót szolgáltatásának ellenértéke az alábbiak szerint illeti meg:
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a.) a Szolgáltató az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (továbbiakban: NEAK)
közvetlenül köt finanszírozási szerződést, aki a szolgáltatás ellenértékét az abban
meghatározott feltételekkel és határidőben fizeti meg.
b.1.) Megrendelő a Szolgáltató részére a 3.b.2.) pontban meghatározott összegű ellenszolgáltatást biztosít, utólag megfizetve a Szolgáltató által kiállított számla alapján,
átutalással, a havi teljesítést követő 30 napos fizetési határidőn belül, figyelemmel a
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire.
b.2.) A Megrendelő a Szolgáltatónak az orvosi ügyeleti szolgálat ellátásáért fizetendő
díja havonta bruttó 95,6 Ft/lakos/hó.
A Megrendelő a havi díjat a Szolgáltató által tárgyhónapot követő hónapban kiállított
és a Megrendelőnek megküldött számla alapján fizeti meg a Gránit Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett 1210011-17614973-00000000 számú számlájára történő átutalással.
c.) Amennyiben a feladatellátásra a NEAK által biztosított finanszírozás összege
emelkedik, úgy a Megrendelő által fizetett havi díj összege annyival csökken, amenynyivel a NEAK által biztosított finanszírozás emelkedik. A NEAK által biztosított finanszírozás csökkenése esetén ugyanakkor a Szolgáltató nem tarthat igényt az Önkormányzat által fizetendő díj növelésére.
4.)

A szolgáltatás tartalma:

a.) A Szolgáltató az ügyelet ellátásának időtartama alatt köteles gondoskodni arról,
hogy az ügyeletet igénybe vevő betegek az egészségi állapotuknak megfelelően sürgős esetben a megfelelő egészségügyi intézménybe kerüljön beszállításra. A Szolgáltató az egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerint köteles az adminisztrációt és betegdokumentációt folyamatosan és naprakész állapotban tartani és
szükség esetén a Megrendelőt tájékoztatni.
b.) A Megrendelő jogosult a Szolgáltató pedig köteles a teljeskörű felnőtt- és gyermek háziorvosi ügyeleti szolgálatról Gyomaendrőd Város lakosait és háziorvosait tájékoztatni. A Szolgáltató köteles a panaszkezelési eljárási rendben meghatározottak
szerint havonta az Önkormányzati díjfizetésre vonatkozó számla megküldésével egyidejűleg, írásban tájékoztatni a Megrendelőt a megelőző hónapban az ügyeleten
megjelent összes betegek számáról és az általa elismert panaszok számáról.
c.) A Szolgáltató köteles arra, hogy amennyiben az ügyeleti szolgáltatás során a teljesítésben közreműködő szakszemélyzet személyi összetételében változás következik
be, akkor a szolgáltatásba újonnan bevont személyek esetében is be kell nyújtani a
Megrendelő részére a feladat ellátásához szükséges, és jogszabályban meghatározott
szakmai alkalmasságot igazoló dokumentumokat.
d.) Figyelembe véve, hogy a szolgáltatás helyeként megjelölt ügyeletként használt
épületrész berendezésekkel és felszerelésekkel együtt a Megrendelő tulajdonát képe578. oldal

zi, továbbá mivel az épületben 2 db háziorvosi rendelő és 1 db fogorvosi rendelő is
működik, a Szolgáltató köteles betartani az egészségügyi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi és tűzvédelmi szabályokat.
e.)
A Szolgáltató köteles a Megrendelő írásban megküldött kérésére az ügyeleti
szolgáltatás teljesítéséről 15 napon belül írásban beszámolni, ezen túl külön írásbeli
felszólítás nélkül a jelen pont alapján tárgyévről a tárgyévet követő év január 31-ig
írásbeli beszámolót készíteni, melyet a Megrendelő képviselője köteles a Képviselőtestület következő, esedékes ülése elé terjeszteni.
f.)
A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a szolgáltatási szerződés alapján végzett
tevékenysége során a Megrendelőnek vagy harmadik személyeknek kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
5.)

A szerződés időtartama:

A Felek jelen szerződést 2019. július 1. napjától kezdődő, határozott időtartamra
kötik azzal:
Szolgáltató teljes körű felnőtt- és gyermek háziorvosi ügyeletet a Megrendelő által
kiírt – szolgáltatásra vonatkozó – 2020. június 30. napjáig.
6.)

A Megrendelő kötelezettségei:

a.) A Megrendelő a jelen szerződés hatálybalépésekor az ügyeleti szolgálat biztosításához a szerződés teljes időtartama alatt ingyenes használatra átadja a Megrendelő
tulajdonában álló 5500 Gyomaendrőd, Fő út 3. szám alatti, 5008/2/A/1 hrsz alatt bejegyzett, 247,31 m2 alapterületű, orvosi ügyelet ellátására alkalmas épületrészt, az
ahhoz tartozó berendezési és felszerelési tárgyakat.
b.)
A szerződés hatálybalépésével, illetve az ügyeleti szolgálat megkezdéséig a
Megrendelő jegyzőkönyv felvétele mellett átadja a Szolgáltatónak az ingatlan alaprajzáról készült leírást, valamint a berendezési és felszerelési tárgyakat ( leltárív szerint).
c.)
A Megrendelő a Városi Egészségügyi Intézményén keresztül biztosítja a közüzemi szolgáltatások elérését, valamint a telefon- és internet használatot.
7.)

A Szolgáltató kötelezettségei:

a.) A Szolgáltató a szolgáltatás díjából köteles biztosítani az ügyeleti szolgáltatással
kapcsolatos valamennyi költséget, valamennyi személyi és dologi költséget, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló
60/2003. (X. 20.). ESZCSM rendeletben előírt szakmai minimumfeltételek biztosításához, pótlásához szükséges költségeket.
b.) A Szolgáltató a Megrendelő által átadott ingatlant és eszközöket köteles a jó
gazda módjára kezelni, azokon az állagmegóváshoz szükséges karbantartási munkát
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elvégezni. Az elhasználódott berendezések pótlásáról, valamint jogszabályváltozásból
adódóan a műszerezettségre vonatkozó minimumfeltételekről a 60/2003. (X. 20.)
ESZCSM rendelet alapján, a Szolgáltató köteles gondoskodni a saját költsége terhére.
c.)
Köteles továbbá a megjelölt orvostechnikai eszközök kötelező felülvizsgálatát
elvégeztetni, az esetleges javíttatásról a kiadott jegyzőkönyv alapján gondoskodni. A
Szolgáltató köteles gondoskodni a tevékenység végzésével kapcsolatos gyógyszer,
szakmai anyag, eszköz, gépjármű, nyomtatványok, illetve minden egyéb eszköz, –
mely a szolgáltatás végzéséhez feltétlenül szükséges – folyamatos biztosításáról,
használatáról.
d.) A Szolgáltató köteles az átadott épületrész helyiségeinek, és az épülethez tartozó földterület, valamint a külső terek (pl.: járda, lépcső, rámpa) tisztán tartásáról, csúszásmentesítéséről gondoskodni.
e.) A Megrendelő kiköti, hogy a leltár szerint átadott eszközöket, felszereléseket a
Szolgáltató kizárólag az egészségügyi szolgáltatás érdekében, a szolgáltatás helyén
használhatja. Az átadott felszerelések és eszközök használhatóságát a szerződés teljes
időtartama alatt a Szolgáltatónak folyamatosan biztosítani kell. (Szükséges pótlás.)
f.)
A Szolgáltató köteles megtéríteni a Városi Egészségügyi Intézmény részére az
ügyeleti tevékenység biztosításával felmerült közüzemi költségeket, az alábbiak szerint:
- A Szolgáltató a közüzemi szolgáltatókkal önállóan köteles szerződést kötni a következő szolgáltatások tekintetében: elektromos áram, szemétszállítás.
- A Városi Egészségügyi Intézmény közvetített szolgáltatásként továbbszámlázza a
Szolgáltató részére az épület teljes egészére mért vízfogyasztás 38,4%-át, és a teljes
mért gázfogyasztás 55%-át.
- Ezen kívül a 66/386-520 számú telefon, valamint az internet használatra vonatkozóan a Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások előfizetője a Városi Egészségügyi Intézmény, a számlafizető pedig a Szolgáltató.
g.) A Szolgáltató köteles a szerződés hatálybalépésétől számított időponttól kezdődően az orvosi ügyelet ellátására szolgáló épületrészre, berendezési és felszerelési
tárgyakra a jelenleg érvényes, vagyonbiztosítás arányos részének összegét megtéríteni, mely biztosítási összeget Megrendelő továbbszámláz Szolgáltató részére, a saját
eszközeire, felszereléseire pedig megfelelő biztosítást kötni.
h.) A Szolgáltató köteles tűrni, hogy a Megrendelő, illetve a Megrendelő megbízottja
(Városi Egészségügyi Intézmény munkatársa) előzetes értesítést követően az ügyeleti
szolgálat zavarása nélkül ellenőrzi az átadott épületrész, berendezési és felszerelési
tárgyak, valamint az épülethez tartozó földterület használatát, azok karbantartását,
valamint a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését.
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i.) Amennyiben az ügyeletet ellátó személy nem munkára képes állapotban jelenik
meg, vagy ilyen állapotba kerül, a Megrendelő bejelentése alapján Szolgáltató köteles
legfeljebb 2 órán belül gondoskodni arról, hogy az ügyeletet a továbbiakban munkára képes állapotban lévő személy lássa el.
j.) Felek megállapodnak, hogy a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd,
Csárdaszállás, Hunya intézmény bentlakásos egységében bekövetkezett haláleset során a helyszíni halott-vizsgálatot végző orvos legkésőbb az értesítését követő 2 órán
belül a helyszíni halott-vizsgálatot megkezdi.
k.) Felek megállapodnak abban, ha a gyomaendrődi központi orvosi ügyeletről az
orvosnak bármilyen okból Mezőberény vagy Dévaványa ellátási területre kell vonulnia, az ott szolgálatot teljesítő mentőtisztnek az orvos visszaérkezéséig meg kell jelennie a gyomaendrődi központban.
l.) A Szolgáltató köteles betartani a tevékenységre vonatkozó mindenkori jogszabályokat, különös tekintettel az alábbiakra:
- Az orvosi ügyeletre vonatkozó törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek
- Az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
- A Kötelező Egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról
szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet
Az Egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi
LXXXIV. törvény
- Az Egészségügyi szolgáltatások egészségbiztosítási alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rend.
- Az Egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásáról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rend.
Az Egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges minimum feltételekről
szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM. r.
- Az Egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezeti kérdéseiről
szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM. rend.
- Az Orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM. rend.
A Háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.
25.) EüM. rend.
- A halott vizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.)
Korm. rendelet.
8.)

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Az ügyelet késedelmes megkezdése, az ügyelet megszakítása, vagy az ügyeletnek az
előírt idő előtt történő befejezése esetén napi 50.000,- Ft késedelmi kötbért köteles
fizetni. Ezen kívül köteles megfizetni a kötbéren felül a Megrendelő igazolt kárát.
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Hibás teljesítési kötbért kell fizetni, ha a panaszkezelési eljárásrendben meghatározott
nyilvántartásban rögzített és elismert panaszok száma az adott hónapban eléri a hónapban az összes, ügyeleten megjelent betegek 10 %-át. Ebben az esetben a kötbér
az adott hónap szolgáltatási díjának 0,5 %-a.
9.)

Hatálybalépés:

A jelen szolgáltatási szerződés 2019. július 1. napján lép hatályba. Ez a nap a szolgáltatás megkezdésének a napja. A Szolgáltató eddig az időpontig köteles bemutatni a
Megrendelőnek a szolgáltatás végzéséhez szükséges működési engedélyt, valamint
egyéb hatósági engedélyeket.
Szolgáltató képviselője kijelenti, hogy a Szolgáltató a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható
szervezetnek minősül. A Szolgáltató a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról
haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat
alapján a Megrendelő a szerződést felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még
nem került sor – a szerződéstől eláll. (Ávr. 50. § (1a) bekezdés)
10.) A szerződés megszűnése:
a) Felek a jelen szolgáltatási szerződést közös megegyezéssel írásban bármikor megszüntethetik.
b) A Megrendelő a szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal írásban
megszüntetheti, amennyiben a Szolgáltató az egészségügyi szolgáltatást nem a jelen
szerződésben foglaltak szerint végzi, a rendelkezésére bocsátott vagyont nem az
ügyeleti ellátás teljesítésére használja, az ügyeleti szolgáltatás végzését jogellenesen
másnak átengedi, az ügyeleti szolgálathoz biztosított épületrész használatát jogellenesen másnak átengedi, valamint a karbantartással kapcsolatos feladatokat elmulasztja. A felmondás feltétele, hogy a Megrendelő a szerződésszerű teljesítésre a
Szolgáltatót írásban felszólítsa, és annak a Szolgáltató haladéktalanul nem tesz eleget.
c) A Szolgáltató jogosult a szerződést írásban rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetni, ha a Megrendelő szerződésszerű teljesítésére történő írásbeli
felhívást követő 30 napon belül a Megrendelő a szolgáltatásért fizetendő díjat nem a
szerződés 3. b) pontjában meghatározottak szerint biztosítja, az épületrész esetlegesen rendeltetésszerű használatát veszélyeztető hibát a Szolgáltató írásbeli értesítését
kézhezvételét követő 15 napon belül a szükséges intézkedést nem teszi meg, és a
hibát 60 napon belül nem hárítja el.
d) Megrendelő a szerződést rendes felmondással a Szolgáltatóhoz intézett írásbeli,
egyoldalú nyilatkozatával 60 napos felmondási határidővel megszüntetheti.
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e.1.) A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
e.2.) a szolgáltatást többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezete útján látja el,
f) A Szolgáltató köteles a szerződés megszűnésével egyidejűleg a jegyzőkönyv szerint átvett eszközöket az átadáskori állapotnak megfelelően átadni, figyelembe véve
az időközben bekövetkezett amortizációt.
11.) Illetékesség kikötése:
Jelen szerződésből adódó vitákat a felek kötelesek elsősorban békés tárgyalások útján rendezni. Arra az esetre, amennyiben ez nem vezet eredményre a felek hatáskörtől függően kikötik a Szarvasi Járásbíróság, illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos
illetékességét.
A jelen szolgáltatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk-ról szóló
2013. évi V. törvény, a szolgáltatás ellátását érintő jogszabályok rendelkezései az
irányadók.
Jelen szolgáltatási szerződést a felek áttanulmányozták, azt elfogadják, és mint akaratukkal mindenben egyezőt, aláírják.
A szerződés mellékletét képezi:
Szolgáltató részére használatba adandó felszerelések leltári listája,
Szolgáltató panaszkezelési szabályzata
Kelt.: …………………, 2019. év ………. hó …. nap

…………………, 2019. év ………. hó …. nap

…………………………………..
Megrendelő
Toldi Balázs
polgármester
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Ellenjegyzi:
…………………………………..
Pap-Szabó Katalin
Jegyző
Határidő: azonnal

…………………………………..
Szolgáltató
Rédei József
Ügyvezető
Békés-Medical Kft.

…………………………………..
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Pénzügyi Osztályvezető
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5. Napirendi pont
Köznevelési feladat ellátásához ingó és ingatlan vagyon biztosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester visszaadta a szót Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnöknek.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a köznevelési feladatot ellátó
Gyomaendrődi Kner Imre Gimnázium és Kollégium fenntartói jogát a Szeged-Csanádi
Egyházmegye a 2014. június 30. napján aláírt megállapodás alapján átvette a
Klebersberg Intézményfenntartó Központtól és egyúttal az önálló költségvetési szervként működő intézménye telephelyeiként, Szent Gellért Katolikus Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium néven tartja fenn.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és Szeged-Csanádi Egyházmegye között megállapodás jött létre az intézmény működtetésére, mely megállapodás 2019. augusztus
31. napjával lejár.
Az Egyházmegye tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a továbbiakban is szeretné
ezt a feladatellátást az önkormányzati tulajdonú ingatlanban megoldani, ezért kéri az
ingatlan újabb 5 évre történő használatára a szerződés megkötését.
A köznevelési törvény alapján az egyházi köznevelési intézménynek rendelkeznie kell
a nevelési-oktatási intézmény működtetéséhez legalább öt nevelési évre az ingatlan
használati jogával. A következő időszakra az Egyházmegye és az Önkormányzat már
köznevelési szerződést nem köthet, de az intézmény Egyházmegye által történő működtetése érdekében az ingatlan használatára a szerződés megkötése szükséges.
A bizottságok véleményezték az előterjesztést és javasolják a döntési javaslat szerinti
megállapodás megkötését.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
244/2019. (VI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Gellért Katolikus
Általános Iskola és Gimnázium (Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám, OM-azonosító:
028300), Gyomaendrőd, Hősök út 39. szám alatti telephelye működtetése érdekében
az ingatlan és ingó vagyon használatára az alábbi megállapodás tervezetet javasolja
elfogadásra az intézményt fenntartó Szeged-Csanádi Egyházmegye részére.
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Megállapodás
ingatlan és ingó vagyon használatára közfeladat ellátása érdekében
(tervezet)
amely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhely: Gyomaendrőd Selyem út 124.
szám, statisztikai számjele: 15725527-8411-321-04, képviseli: Toldi Balázs polgármester), a továbbiakban, mint tulajdonos
másrészről
a Szeged-Csanádi Egyházmegye (székhely: Szeged Aradi vértanúk tere 2. szám, képviseli: dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök), a továbbiakban, mint használó
között a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium (Gyomaendrőd, Selyem út 109. szám, OM-azonosító: 028300), Gyomaendrőd, Hősök út 39. szám alatti
telephelye működtetése érdekében az alulírott napon a következő feltételek szerint.
Előzmények:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és Szeged-Csanádi Egyházmegye közt megállapodás jött létre gimnáziumi nevelés-oktatás feladatai ellátására. A felek megállapodtak, hogy a 674 hrsz-ú, természetben a Gyomaendrőd Hősök út 43. szám alatti, továbbá a 687 hrsz-ú természetben Gyomaendrőd Hősök út 39. sz. alatti ingatlanok
vonatkozásában az Önkormányzat ingyenesen a köznevelési szerződés érvényességi
idejére szóló használati jogot biztosított az átvevő Egyházmegye részére. A vagyont
kizárólag a közfeladat ellátása céljából adta használatba az Önkormányzat.
Az Egyházmegye és az Önkormányzat között öt évvel ezelőtt létrejött közoktatási
megállapodás és az ingatlanhasználati szerződés 2019. augusztus 31. napjával lejár.
A Szerződő Felek jelen megállapodás előzményeként rögzítik, hogy közös céljuk,
hogy az oktatási intézmény működéséhez az ingatlan és ingó vagyon biztosítva legyen.
Felek jelen használati megállapodást a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény alapján kötik.
A fenti előzmények figyelembevételével a Felek az alábbi megállapodást kötik.
1. Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi a Gyomaendrőd, belterület a 687.
hrsz-ú természetben Gyomaendrőd Hősök út 39. sz. alatti ingatlan.
2. Szerződő felek rögzítik, hogy a köznevelési intézmény feladatainak ellátásához a
tulajdonos a kétszintes 2164 m2 hasznos alapterületű oktatási épületet, a hozzátartozó 298 m2 hasznos alapterületű tornatermet, a 211 m2 hasznos alapterületű műhely585. oldal

raktár épületet, a 31 m2 hasznos alapterületű garázs és melléképület, a sportpálya és
lelátó, valamint az udvaron közlekedést biztosító szilárd burkolattal ellátott építményeket, valamint a 2014. június 19. napján kelt megállapodás alapján átadott ingó
vagyon ingyenes használatát biztosítja a használó részére köznevelési közfeladat ellátása céljából.
3. Szerződő felek megállapodnak továbbá, hogy a használó köteles írásban a fenntartói jogának megszűnéséről 8 napon belül értesíteni a tulajdonost.
4. A tulajdonos a 2. pontban leírt vagyont kizárólag a közfeladat ellátása céljából adja
használatába.
5. A használat joga az Egyházmegyét 2019. szeptember 1. napjától 5 év határozott
időtartamban illeti meg.
6. Szerződő felek rögzítik, hogy 2. pontban részletezett ingatlan és ingó vagyon a
használó birtokában van, ezért nem szükséges a külön birtokba adás. Az épületek
használata során az áram, a gáz és víz, szennyvíz közművek díjait a szolgáltatók a
szolgáltatási szerződések alapján a használónak számlázzák.
7. A használó az ingatlanon építési-átalakítási munkálatokat csak a tulajdonos előzetes írásos hozzájárulása alapján végezhet, ide nem értve a szokásos javítási, karbantartási munkákat.
8. A használó tudomásul veszi, hogy az ingatlanon végzett értéknövelő beruházásának megtérítésére sem a használat időtartama alatt, sem annak megszűnését követően jogalap nélküli gazdagodás vagy más jogcímen igényt nem tarthat.
9. A használó a használatba vett ingatlanban a tevékenységét saját felelősségére
végzi. Köteles ehhez az illetékes szakhatóságoktól a szükséges engedélyeket beszerezni és az előírt munkálatokat saját költségén elvégezni. A szükséges felújítások, karbantartások és az állagmegóvással kapcsolatos valamennyi munkálatok elvégzésének
kötelezettsége és a költségek teljes mértékben történő viselése használót terheli.
Használó köteles a vagyonelemeket rendeltetésüknek megfelelően használni, saját
költségén fenntartani és állagát megóvni. Az üzemeltetés során történő természetes
elhasználódások pótlása – saját költségén – a használó kötelezettsége.
10. A Használó jelen megállapodás megszűnésekor vagy felbontásakor köteles a
vagyonelemeket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadni.
11. A megállapodás az alábbi esetekben szűnik meg:
a) a használó fenntartói joga a köznevelési intézmény vonatkozásában megszűnik,
b) a tulajdonos által történő rendkívüli felmondás esetén, melynek okai a következők
lehetnek:
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- a használó a megállapodásba vállalt lényeges kötelezettségeit felszólítás ellenére az abban megjelölt határidőn belül - nem teljesíti;
- a használó vevő a vagyont nem a jelen megállapodásban meghatározottak szerint
használja;
- a használó a vállalt köznevelési közfeladatot nem látja el;
- az Nvtv. 11. § (12) bekezdésében meghatározott ok.
12. A megállapodás megszűnése esetén a használó köteles a birtokában lévő ingó és
ingatlan vagyont a tulajdonos birtokába visszaadni. Amennyiben a megállapodás
megszűnése a 11. pont a) pontja alapján történik, a visszaadás időpontja a fenntartói
jog megszűnésének napja.
Amennyiben a megállapodás a tulajdonos rendkívüli felmondása miatt szűnik meg,
abban az esetben a rendkívüli felmondás bejelentését követő augusztus 31-én köteles a használó a vagyont a tulajdonosnak visszaadni. Az ingó vagyont vagyonleltár
alapján, míg az ingatlant állapotfelmérés mellett legalább az átadás kori műszaki állapotában köteles visszaadni.
13. A jelen megállapodás körében kapcsolattartó személyek:
A tulajdonos részéről:

- név: Csényi István
- cím: Gyomaendrőd, Selyem út 124
- e-mail cím: csenyi@gyomaendrod.hu
- telefon:581- 232

A használó részéről:

- név: Barabás Hunorné
- cím: Szeged, Aradi vértanúk tere 2.
- e-mail cím: szegekif@katolikus.hu
- telefon/fax: 06/20/448-5030

14. A használó a tulajdonosi ellenőrzést köteles tűrni, az ellenőrzés érdekében kötelezhető minden közérdekből nyilvános adat, valamint – a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok megtartásával – az önkormányzati vagyonra és a használatra
vonatkozó adat szolgáltatására és okirat bemutatására.
15. A megállapodásra egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadók.
Szerződő felek megállapítják, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselőtestülete a …/2019 .(…) sz. önkormányzati képviselő-testületi határozatával, ………….
…………………… a … sz. határozatával a jelen megállapodás szövegét jóváhagyta, és felhatalmazta a képviselőket annak aláírására.
…………, 2019. ……………..…
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Toldi Balázs
polgármester
Gyomaendrőd Város Önkormányzat

dr. Kiss-Rigó László
szeged-csanádi püspök
Szeged-Csanádi Egyházmegye

Ellenjegyzem:
Ellenjegyzem:
............................................................................... ...............................................................................................
Önkormányzat
Egyházmegye
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az oktatási intézmény használatában álló vagyonelemek tárgyában járjon el a Szeged-Csanádi Egyházmegyénél, és a
megállapodást kösse meg.
Határidő: 2019. augusztus 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
6. Napirendi pont
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, a képviselő-testület 2018. augusztus 30-i ülésén határozatban utasította a 100%-os tulajdonában álló Liget Fürdő Kft.
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságát, mint a 2012/21/EU bizottsági
határozat alapján a közszolgáltatásért járó ellentételezés kedvezményezettjét, hogy
2018. szeptember 1-étől 10 éves időtartam alatt lássa el az előterjesztésben felsorolt
közfeladatokat.
A költségvetésben már elfogadott ellentételezési mérték alapján a Közszolgáltató
elvégezte a szükséges számításokat, így erre figyelemmel benyújtásra került a Közszolgáltatási szerződés 5. mellékletének 2018. évi tényleges adatai, illetve 2019. évi
várható adatok szerinti módosítás jóváhagyásra.
A bizottságok véleményezték az előterjesztést és javasolják a közszolgáltatási szerződés módosítását a döntési javaslatban foglaltak szerint.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
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
245/2019. (VI. 27.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Liget
Fürdő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságával 2018. augusztus 31én megkötött Közszolgáltatási szerződésnek a következő tartalmú módosító megállapodása aláírására felhatalmazza a polgármestert:
„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 Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cím: 5500
Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2., cégjegyzékszám: 04-09-005983, adószám: 130870852-04) képviseli: Gera Krisztián ügyvezető (a továbbiakban: Közszolgáltató) között a
mai napon az alábbi feltételekkel:
1. Az Önkormányzat és a Közszolgáltató megállapodnak, hogy a közöttük 2018. augusztus 31-én létrejött I.45-7/2018. ügyiratszámú Közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 6.1.1. pontjában foglalt 5. mellékletet 2018. december 31-i
záró nappal e szerződés 1. melléklete, és 2019. január 1-ei nyitó nappal e szerződés 2.
melléklete szerinti tartalommal módosítják.
2. A szerződő felek kijelentik, hogy a Szerződésnek az 1. pontban foglalt módosítással
nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
3. 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. június …..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviseli: Toldi Balázs
polgármester

Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Képviseli: Gera Krisztián ügyvezető
ügyvezető

Jogilag ellenjegyzem:
………………………………
Pap-Szabó Katalin
jegyző
Pénzügyileg ellenjegyzem:
……………………………..
Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető
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1. melléklet
[5. melléklet]
A Közszolgáltatás ellentételezésének részletes kimutatása [6.1.1.]
A 2018. évre vonatkozó Ellentételezés részletes összetevői:
1. Fizikai közérzetjavító szolgáltatások elvégzésével
kapcsolatos közfeladatok ellentételezése
Anyagköltség
Alapanyagok költségei (karszalag, masszázskrém,…)
Tisztító és fertőtlenítő szerek
Egyéb anyagok (szerelés, alkatrész)
Vezetékes gáz
Villamos energia
Vízdíj
Irodaszer, nyomtatvány, munkaruha
Igénybevett szolgáltatások
Szemétszállítás, szennyvíz
Javítási, karbantartási költség
Könyvviteli költségek
Ügyvédi költség
Gyógyászati szakfelügyelet
Egyéb humán eü. szolgáltatás
Vízvizsgálati díjak
Munkavédelmi, tűzvédelmi költség
Telefon, internet, posta
Bérleti díj
Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
Bevétel
2. Turisztikai feladatok ellátásához kapcsolódó közfeladatok ellentételezése
Anyagköltség
Alapanyagok költségei
Tisztító és fertőtlenítő szerek
Egyéb anyagok (szerelés, alkatrész)
Vezetékes gáz
Villamos energia
Vízdíj
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Mutatók

Összeg
(ezer Ft)
46.805
14.096
1.610
1.550
2.250
2.754
4.577
1.044
311
24.912
2.567
3.790
1.296
720
3.609
2.994
1.000
151
1.080
7.705
47.635
47.635
39.838
-23.887
6.553
680
654
1.556
1.162
1.931
439

Irodaszer, nyomtatvány, munkaruha
Igénybevett szolgáltatások
Szemétszállítás, szennyvíz
Javítási, karbantartási költség
Könyvviteli költségek
Ügyvédi költség
Vízvizsgálati díjak
Munkavédelmi, tűzvédelmi költség
Telefon, internet, posta
Bérleti díj
Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
Bevétel
3. Sport és ifjúsági ügyeket is szolgáló létesítmény
üzemeltetéséhez kapcsolódó közfeladatok ellentételezése
Anyagköltség
Alapanyagok költségei
Tisztító és fertőtlenítő szerek
Egyéb anyagok (szerelés, alkatrész)
Vezetékes gáz
Villamos energia
Vízdíj
Irodaszer, nyomtatvány, munkaruha
Igénybevett szolgáltatások
Szemétszállítás, szennyvíz
Javítási, karbantartási költség
Könyvviteli költségek
Ügyvédi költség
Vízvizsgálati díjak
Munkavédelmi, tűzvédelmi költség
Telefon, internet, posta
Bérleti díj
Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
Bevétel
2. melléklet
[5. melléklet]
A Közszolgáltatás ellentételezésének részletes kimutatása [6.1.1.]

591. oldal

131
7.820
1.083
2.772
610
304
316
64
456
2.215
12.740
12.740
51.000
15.896
8.695
1.074
1.033
800
1.836
3.051
694
207
11.076
1.711
3.209
864
480
500
101
720
3.491
20.125
20.125
24.000

A 2019. évre vonatkozó Ellentételezés részletes összetevői:
1. Fizikai közérzetjavító szolgáltatások elvégzésével
kapcsolatos közfeladatok ellentételezése
Anyagköltség
Alapanyagok költségei (karszalag, masszázskrém,…)
Tisztító és fertőtlenítő szerek
Egyéb anyagok (szerelés, alkatrész)
Vezetékes gáz
Villamos energia
Vízdíj
Irodaszer, nyomtatvány, munkaruha
Igénybevett szolgáltatások
Szemétszállítás, szennyvíz
Javítási, karbantartási költség
Könyvviteli költségek
Ügyvédi költség
Gyógyászati szakfelügyelet
Egyéb humán eü. szolgáltatás
Vízvizsgálati díjak
Munkavédelmi, tűzvédelmi költség
Telefon, internet, posta
Bérleti díj
Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
Bevétel
2. Turisztikai feladatok ellátásához kapcsolódó közfeladatok ellentételezése
Anyagköltség
Alapanyagok költségei
Tisztító és fertőtlenítő szerek
Egyéb anyagok (szerelés, alkatrész)
Vezetékes gáz
Villamos energia
Vízdíj
Irodaszer, nyomtatvány, munkaruha
Igénybevett szolgáltatások
Szemétszállítás, szennyvíz
Javítási, karbantartási költség
Könyvviteli költségek
592. oldal

Mutatók

Összeg
(ezer Ft)
49.723
13.698
1.691
1.628
1.260
2.892
4.806
1.096
325
26.005
2.695
3.827
1.361
756
3.789
3.143
1.050
159
1.134
8.091
50.017
50.017
39.997
-24.274
7.578
914
887
731
1.720
2.527
661
138
6.771
1.337
1.271
640

Ügyvédi költség
Vízvizsgálati díjak
Munkavédelmi, tűzvédelmi költség
Telefon, internet, posta
Bérleti díj
Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
Bevétel
3. Sport és ifjúsági ügyeket is szolgáló létesítmény
üzemeltetéséhez kapcsolódó közfeladatok ellentételezése
Anyagköltség
Alapanyagok költségei
Tisztító és fertőtlenítő szerek
Egyéb anyagok (szerelés, alkatrész)
Vezetékes gáz
Villamos energia
Vízdíj
Irodaszer, nyomtatvány, munkaruha
Igénybevett szolgáltatások
Szemétszállítás, szennyvíz
Javítási, karbantartási költség
Könyvviteli költségek
Ügyvédi költség
Vízvizsgálati díjak
Munkavédelmi, tűzvédelmi költség
Telefon, internet, posta
Bérleti díj
Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
Bevétel
Határidő: azonnal

319
332
67
479
2.326
13.377
13.377
52.000
14.738
9.130
1.128
1.084
840
1.928
3.203
729
218
9.477
1.796
1.217
907
504
525
106
756
3.666
21.131
21.131
25.000

7. Napirendi pont
Javaslat a "Kiegyenlítő bérrendezési alapra" benyújtott pályázaton elnyert támogatás felhasználására
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.

593. oldal

Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy
2019. január 14. napján kiírásra került a „kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra”
vonatkozó Pályázati Kiírás, melynek célja, hogy a szerényebb anyagi helyzetű települési önkormányzatok számára is lehetővé tegye, hogy a köztisztviselői bérek rendezése érdekében megtett vagy megtenni szándékozott illetmény-emeléshez anyagi forrást biztosítson.
2019. január 25-én önkormányzatunk is benyújtotta pályázatát, mely 15.600.000,- forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A támogatói okiratban megítélt 15.600.000,- forint támogatás az önkormányzat 2019.
évi költségvetésében többlet támogatásként jelenik meg, mely címzetten a köztisztviselők bérrendezését célozza.
Ennek figyelembe vételével javasolt, hogy a képviselő-testület a Közös Hivatalnak biztosítson lehetőséget arra, hogy a Hivatalban alkalmazott köztisztviselők egy egyszeri
havi bérkifizetés keretében megkaphassák a kiegyenlítő bérrendezési alap által biztosított támogatás összegét.
A véleményező bizottságok javasolják a képviselő-testületnek, hogy engedélyezze a
támogatási összeg ilyen irányú felhasználását.
Betkó József bizottsági elnök megkérdezte, hogy mikor kerül sor a bér kifizetésére.
Pap-Szabó Katalin jegyző válaszolva elmondta, július 1-én a köztisztviselői nap alkalmából kapnák meg a dolgozók, július 2-án kerülne számfejtésre.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a
döntési javaslat elfogadására.
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
246/2019. (VI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat képviselő-testülete egyet értésben Csárdaszállás Községi és Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületeivel Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazásában álló közszolgálati tisztviselők részére egy egyszeri illetmény
kifizetést engedélyez, melynek összege megegyezik a dolgozók egy
havi bruttó bér összegével.
A kifizetés fedezete a kiegyenlítő bérrendezési alapra benyújtott pályázaton elnyert 15.600E,- Ft támogatás eredményeként keletkező
pénzmaradvány, mely összeg a költségvetési rendelet soron következő módosításával kerüljön beépítésre a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésébe.

594. oldal

Határidő: 2019. július 1.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
8. Napirendi pont
Beszámoló a helyijárat 2018. évi üzemeltetéséről
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, a „Gyomaendrőd Város közigazgatási területén végzendő helyi közúti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása” tárgyában 2017-ben kiírt pályázati eljárásban a Mobilbusz
Közlekedési Kft. tette a legkedvezőbb ajánlatot, így a közszolgáltatási szerződés 2017.
július 31-én aláírásra került.
A közszolgáltatási szerződés 8. pontja alapján a szolgáltató minden évben elkészíti az
előző évre vonatkozó beszámolóját.
A beszámolót a melléklet tartalmazza.
A bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és javasolják a beszámoló elfogadását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a beszámoló elfogadására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
247/2019. (VI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Mobilbusz Közlekedési Kft. által elkészített Gyomaendrőd város helyi közlekedésével összefüggő 2018. évi közszolgáltatási feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
9. Napirendi pont
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2019. évi első negyedévi beszámolója
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
595. oldal

Elmondta, a társaság gazdálkodásának 1–3. hónap adózás előtti eredménye -9.011
eFt, amely az egy évvel korábbinál 2.557 eFt-al több.
A teljes árbevétel az előző év hasonló időszakához képest 11,34 %-kal nőtt. A beszámoló alapján az eladott fürdőbelépők és hozzá kapcsolódó szolgáltatások árbevétele
37,52 %-kal nőtt, ugyanakkor a gyógyászati árbevétel 6,42 %-kal, a szállás árbevétel
pedig 17,93 %-kal csökkent.
A személyi jellegű költségek 6,3 %-kal alacsonyabbak ugyanakkor az anyagjellegű
ráfordítások 40 %-kal magasabbak az egy évvel korábbinál.
A társaság 2018. hasonló időszakához képest közel 1 millió Ft-tal több önkormányzati
támogatást használt fel a képviselő-testület által megszavazott 27 millió forintos működési célú támogatásból.
A bizottságok tárgyalták a beszámolót és javasolják annak elfogadását a képviselőtestület számára.
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 az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
248/2019. (VI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2019. 1–3. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidő: 2019. június 27.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
10. Napirendi pont
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2019. év 1-4. hónap beszámolója
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a társaság gazdálkodásának 1-4.
hónap adózás előtti eredménye 51 ezer Ft, amely az egy évvel korábbinál 1.750 eFttal elmarad. A 2019. évi 1-4 hónapban az egy évvel korábbiakhoz képest a bevételek
41,72%-ka, míg a kiadások 30,17%-ka teljesült.
Mindhárom bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a beszámolót.
Toldi Balázs polgármester kérdés, észrevétel hiányában szavazásra bocsájtotta a
döntési javaslatot.

596. oldal

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
249/2019. (VI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2019. 1-4. hónap gazdálkodásáról, valamint az útfenntartásról készített beszámolóját.
Határidő: 2019. június 27.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
11. Napirendi pont
Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2019. év 1-4. hónap gazdálkodási beszámolója
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi Bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a Gyomaszolg Ipari Park Kft. elkészítette a 2019. április 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló beszámolóját.
A társaság 1-4 hónap gazdálkodásának adózott eredménye 1.380 eFt. A Kft-nek egy
évvel korábban 9.585 eFt vesztesége volt.
A társaság eredmény tartaléka a 9.585 eFt veszteség „leírása” miatt 33.587 eFt-ra
csökkent. A saját tőke 187.797 eFt.
A beszámolót részletesen olvashatják az előterjesztés mellékletében.
A bizottságok elfogadásra javasolják a képviselő-testület számára.
Toldi Balázs polgármester kérdés, észrevétel hiányában szavazásra bocsájtotta a
döntési javaslatot.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
250/2019. (VI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2019. 1-4 hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidő: 2019. június 27.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
597. oldal

12. Napirendi pont
Beszámoló a 2018 évi közfoglalkoztatási pályázat végrehajtásáról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó Bizottság elnökét,
hogy ismertesse az előterjesztést.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a 2018. évi közfoglalkoztatási pályázat 7
mintaprogramból tevődött össze - belvízelvezetés mintaprogram, illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, mezőgazdasági földutak karbantartása, mezőgazdaság, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás, belterületi közutak karbantartása és bioés megújuló energia felhasználás. A mintaprogramokhoz kapcsolódó 181 fő-re tervezett létszám 33%-kal kevesebb volt az egy évvel korábban tervezetnél.
A létszámcsökkenés 2018. nyár elejére olyan mértékűvé vált, hogy 2018. július 31-ával
a bio- és megújuló energia felhasználás, az illegális hulladéklerakó helyek felszámolása és a mezőgazdasági földutak karbantartása mintaprogramokat meg kellett szüntetni. A létszámcsökkenés ellenére az év közben megszűnt három mintaprogramban
vállalt feladatok időarányosan teljesültek, valamint a megmaradt négy mintaprogramban vállalt feladatok pedig teljes egészében végrehajtásra kerültek.
Mindhárom bizottság megtárgyalta a beszámolót és javasolta a képviselő-testületnek
annak elfogadását.
Toldi Balázs polgármester javasolta a képviselőknek a beszámoló elfogadását.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
251/2019. (VI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2018 évi közfoglalkoztatási pályázat végrehajtásáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
13. Napirendi pont
Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási
Tanács munkájának ismertetése
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján

598. oldal

Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát az Ügyrendi Bizottság
elnökét, hogy ismertesse az előterjesztést.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök ismertette az előterjesztést. Elmondta, a
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás önálló jogi
személyiséggel rendelkezik. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, melyet a
társult önkormányzatok polgármesterei alkotják.
A megállapodás 13. pontja szabályozza a társulás működéséről történő beszámolási
kötelezettséget. A társulási tanács a tag önkormányzatok együttes képviselő-testületi
ülésén évente egy alkalommal beszámol a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulás által ellátott feladatok megvalósulásáról.
A beszámoló 2018 júniusától 2019. május végéig eltelt időszakban végzett tevékenységéről számol be.
A Társulás az általa fenntartott két intézménnyel kapcsolatos intézményfenntartói
döntésekkel folyamatosan biztosította az intézmények törvényes működését. A beszámolóban a két intézmény beszámolóját is olvashatták, illetve a belső ellenőrzési
jelentés összegzését és a zárszámadási beszámolót.
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a képviselő-testületnek a
beszámoló elfogadását.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket a beszámoló elfogadására.
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
252/2019. (VI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati
Társulás Társulási Tanács 2018 júniusától 2019. május végéig terjedő
időszakban végzett tevékenységéről készített beszámolót.
Határidő: azonnal
14. Napirendi pont
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó Bizottság elnökét,
hogy ismertesse az előterjesztést.

599. oldal

Betkó József bizottsági elnök elmondta, 2019. március 27-én a Körös-szögi Kistérség
Többcélú Társulás Társulási Tanácsa elfogadta a Társulási megállapodás legújabb
módosítását.
A módosításra azért volt szükség, mert Gyomaendrőd és Hunya Kardos és Kondoros
esetében is változás történt a jegyző személyében. Továbbá a Társulás alapfeladatán
felül végezhető tevékenységek, és a Társulás alapfeladatán felül végezhető vállalkozási tevékenységek kormányzati funkció számában változás történt.
A közbeszerzési törvény előírásai szerint a társulásnak rendelkeznie kell a közbeszerzéseiben eljáró bíráló bizottságról is.
A Társulási Tanács a megállapodás módosítását elfogadta, így az a tagönkormányzatoknak is tárgyalnia kell.
A Városfenntartó Bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a megállapodás
elfogadását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntés
meghozatalára.
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
253/2019. (VI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa által
elfogadott, 2019. március 27-én kelt Társulási Megállapodás Módosítását.
Határidő: azonnal
15. Napirendi pont
A Nemzeti Földalapba tartozó 001130/11 hrsz. földrészlet közfoglalkoztatási
program megvalósítása céljából történő önkormányzati vagyonkezelésbe adása
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 elmondta, Gyomaendrőd Város Önkormányzata lehetőséget kapott a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettől, hogy a „Gyomaendrőd
01130/11 a Szántó”, valamint a „Gyomaendrőd 01130/11 b Legelő és csatorna” területeket öt évre, a közfoglalkoztatási program keretében ingyenesen vagyonkezelésbe
vegye.
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Ezen a területen jelenleg is gazdálkodik önkormányzatunk, azonban évente szükséges
szerződni rá, térítési díj ellenében.
A vagyonkezelésre irányuló kérelem benyújtásának jóváhagyását a bizottságok megtárgyalták és támogatták.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket szavazzák meg a döntési javaslatot.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
254/2019. (VI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vagyonkezelésbe adásra irányuló kérelmet kíván benyújtani a Nemzeti Földalapba tartozó Gyomaendrőd, 001130/11 hrsz. földrészletre, közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából.
Határidő: 2019. július 3.
Felelő: Toldi Balázs polgármester
16. Napirendi pont
Hanyecz és Társa Kft. kérelme
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Betkó József bizottsági elnök ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a társaság
a külterület 02294/6;7;8;9;10 hrsz.-ú termőföldek földhaszonbérleti jogát a 2011. október 14. napján lezajlott nyílt árverésen nyerte el. A bérleti jogviszony hosszabbításra került 2016. évben, amely 2021. szeptember 30. napjával lejár. A Hanyecz és Társa
Kft. azt kéri a képviselő-testülettől, hogy a földhaszonbérleti szerződést 7 évvel hoszszabbítsa meg 2027. december 31. napjáig.
A társaság a bérlet földterületeken bio rizstermesztést folytat, és pályázni kíván fejlesztési munkák elvégzésére. A pályázat benyújtásának feltétele többek közt a 7 éves
időtartamú termőföld haszonbérleti szerződés. A társaság erre való tekintettel kéri a
hatályban lévő földhaszonbérleti szerződés meghosszabbítását.
A Vagyontörvény rendelkezései alapján a bérleti szerződés már nem hosszabbítható
meg. A bérleti jogviszony lejártát követően a földterületeket versenyeztetés útján lehet hasznosítani.
Mindezek alapján a Városfenntartó Bizottság nem javasolja a bérleti szerződés meghosszabbítását.
Toldi Balázs polgármester szavazásra bocsájtotta a bizottság javaslata szerinti döntési javaslat elfogadását.
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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
255/2019. (VI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a
02294/6, 02294/7, 02294/8, 02294/9, 02294/10 hrsz-ú termőföldek
haszonbérletére 2011. október 24.-én kötött és 2015. december 30.
napján módosított mezőgazdasági haszonbérleti szerződés 1. pontjában meghatározott bérleti jogviszony időtartamát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11.§ (10) bekezdés korlátozása
miatt nem hosszabbítja meg a Hanyecz és Társa Korlátolt Felelősségű
Társasággal.
Határidő: 2019. június 27.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
17. Napirendi pont
A Képviselő-testület 2019. évi II. féléves ülésprogramja
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Ágostonné Farkas Máriát az Ügyrendi Bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök elmondta, a Képviselő-testület és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet értelmében a
képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján éves ülésprogramot állapít
meg. A második félévre vonatkozó ülésprogram elkészült, melyet a véleményező bizottságok elfogadásra javasolnak a képviselő-testület számára.
Toldi Balázs polgármester kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket az
ülésprogram elfogadására.
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
256/2019. (VI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület
2019. évi II. féléves ülésprogramját a következők szerint határozza meg:
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GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
MUNKAPROGRAMJA
2019. év II. félévére
Augusztus 29.
Beszámoló Gyomaendrőd Város Önkormányzata és intézményei 2019. első félévi gazdálkodásának alakulásáról
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2019. első féléves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2019. első féléves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit
Kft. végelszámolásáról és vagyoni helyzetéről
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Regionális Hulladékkezelő Kft. 2019. első féléves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
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Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2019. első féléves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2019. első féléves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Szeptember 26.
A 2019. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda beszámolója a 2018/2019
nevelési évről
Hivatali felelős:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához
Hivatali felelős:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
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Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Veteményezésre kijelölt és egyéb területek bérletének felülvizsgálata
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a 2019. évi nyári napközi ellátásról
Hivatali felelős:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Október 23.
KÉPVISELŐ-TESTÜLET ALAKULÓ ÜLÉSE
November 7.
Az önkormányzat 2019. évi háromnegyed éves pénzügyi beszámolója
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
A GYÜSZ-TE éves feladatterve, idényelemzés, a 2019. év turisztikai eredményei
Hivatali felelős:
Petényi Roland osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Általános iskolai körzethatárok véleményezése
Hivatali felelős:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
November 28.
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Döntés illetményalap megállapításáról
Hivatali felelős:
Pap-Szabó Katalin jegyző
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2020. évi belsőellenőrzési terv
Hivatali felelős:
Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Mezőőri és közterület felügyelői beszámoló, mezőőri járulék előirányzatának
teljesülése
Hivatali felelős:
Pardi László osztályvezető
Enyedi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Önkormányzati helyiségek és egyéb területek bérleti díjának felülvizsgálata
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a vízmű rekonstrukció keretében elvégzett munkákról
Hivatali felelős:
Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel
Hivatali felelős:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Beszámoló a Társulásokban végzett munkáról
Hivatali felelős:
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Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2019. háromnegyed
éves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2019. háromnegyed
éves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Regionális Hulladékkezelő Kft. 2019. háromnegyed
éves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit
Kft. 2019. háromnegyed éves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2019. háromnegyed
éves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
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Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
December 2.
KÖZMEGHALLGATÁS
December 19.
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési koncepciója
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a 2019. évben benyújtott/megvalósított pályázatokról
Hivatali felelős:
Petényi Roland osztályvezető
Keresztesné Jáksó Éva
Pardi László
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
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Önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők 2020. évre vonatkozó
áremelési kérelme
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
A Liget Fürdő Nonprofit Kft. által visszafizetett kölcsön összegének felhasználásának felülvizsgálata
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. I. félévi munkaprogramja
Hivatali felelős:
Pap-Szabó Katalin jegyző
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Határidő: azonnal
18. Napirendi pont
Vízitúra megállóhely bérleti pályázata
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 a májusi ülésén döntött a bérleti pályázat meghirdetéséről. A
pályázati kiírás szerint a pályázóknak 2019. június 21-én 12 óráig kellett a pályázatukat benyújtani, azonban a leadási határidőig pályázat nem érkezett be.
Az egyik potenciális pályázó irányából érkezett visszajelzés szerint a pályázati felhívásban előírt minimum 20.000 Ft + Áfa/hó bérleti díj mértéke a jelenlegi piaci és ágazati körülmények között nem teljesíthető.
Mivel a megállóhely szerves részét képezi a Körösökön kialakított vízitúra megállóhely
hálózatnak, ezért a Szövetség és az Önkormányzat érdeke is az, hogy ott egy megfelelő szakmai színvonalú szolgáltatás legyen, ezért célszerűnek látszik a megállóhely
üzemeltetésére vonatkozó pályázati kiírást módosítani és a minimum bérleti díj öszszegét havi 5.000 Ft-ban megállapítani.
A pályázatok benyújtási határideje 2019. augusztus 2., elbírálás a képviselő-testület
augusztus havi ülésén.
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Poharelec László képviselő megkérdezte, van-e esély arra, hogy 5.000 Ft bérleti díjért
lesz pályázó, és ha nem akkor annak milyen következménye lesz az önkormányzatra
nézve.
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, abban az esetben az üzemeltetést az
önkormányzatnak kell megoldani. A fenntartási időszak 5 év, ez alatt kell a 385 fő/év
illetve az 1 millió Ft-os árbevételt produkálni, hogy meg tudjanak felelni a GINOP pályázatban vállalt indikátoroknak.
Poharelec László képviselő bízott benne, hogy azok, akik szorgalmazták ennek a
megállóhelynek a létesítését, azok meg fogják oldani az üzemeltetést is, és leveszik az
önkormányzat válláról ezt a problémát.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában elsőként a pályázati eljárás
eredménytelenné nyilvánításról szóló 1. döntési javaslatról kérte a képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
257/2019. (VI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 222/2019.
(IV. 30.) Gye. Kt. határozata alapján kiírt Gyomaendrőd 0822/5 hrsz
szám alatti Gyomaendrődi vízitúra megállóhely tartós bérbeadására,
üzemeltetésére vonatkozó pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester az új pályázati kiírásról szóló 2. döntési javaslatot tette fel
szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
258/2019. (VI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 0822/5 hrsz-ú Gyomaendrődi vízitúra megállóhely üzemeltetésére hosszú távú bérleti pályázatot tesz közzé
az alábbi pályázati feltételekkel:
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete ………….. Gye.
Kt. határozata alapján nyílt, egyfordulós pályázatot hirdet
a Gyomaendrőd 0822/5 hrsz szám alatti Gyomaendrődi vizitúra megállóhely
tartós bérbeadására, üzemeltetésére
Gyomaendrőd Város Önkormányzat (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.) nyílt, egyfordulós pályáztatás keretében hosszú távú bérletre hirdeti a Magyar Kajak Kenu Szövetséggel konzorciumban megvalósított vízitúra megállóhelyet, ahhoz tartozó építményeket.
A bérbeadásra meghirdetett ingatlannal kapcsolatban bővebb információkat Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályán lehet kérni Pardi
László osztályvezetőnél.
1.
Pályázat célja:
A GINOP-7.1.2-15-2016-0002 azonosítószámú projekt során létrehozott, Gyomaendrőd Város Önkormányzat tulajdonában lévő vízitúra megállóhely, ahhoz tartozó építmények teljes körű, rendeltetésszerű üzemeltetése, működtetése és hasznosítása a
Gyomaendrőd 0822/5 hrsz-ú ingatlanon, úgy hogy a pályázat során vállalt indikátorok teljesüljenek.
A pályázat tárgyát képező ingó és ingatlan bemutatása:






4 konténerből álló, víz és villamosenergia ellátással rendelkező vizitóra megállóhely bázis, melyből 1 db raktár konténer, 1 db férfi szaniter konténer, 1 db
női szaniter konténer és 1 db osztott bútorzat nélküli öltöző/büfé konténer.
1 db 11 férőhelyes parkoló
1 db 24,85 m2 felületű úszómű
2 db szaletli

Pályázat benyújtásának helye, határideje:
A pályázatot zárt borítékban, 2 példányban, Gyomaendrőd Város Polgármesterének
címezve, "Gyomaendrődi vízitúramegállóhely üzemeltetés" jeligével ellátva 2019.
augusztus 2-án 12,00 óráig kell benyújtani személyesen, vagy előző napig kell postai úton feladni 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. címre.
A pályázat első példányán fel kell tüntetni az "EREDETI PÉLDÁNY" szöveget: A fenti
határidő elmulasztása jogvesztő!
A pályázat elbírálása:
A pályázat nyerteséről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
dönt a 2019. augusztus 29-i ülésén. A pályázatok bontásáról, valamint a döntés időpontjáról a pályázók külön értesítést kapnak.
A pályázatok elbírálása szakmai és gazdasági szempontok alapján történik.
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A pályázati feltételek:
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a tulajdonát képező Gyomaendrőd,
0822/5 hrsz. alatt lévő vízitúra megállóhelyet felajánlja bérbeadás útján történő üzemeltetésre.
2.
Az önkormányzat részt vesz a Magyar Kajak-kenu Szövetség GINOP-7.1.2-152016-0002 azonosítószámú projektjében, melyben a megállóhely tekintetében 385
fő/év látogató és 1.030.522 Ft/év árbevétel teljesülését vállalta.
3.
Az önkormányzat tájékoztatja a pályázókat, hogy a nyertes pályázónak évente
adatszolgáltatást kell nyújtania a vízitúra megállóhely éves látogatószámáról és az
éves ár bevételéről. A nyertes pályázónak folyamatos adatszolgáltatást kell végeznie
a https://monitoring.bjmokk.hu/bejelentkezes weboldalon.
4.
Az önkormányzat tájékoztatja a pályázókat, hogy az úszóművet a pályázati felhívás mellékletében található BP/0803/1012-07/2018. iktatószámú üzemelési engedély alapján kell üzemeltetni. A nyertes pályázó feladata az üzemeltetési engedély
módosítása az üzemeltető adatai tekintetében.
5.
Az önkormányzat tájékoztatja a pályázókat, hogy a megállóhelyen található ingóságok évenkénti telepítési költsége a nyertes pályázót terheli.
6.
A benyújtott pályázatban be kell mutatni az ingatlan hasznosítási célt és a hasznosítási programot.
7.
Pályázatot nyújthatnak be azok a természetes- és jogi személyek, valamint jogi
személyiség nélküli társaságok, akik a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek
megfelelnek.
8.
A bérleti szerződés időtartama: határozott, 2019. szeptember 1 - 2024. december 31.
9.
A bérleti díj mértékére a pályázónak kell ajánlatot tennie. A bérleti díjra tett
ajánlat nem lehet kevesebb 5.000, - Ft + ÁFA/ hónap összegnél.
10. A Pályázónak a pályázatában be kell mutatni, hogy a fenti célértékek teljesítését
vállalja-e és ha igen akkor azt hogyan éri el.
11. Az önkormányzat a bérlőnek nem biztosít támogatást a működéshez, valamint az
ingatlan fenntartásához. A bérlőt terheli az összes jogszabályok által meghatározott
működtetéssel kapcsolatos feltételek biztosítása, a közüzemi számlák fizetése.
12. A nyertes pályázónak a szerződéskötést követően a közüzemi szolgáltatóknál, a
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóságnál és a Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztályánál az üzemeltető váltást be kell jelentenie.
13. Ajánlati kötöttség ideje: min. 30 nap
14. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a bérleti szerződés megszűnését követően
nem tart igényt az ingatlanon bérlő általi kialakított építményekre, fejlesztésére. Az
ingatlanon megvalósított értéknövelő beruházást Gyomaendrőd Város Önkormányzata nem téríti meg a bérlőnek. A bérleti szerződés megszűnését követően az ingatlant az eredeti állapot szerint helyre kell állítani. A szerződés megkötése a pályázat
eredményének kihirdetését követő 8 napon belül.
15. A pályázathoz csatolni kell, 30 napnál nem régebbi igazolást, mely szerint a pályázónak nincs lejárt köztartozása a Nemzeti Adó és Vámhivatal és Gyomaendrőd Város
Önkormányzata, valamint annak helyi adóhatósága felé.
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Az igazolás típusa: nemleges együttes adóigazolás,
A nemleges együttes adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az együttes adóigazolás kiállításának napján vagy a kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál
nyilvántartott adótartozása és a vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozása nincs. Amennyiben az együttes adóigazolás kiadását előíró jogszabály adó,
és vámtartozás igazolását írja elő, abban az esetben a nemleges együttes adóigazolás
azt igazolja, hogy az adózónak az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása és a
vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozása nincs
A pályázatnak tartalmaznia kell:
A pályázó nevét és címét.
Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról.
Nyilatkozatot az ingatlanon tervezet tevékenységről és annak részletes
bemutatása
Nyilatkozatot az ajánlati kötöttség időtartamáról
A bérleti díj mértékére tett ajánlatot.
Nyilatkozat a GINOP-7.1.2-15-2016-0002 azonosítószámú projektjében vállalt indikátorok teljesítéséről
Jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli társaságok esetén átláthatósági nyilatkozatot
A pályázatok elbírálásának szempontja:
Ajánlott havi bérleti díj összege: 50 %
Szakmai program: 50 %
A pályázat érvénytelensége, eredménytelensége:
Érvénytelen az a pályázat, amely határidőn túl érkezett, amely nem felel meg a pályáztató által kiírt tartalmi és formai feltételeknek, az előírt mellékleteket nem tartalmazza.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata fenntartja azon jogát, hogy a pályázatok ismeretében a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja indoklás nélkül.
A pályázat elkészítéséért, illetve az elkészítéssel kapcsolatban felmerült költségekkel
szemben díj nem számítható fel.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Melléklet:
Helyszínrajz
Úszómű üzemelési engedély
Mederhasználati megállapodás
Együttműködési megállapodás
Szerződés tervezet
Üzemeltetési szerződés
tervezet
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amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhelye: 5500
Gyomaendrőd, Selyem út 124.., adószáma: 15725527-2-04, képviseli: Toldi Balázs
polgármester, mint Üzemeltetésre átadó (továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a
…………………. (cégjegyzékszáma: …………., székhelye: ……………….., adószáma:
…………………., képviseli: ……………………. ügyvezető, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság), mint üzemeltető (továbbiakban: Üzemeltető) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:
Előzmények
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának és Magyar Állam kizárólagos tulajdonát képezi a Gyomaendrőd 0822/5 helyrajzi számú szántó és legelő művelési ágú ingatlan.
A tulajdonosok az ingatlan használatát megosztási megállapodásban rögzítették.
Az Önkormányzat részt vesz a Magyar Kajak-kenu Szövetség GINOP-7.1.2-15-20160002 azonosítószámú projektjében, mely során vízitúra megállóhely létesült az ingatlanon, melynek hasznosítására a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a … ………….. Gye. Kt. határozatával nyílt, egyfordulós pályázatot írt ki, melyre
az Üzemeltető tette a legkedvezőbb ajánlatot.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2018. március 27-én Együttműködési megállapodást kötött a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel (a továbbiakban: Konzorciumvezető) és a BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Kft-vel (a továbbiakban: Szolgáltató) a
Gyomaendrődi vízitúra megállóhely hrsz: 0822/5 fenntartásáról és üzemeltetéséről.
1.
Önkormányzat jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg 2019. szeptember 1jétől határozott időtartamra, 2024. december 31-ig a Gyomaendrődi vízitúra megállóhelyet és a szerződés mellékletében felsorolt ingóságokat átadja üzemeltetésre az
Üzemeltető részére.
2.
A felek a vízitúra megállóhely bérleti díját ………………. Ft/hó, azaz ………………. forintban állapítják meg. A felek megállapodása szerint az Önkormányzat a bérleti díj
havi összegét minden év január 1. napjától kezdődő hatállyal a KSH által az előző évre
közzétett hivatalos infláció mértékével azonos százalékkal jogosult megemelni.
3.
Üzemeltetőnek az üzemeltetés során be kell tartania a pályázati felhívás mellékleteiben található együttműködési megállapodás, a mederhasználati engedély és az
úszómű üzemelési engedély foglaltakat. Ezen dokumentumok másolati példányai jelen szerződés mellékletét képezik.
4.
Önkormányzat megbízza az Üzemeltetőt, hogy a létesítményt üzemeltesse, végezze az állagmegóvási, karbantartási, javítási munkálatokat. Az üzemeltetés kiterjed
a kikötő mobil műveinek elhelyezésének és üzemszünet ideje alatti elszállításának
megszervezésére, a kikötő úszó műtárgyainak kritikus vízállás várható bekövetkezésekor történő szárazra, illetve vízre rakásának megszervezésére, és költségek viselésére,
valamint az üzemeltetés során felmerülő közüzemi költségek (víz, villamos energia,
szennyvíz, szemétszállítás) viselésére.
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5.
Üzemeltető az üzemeltetés keretében:
A Megállóhelyen jelen megállapodás céljának és előírásainak megfelelő minőségű
szolgáltatást nyújt. A Megállóhelyet széles körben hozzáférhetően, a víziturizmus időszakában nyitottan köteles működtetni.
Üzemeltető jelen megállapodás céljával összhangban, a Vízitúra Hálózat részeként a
minőségi szolgáltatások nyújtása során köteles
a)
a Megállóhelyet a víziturisztikai szezonban kizárólag a Hálózat üzemeltetésére
vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelően nyitva tartani, üzemeltetni, személyzetet biztosítani a túrázók fogadására, tájékoztatására, ellátására.
b)
a Megállóhelyet tisztán tartani,
c)
nyilvános, elérhető telefonszámot és email címet fenntartani,
d)
a Konzorciumvezetőnek és a Szolgáltatónak évente a Szolgáltató által írásban
harminc nappal a határidő lejárta előtt megküldött kérésére összesített adatot szolgáltatni a látogatószámról (indikátor) és a Megállóhely árbevételéről,
e)
a Hálózat arculati elemeit a Konzorciumvezető által megadott, ún. Arculati Kézikönyvnek megfelelően a Megállóhelyen és azzal összefüggő kommunikáció során
megjeleníteni és használni, a víziturisztikai tevékenysége során, azzal összefüggésben,
a Megállóhelyen rendezett események során kizárólag az Arculati Kézikönyvben
meghatározott arculati elemeket használni,
f)
a Hálózatról az érdeklődőknek pozitív hangvételű nyilatkozatot tenni, a szélesebb körben érdeklődőket a Hálózat honlapjára vagy a Szolgáltatóhoz irányítani,
6.
Az üzemeltetéshez szükséges valamennyi hatósági és más engedély beszerzése,
megléte, valamint az előírások folyamatos betartása az Üzemeltető kötelezettsége és
felelőssége. Üzemeltető a hatósági előírások és a hatályos jogszabályoknak megfelelő
üzemeltetés kötelezettségének megszegése esetén köteles az ebből származó kár,
büntetés teljes körű megfizetésére.
7.
Üzemeltető együttműködik Szolgáltatóval az Információs Eszközök fenntartásában, karbantartásában oly módon, hogy haladéktalanul jelzi Szolgáltatónak, amenynyiben az Információs Eszközök állapotában változás következik be, azok megrongálódnak, megsemmisülnek.
Szolgáltatóval egyeztetetten közreműködik abban, hogy az Információs Eszközök
megfelelő minőségben folyamatosan megfeleljenek tájékoztató funkciójuknak. Partner ennek érdekében köteles jelezni a Szolgáltatónak, amennyiben az Információs
Eszközök tartalmát érintő változás következik be, tájékoztatja Szolgáltatót a megváltozott tartalomról az Információs Eszközök tartalmának frissítése, cseréje érdekében.
Üzemeltető legalább évente egy alkalommal köteles jelezni, hogy szükséges-e az Információs Eszközök tartalomfrissítése.
8.
Üzemeltető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató és Konzorciumvezető jogosult
az Üzemeltető jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeinek teljesítését
rendszeresen ellenőrizni, a Megállóhely rendeltetésellenes vagy nem jelen szerződésnek megfelelő üzemeltetésre, használatra felhívni az Üzemeltető figyelmét. Szolgáltató köteles évente szeptember 15. és október 30. napja közötti időszakban leltározást
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végezni és március 15. és április 30. közötti időszakban ellenőrizni a Megállóhely jelen
megállapodás céljának megfelelő szolgáltatásának szakszerűségét, minőségét. Ezekben az időpontokban az Üzemeltető köteles a Szolgáltatóval egyeztetett időpontban
rendelkezésre állni, a tevékenységet elősegíteni. Amennyiben a rendeltetésellenes
vagy nem a jelen szerződés szerinti üzemeltetésből, használatból bekövetkezett károkozás történik, azt az Üzemeltető köteles saját költségén haladéktalanul helyrehozni,
ellenkező esetben a Szolgáltató vagy a Konzorciumvezető jogosult a kárt az Üzemeltető költségén elhárítani, a költségeket a Partner felé érvényesíteni, és jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.
9.
Az Önkormányzat megbízza az Üzemeltetőt az ingatlan hulladék- és gyommentesítésével, tisztántartásával, árvíz utáni karbantartási munkák elvégzésével.
10. Üzemeltetőt megilleti a Megállóhely jelen szerződésnek megfelelő hasznosításából származó árbevétel.
11. Üzemeltető jogosult saját felelősségére egyéb szolgáltatást is végezni (pl. büfé
üzemeltetés), amennyiben ezen tevékenységek végzéséhez szükséges engedélyeket
beszerzi, a tevékenység végzéséhez szükséges feltételeket megteremti. Az ezekből a
tevékenységekből származó bevételek az Üzemeltető saját bevételét képezik.
12. Felek jelen megállapodást határozat időre kötik. Jelen szerződést bármelyik szerződő fél 6 hónapos felmondási határidő kikötésével, a másik félhez intézett írásbeli
nyilatkozattal jogosult felmondani.
13. Önkormányzat jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben
üzemeltető jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget vagy súlyos szerződésszegést követ el, és szerződést szegő magatartását a felszólításban
megjelölt határidőn belül nem szünteti meg, vagy szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesíti. Üzemeltető köteles megtéríteni Önkormányzatnak a szerződésszegés miatt bekövetkezett kárát. A jelen megállapodás Megbízott által történő súlyos
megszegése miatt történő felmondása esetén az Üzemeltető köteles megfizetni
mindazon költségeket is, melyeket a Támogató a Konzorciumvezetőtől a megállapodás megszegése miatt követel.
14. A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Üzemeltető köteles a létesítményt tisztán, működőképesen, hiánytalanul átadni Önkormányzat részére.
15. Felek jelen megállapodás teljesítése, valamint a jogszabályok alapján őket megillető jogok gyakorlása, illetve az őket terhelő kötelezettségek teljesítése során jóhiszeműen és egymással kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. A Felek kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amivel egymás jogát vagy jogos érdekét
sértenék.
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16. Felek kötelesek a tudomásszerzést követően haladéktalanul (két napon belül) tájékoztatni egymást minden olyan tényről, körülményről, amely a Felek jelen Megállapodásból eredő jogainak gyakorlását vagy kötelezettségeinek teljesítését akadályozza
vagy veszélyezteti.
17. Üzemeltető jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a megállapodásban közölt
adatait a Szolgáltató és a Konzorciumvezető a jogszabályokban meghatározott ideig
és módon kezelje, illetőleg adatai a tevékenységhez szükséges mértékben harmadik
személy részére kiadja, jelen megállapodást, Üzemeltető adatait és a megállapodás
teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumokat a Támogató képviselői megismerhessék.
18. Felek kijelentik, hogy velük szemben nincs folyamatban csőd-, végelszámolási
vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás, továbbá egy évnél régebben köztartozásuk nem áll fenn, valamint átlátható szervezetnek minősülnek. Felek kötelesek haladéktalanul tájékoztatni
egymást, amennyiben ezen kijelentésükben foglaltak körében bármilyen változás következik be.
19. Felek kölcsönösen haladéktalanul tájékoztatják egymást, amennyiben bármelyikük
nyilvántartási adataiban, vagy más, jelen megállapodást érintő lényeges körülményében változás következik be.
20. Jelen szerződést felek kizárólagosan írásban módosíthatják. Felek minden, joghatást is kiváltó nyilatkozatukat írásban kötelesek egymás felé megtenni. A kapcsolattartás, mely döntés- előkészítést, jognyilatkozat előkészítést segít elő, elektronikus levél
formájában is lehetséges.
21. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.
22. Felek jelen
szerződést
elolvasás
denben megegyezőt helybenhagyólag írták alá.

után,

mint

akaratukkal

Gyomaendrőd, 2019.
....................................
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Jogi ellenjegyző: Pap-Szabó Katalin jegyző
……………………………

....................................

Pénzügyi ellenjegyző: Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető
……………………………

617. oldal

min-

Melléklet
1.
Pályázati felhívás
2.
Az Üzemeltető ajánlata
3.
Helyszínrajz
4.
Úszómű üzemelési engedély
5.
Mederhasználati megállapodás
6.
Együttműködési megállapodás
ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT ESZKÖZÖK
az Önkormányzat, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség és a BJMOKK Sportüzemeltetési
Nonprofit Kft. közötti, a Víziturisztikai célú hálózat, az ahhoz tartozó vízitúra megállóhelyek és víziturisztikai célú eszközök fenntartásáról és üzemeltetéséről szóló együttműködési megállapodás elemeiből:
Sorszám Eszköz típus
1.
információs tábla a megállóhelyen (A0 méretű)
2.
információs tábla a településen
(A0 méretű)
3.
útjelző tábla oszlopon (180x560
mm méretű)

Mennyiség Telepítés helyszíne (cím, hrsz)
1 db
Gyomaendrőd, vízitúra megállóhely 0822/5 hrsz.
1 db
Gyomaendrőd, Szabadság tér.

4.

24,85 m2 nagyságú úszómű

1 db

5.

szaletli

2 db.

6.

raktár konténer

1db

7.

férfi szaniter konténer

1 db

8.

női szaniter konténer

1 db

9.

osztott bútorzat nélküli öltöző/büfé konténer
szennyvíz tartály

1 db

10.

2 db

2 db

Gyomaendrőd, Hídfő út (1 db
tábla), Gyomaendrőd, Fő út –
Bajcsy Zs. út kereszteződés (1
db tábla)
Gyomaendrőd, vízitúra megállóhely 0822/5 hrsz.
Gyomaendrőd, vízitúra megállóhely 0822/5 hrsz.
Gyomaendrőd, vízitúra megállóhely 0822/5 hrsz.
Gyomaendrőd, vízitúra megállóhely 0822/5 hrsz.
Gyomaendrőd, vízitúra megállóhely 0822/5 hrsz.
Gyomaendrőd, vízitúra megállóhely 0822/5 hrsz.
Gyomaendrőd, vízitúra megállóhely 0822/5 hrsz.

Határidő: azonnal
19. Napirendi pont
Dr. Katona Piroska házi gyermekorvos kérelme, valamint a 3. számú házi gyermekorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének módosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
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Toldi Balázs polgármester elmondta, Dr. Katona Piroska házi gyermekorvos 2019.
július 1. napjától heti 9 órában helyettesítést szeretne ellátni Békésszentandráson a
település megüresedett gyermekorvosi körzetében, melyhez kéri a képviselő-testület
hozzájárulását.
Doktornő kérelmében leírta, hogy a békésszentandrási helyettesítés a gyomaendrődi
rendelési időt nem csökkentené, továbbra is heti 22 órában biztosítaná körzetében a
házi gyermekorvosi ellátást.
A Gyomaendrődi rendelést követően hétfő, szerda és pénteki napokon 15-18 óráig
rendelne Békésszentandráson. Gyomaendrődön a rendelési óraszám nem csökkenne,
a rendelési idő változna: hétfő délután nem lenne rendelés, helyette viszont kedden
15 óra helyett 16 óráig tartana a rendelési idő.
Hozzászólás hiányában javasolta a képviselő-testületnek, hogy járuljanak hozzá a Békésszentandrási helyettesítéshez.
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
259/2019. (VI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy dr. Katona Piroska házi gyermekorvos (Gyomaendrőd
Szabadság tér 2/2. sz. adószám: 44554505-1-24; szolg. azonosító
szám: 022261; egyén vállalkozói nyilvántartási száma: 5582855) a Békésszentandrási megüresedett házi gyermekorvosi körzetben 2019.
július 1. napjától heti 9 órában helyettesítés formájában házi gyermekorvosi tevékenységet lásson el.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a következőkben a rendelési idő változása miatti feladatellátási szerződés módosításáról kérte a képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
260/2019. (VI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Katona Piroska kérelmének helyt adva, a 2012. december 28. napján kötött terület-ellátási szerződés
módosításához a rendelési idő változása okán hozzájárul és az alábbi szerződés mó-
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dosítást fogadja el és ezzel egyidejűleg felkéri Toldi Balázs polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés megkötéséről:
Feladat-ellátási szerződés
2019. évi I. módosítása
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (Gyomaendrőd, Szabadság u. 1., képviseli: Toldi Balázs polgármester) továbbiakban: Megbízó
másrészt Dr. Katona Piroska házi gyermekorvos (Gyomaendrőd, Kossuth u. 58., egyéni
vállalkozó, adószáma: 44554505-1-24) továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A felek 2012. december 28-án határozatlan idejű szerződést kötöttek terület ellátási
kötelezettséggel, gyermek háziorvosi körzet ellátására. Rendelési idő változása okán a
szerződés 3. pontja 2019. július 1. napjával az alábbiakban módosul:
3. Megbízott köteles a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről
szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet előírásai szerint, valamint az Önkormányzat által
elvárt alábbi időpontban a jogszabályban meghatározott házi gyermekorvosi feladatok ellátása érdekében az ellátási területen tartózkodni az alábbiak szerint:
Hétfőtől-péntekig 8.00-16.00. óra közötti időszakban (rendelkezésre állási idő) munkára készen, munkára alkalmas állapotban rendelkezésre állni, a napi rendelési időn
kívül esetleg felmerülő házi gyermekorvosi feladatok ellátására.
A rendelkezésre állási időn belül, területi ellátási kötelezettséggel végzett házi gyermekorvosi tevékenységet ellátó megbízott rendelési ideje a következő:
Házi gyermekorvosi rendelés
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2.
Hétfő
8-11
--Kedd
7-8
13-16
Szerda
8-11
13-14
Csütörtök
7-10
14-15
Péntek
10-12
13-14
Házi gyermekorvosi rendelés
5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 58.
Hétfő
7-8
Kedd
Szerda
7-8
Csütörtök
Péntek
Csecsemő és gyermektanácsadás
5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó B. u. 3.
Hétfő
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Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
8-10
Iskola egészségügyi ellátás
5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó B. u. 3.
Hétfő
11-13
Kedd
Szerda
11-12
Csütörtök
Péntek
A felek által Gyomaendrődön 2012. december 28. napján kötött szerződés egyéb
rendelkezései nem módosulnak.
Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5
példányban készült és 1 számozott oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2019. június 28.
…………………………….
Dr. Katona Piroska
házi gyermekorvos

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

………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Magyar Hajnalka
igazgató
20. Napirendi pont
Bíráló Bizottság kijelölése a Gyomai városrész központjának rehabilitációja c.
projekt közbeszerzési eljárásához
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a tárgyban
nevezett projekt közbeszerzési eljárásának előkészítéséhez Bíráló Bizottság kijelölése
szükséges, melynek feladata a közbeszerzési döntéseket meghozó Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság döntéseinek előkészítése.
A bizottság tagjainak javasolt személyek:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr. Szathmáry Péter
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Pénzügyi szakértelem: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Jenei Bettina
Kérdés, más javaslat hiányában felkérte a képviselőket a döntési javaslat elfogadására.
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
261/2019. (VI. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP2.1.2-16-BS1-2017-00001 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan „Gyomaendrőd gyomai városrész központjának rehabilitációja”
tárgyban közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. A közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására megbízza: Dr Szathmáry Péter felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót.
A Bíráló bizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli meg:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr. Szathmáry Péter
Pénzügyi szakértelem: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Jenei Bettina
Határidő: 2019. június 27.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
21. Napirendi pont
Bejelentések
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester felvetette, hogy tudomása szerint a Gyomai
szabadstrand üzemeltetőjével az önkormányzat nem bontotta fel a szerződést, viszont a strand jelenleg használhatatlan állapotban van, a fű nincs lekaszálva. Mi lehet
a megoldás.
Következőkben a szúnyoggyérítéssel kapcsolatban több lakó is kérdezte, hogy milyen
útvonalon történik a földi gyérítés. Elmondásuk szerint a Fazekasi, Polányi és a Damjanich utcákba egyáltalán nem ment el a gépkocsi. A Ridegvárosban élők pedig nem
látták, hogy a légi irtás ezen a szakaszon megtörtént-e.
Végezetül megkérdezte, hogy a Fő úton a kerékpárút folytatásánál marad-e annyi
szabad terület, hogy a kivágott fák helyére tudnak-e bokrokat, fákat visszaültetni,
vagy ugyan az a fémkorlát fog kerülni, mint a Katolikus Plébánia elé lett téve. A kapubejárók szűkre lettek hagyva, nem lehet beállni. A közmeghallgatáson arról volt szó,
hogy a Plébánia előtt a korlát 1 méterrel vissza lesz bontva, ez meg fog-e történni.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök megkérdezte, hogy a Kossuth úton a sövénynyírás mikorra várható. A kereszteződéseket nem lehet belátni.
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Véháné Szedlák Ildikó képviselő felvetette, hogy az Endrődi híd utáni útszakasz javítása nagyon rossz minőségben készült el. Elfogadja-e így az önkormányzat, és ha
nem akkor mi a megoldás, kihez fordulhatunk.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök jelezte, hogy a Kossuth úton lévő buszmegállónál nagy esőzések alkalmával nem folyik el a víz. Az ott lévő ingatlanok udvarát is elönti a víz. Mikor történik ebben valami intézkedés.
Minden kereszteződésben gondot jelent, hogy a sövények miatt nem belátható, akadályozzák a kilátást.
Végezetül kérte, hogy a Wodiáner tér és a Kis Bálint Általános Iskola sarkánál lévő
közlekedési tükrön állítsanak- jelenleg nem belátható az a terület.
Pardi László osztályvezető a felvetésekre, kérdésekre válaszolva elmondta, a Gyomai
szabadstrand jelenlegi állapotának egyik oka, a közelmúltban levonult árhullám a
Hármas-Körösön. A másik oka, hogy az üzemeltető jelezte, hogy nincs rá kapacitása,
függetlenül attól, hogy az önkormányzat nem bontotta fel az üzemeltetési szerződést.
Nyilván ennek majd lesznek jogi következményei. Az önkormányzat nem tervezte,
hogy az üzemeltetőn kívül ott bármilyen fenntartási munkát végezzen.
A szúnyoggyérítéssel kapcsolatban tudni kell, hogy az három szakaszban valósul meg.
A biológiai gyérítés tavasszal történik, ami a lárvákra hat, továbbá van a légi és a földi
kémiai gyérítés. A földi gyérítés során az autóból a vegyszer mindkét irányba 50 méteren terül el. Tehát azzal, hogy egy utcában nem halad el az autó, a légmozgásnak
köszönhetően és az autó sebessége miatt a vegyszer elterül, a hatása érezhető lesz.
A földi és a légi gyérítésnél is be tudják kérni azokat az adatokat, hogy milyen útvonalon mozognak.
A fő úti kerékpár úttal kapcsolatban, a korlát visszabontását már jelezték a kivitelezőnek. Az újabb szakaszon csak a veszélyes szakaszoknál lesz korlát. A fásítás része a
projektnek, ott ahol fa volt, igyekeznek visszaültetni.
Az Endrődi híd utáni útszakasz helyreállítását a Magyar Közút végezte, az ő kezelésébe tartozik, az önkormányzatnak e tekintetben nincs hatásköre, legfeljebb írásbeli
jelzéssel élhet.
A Kossuth úton lévő buszmegállónál az elmúlt évben megtörtént a csatorna mosatása. Már akkor is kérték a szomszédos ingatlan tulajdonosát, hogy ne kapálja, és ne
vegyszerezze a csatornát, mert a sár bemosódik a csatornába és emiatt nem folyik el
a víz.
A sövénynyírás a Zöldpark Kft. feladata, ebben az évben háromszor volt vágás, a jövő
hétre van ismét ütemezve.
Toldi Balázs polgármester kiegészítésként elmondta, 1 légi és 1 földi szúnyoggyérítés
közel 2 millió Ft-ba kerül az önkormányzatnak. Ebben az évben két alkalommal volt,
plusz egy alkalommal csak légi gyérítésre került sor. Valószínűleg, hogy plusz forrás
kijelölésére lesz szükség ahhoz, hogy megfelelő számú gyérítést tudjanak végezni
ebben az évben. Megjegyezte, senkinek sem jó, hogy ennyi a szúnyog, hogy ennyi
problémát okoz az itt élőknek, de ez nem csak nálunk, hanem országosan probléma.
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A heti 1 gyérítést folyamatosan fenn lehet tartani, illetve a Katasztrófavédelem is további plusz védekezést fog elrendelni.
A híd utáni útszakasz javítása után a Magyar Közútkezelő megyei igazgatójától azt a
tájékoztatást kapta, hogy ennyi javításra volt forrásuk. Sokkal több aszfaltra lenne
szükség ahhoz, hogy azt megfelelő minőségben el tudják készíteni. Az igazgató úr
elmondása szerint erre az útszakaszra nem tudnak többet fordítani.
Poharelec László képviselő ismételten kérte a lakosságot, hogy a csapadékvíz elvezető árkokat ne vegyszerezzék, mert az problémát okoz nagyobb esőzéskor, a föld bemosódik, eltömíti az árkot, a víz nem tud elfolyni. Ennek tilalmát az önkormányzat
helyi rendeletben is szabályozta, a közterület felügyelők ellenőrizzék ennek betartását.
A sövény nyírása nagyon időszerű lenne, de emberi erőforrás hiányában ezt egyre
nehezebb lesz teljesíteni, óriási terület az, ahol el kellene végezni.
A fő úti kerékpárút kivitelezése során az érintett ingatlan tulajdonosok kísérjék figyelemmel a munkálatokat és egyeztessenek, hogy a kapubejárók olyan méretben készüljenek el, ahogy az számukra megfelelő.
Gózan Sándor képviselő a szúnyoggyérítéssel kapcsolatban tájékoztatásul elmondta,
hogy a légi gyérítés során 40 méteres sávot tud szórni egyszerre. A vegyszert nem
hígítják, egy az egyben öntik a repülőbe, 0,6 liter fogy el hektáronként. A levegőben
porszemcsében megmarad, a rovarok szárnyára hat. Sajnos a méhekre is veszélyes. A
vízben lévő lárvákra viszont nem hat.
Vaszkó Katalin helyi lakos hozzászólásában elmondta, július 20-án Cibere gyereknap
lesz a Besenyszegi játszótéren.
Köszönte, hogy a Vásártéri lakótelepi játszótéren megjavították a kosárlabda palánkot, továbbá, hogy kérésére a fű le lett vágva.
Kérdése volt továbbá, hogy van-e lehetőség gyalogátkelőhely kijelölésére a lakótelep
valamelyik oldalán. Be lesz-e kerítve a játszótér, vagy sem.
Információja van arról, hogy a Kollmann lakótelepen játszótér fog épülni.
Annak idején az Arany János utca végéből a Kállai Ferenc utca végébe áthelyezett
játszótéren lévő eszközöket nem lehetne áthelyezni a Vásártéri lakótelepi játszótérre.
A Kállai utcai játszótéren szinte alig van valaki, a lakótelepre viszont sokan kijárnak, ki
tudnák használni.
Ismételten megkérdezte, hogy a volt kenyérgyári irodaépületével nem lehetne-e kezdeni valamit. Életveszélyes az a környezet, félő, hogy a gyerekek bemennek oda, és
valami történik velük.
Toldi Balázs polgármester a felvetésekre reagálva elmondta, a gyalogátkelőhely létesítése megoldható, amennyiben a képviselő-testület azt szükségesnek tartja.
A játszóteret nem szándékoznak bekeríteni.
A Kollmann lakótelepen egy központi játszótér létesülne, nem kizárt, hogy a Kállai
utca végében lévő játékokat leszerelnék, és más, működő játszótérre helyeznék át.
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A volt kenyérgyári irodaépület magántulajdonban van, sok lehetősége nincs az önkormányzatnak az ottani körülmények megszüntetésével kapcsolatban.
Berki László helyi lakos köszönetet mondott a képviselő-testületnek, hogy ilyen sokat
tesznek a városért.
A Vízműsoron élő lakok képviseletében megkérdezte, hogy mi az önkormányzat terve
az ott lévő lakásokkal kapcsolatban. Egy üdülőövezetbe nem illik bele az a látvány,
amit ezek a lakások nyújtanak.
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, a képviselő-testület 2017-ben foglalkozott a Vízműsori lakásokkal. Akkor egyeztettet az ott lakók egy részével a lakások
felvásárlása ügyében, de olyan árakat jelöltek meg, amit a testület nem tudott felvállalni. Az elmúlt héten ismét napirendre került a téma, a még hátralévő lakókkal történő egyeztetés után tud a képviselő-testület érdemben válaszolni, hogy van-e anyagi
fedezet a lakások megvásárlására, illetve a bérlők elhelyezését hogyan tudja megoldani.
Egyéb bejelentés, hozzászólás nem volt, megköszönte a jelenlétet és a nyílt ülést bezárta. A képviselő-testület zárt üléssel folytatta munkáját, melyről külön jegyzőkönyv
készül.
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