GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
25/2019.

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

Tanácskozási
joggal jelen van:

Meghívottak:

Toldi Balázs polgármester, Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester,
Ágostonné Farkas Mária, Betkó József, Béres János, Dávidné
Csontos Marianna, Farkas Zoltánné, Fülöp Zoltán, Gózan Sándor,
Szujó Zsolt, Vasas György Péter és Weigert László képviselő

Pap-Szabó Katalin jegyző, Megyeri László aljegyző, Dr. Csordás
Ádám jogász,
Szilágyiné Bácsi Gabriella, Keresztesné Jáksó Éva, Pardi László,
Enyedi László, Petényi Roland osztályvezetők, Varjú Róbert a
közmunkairoda vezetője valamennyi napirendhez
Dr. Pacsika György a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezetője
valamennyi napirendhez
Dr. Magyar Hajnalka a Városi Egészségügyi Intézmény vezetője,
Kovács Péterné a Kistérségi Óvoda vezetője,
Dinyáné Bánfi Ibolya a Határ Győző Városi Könyvtár vezetője,
Dr. Szonda István a Szent Antal Népház vezetője,
Weigertné Gubucz Edit a Kállai Ferenc Művelődési Központ vezetője,
Pál Jánosné a Család és Gyermekjóléti Központ vezetője,
Mraucsik Éva a Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője,
Uhrin Anita gazdaságvezető,
Gera Krisztián a Liget Fürdő Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Dinya József a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetője,
Ambrózi Erzsébet a Mobilbusz Kft. ügyvezetője,
a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint
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Jegyzőkönyv
vezető:

Jakucs Mária

Ülés időtartama:

14:05-16:04

Toldi Balázs polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, külön köszöntötte
Dr. Pacsika Györgyöt a Járási Hivatal vezetőjét. Köszöntötte jegyző nőt, aljegyző urat,
a hivatal osztályvezetőit, az intézmények vezetőit, a gazdasági társaságok vezetőit és
az érdeklődőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testület teljes
létszámmal jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Dávidné Csontos Marianna és Farkas Zoltánné
képviselőket kijelölni.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
380/2019. (XI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek
kijelöli Dávidné Csontos Marianna és Farkas Zoltánné képviselőket.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére. Az előzetesen kiküldött meghívóban szereplő napirend kiegészülne a Beszámoló a Regionális Hulladékkezelő Kft. 2019. háromnegyed éves gazdálkodásáról tárgyú előterjesztéssel. Ennek
alapján 31 napirendet tárgyal a képviselő-testület, 32. a bejelentések.
Megkérdezte van-e kérés, más javaslat a napirendekkel kapcsolatban.
Hozzászólás hiányában kérte, hogy az ülés napirendjét az általa elmondottak szerint
határozzák meg.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
381/2019. (XI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
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1. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
2. Gyomaendrőd TESZK 10. számú módosítása (jóváhagyási szakasz)
3. Az önkormányzat és intézményei 2019. évi háromnegyed éves pénzügyi beszámolója
4. Döntés a 2020. évi köztisztviselői illetményalap megállapításáról
5. Az Önkormányzati hivatal alapításáról szóló megállapodás felülvizsgálata
6. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2020. évi ellenőrzési terve
7. Önkormányzati tűzoltóság 2019. évi támogatási szerződésének felülvizsgálata
8. GYÜSZ-TE megállapodás felülvizsgálata, beszámoló elfogadása
9. A 3. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése, feladat-ellátási szerződés
módosítása
10. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi támogatására beérkezett pályázatok elbírálása
11. Költségnövekmény igénylés a Kállai Ferenc Kulturális Központ multifunkcionális közösségi térré alakítása című pályázathoz
12. Interreg pályázat önerő
13. Vidovszky Béla Városi Képtár fejlesztés Kubinyi Ágoston 2019 program keretében
14. Halgazdálkodási jog pályázati eljárás elbírálása
15. Mobilbusz Kft. kérelme
16. Mezőőri és közterület felügyelői beszámoló, mezőőri járulék előirányzatának
teljesülése
17. Beszámoló a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2019. háromnegyed éves gazdálkodásáról
18. Beszámoló a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2019. háromnegyed éves
gazdálkodásáról
19. Gyomaendrődi Földkezelő Kft. gazdálkodási beszámolója 2019. október 31.
fordulónappal, valamint a 2019.11.01–től 2020.10.31-ig tartó termelési év üzleti terve
20. Beszámoló a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2019. háromnegyed
éves gazdálkodásáról
21. Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízása
22. Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. kérelme
23. Helyiségbérleti díjak és egyéb területek bérleti díjainak módosítása
24. Gyomaendrőd, Fő út 81/2. szám alatti ingatlan helyiségeinek bérbe adása
25. A 0130/14 hrsz.-ú ingatlan tulajdonrészének átadása
26. Zártkerti közterületek elnevezése
27. Településüzemeltetési közfeladatok tanácsnok megválasztása
28. Delegálás a DAREH társulásba
29. Felügyelő bizottsági tagságok visszavonása, új tagok megbízása
30. Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása
31. Beszámoló a Regionális Hulladékkezelő Kft. 2019. háromnegyed éves gazdálkodásáról
32. Bejelentések
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Határidő: azonnal
Az első napirend megtárgyalása előtt a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóról kérte a képviselők döntését. Megkérdezte
van-e kérdés, észrevétel a beszámolóhoz.
Hozzászólás hiányában kérte, hogy szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
382/2019. (XI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 188/2019.(IV.25.);
294/2019.(VIII.29.);
296/2019.(VIII.29.);
297/2019.(VIII.29.);
298/2019.(VIII.29.); 333/2019.(IX.26.); 351/2019.(IX.26.) Gye. Kt. határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
1.Napirendi pont
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2013. (V.10.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Farkas Zoltánnét az Ügyrendi Bizottság elnökét az
előterjesztés ismertetésére.
Farkas Zoltánné bizottsági elnök elmondta, a 2019. október 13-i helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek megválasztásával új képviselő-testület alakult, mely öt
éves időszakra kapott felhatalmazást. A képviselő-testület az Mötv. rendelkezéseinek
megfelelően köteles az alakuló ülésen vagy azt követően megalkotni vagy felülvizsgálni a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság és a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal elvégezte az SZMSZ felülvizsgálatát, melynek során a bizottság megállapította, hogy a rendelet átfogó módosítása nem indokolt. Ugyanakkor a normaszöveg számos rendelkezését módosítani, valamint hatályon kívül helyezni szükséges. A módosítások, hatályon kívül helyező rendelkezések
oka az alaprendeletben talált logikai, nyelvtani hibák javítása, valamint a jogalkotónak
az általa alkotott jogszabályok utólagos tartalmi felülvizsgálatából adódó folyamatos
kötelezettsége.
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Az elkészült rendelet-tervezetet az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet.
A szavazás előtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített
többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
19/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdése és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 43. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettsége teljesítése céljából, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (6) A Képviselő-testületet a 2019. október 13. napján tartott önkormányzati választásokat követően 8 fő egyéni választókerületben megválasztott és 3 fő kompenzációs listáról mandátumhoz jutott képviselő, továbbá a lakosság által közvetlenül
megválasztott polgármester alkotja. A megválasztott képviselők száma 12.”
2. § Az Ör. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (2) A képviselő-testület vagy helyi népszavazás dönt az önként vállalt feladatok
köréről, a feladat ellátásának időtartamáról és a feladat megoldásának formájáról.”
3. § Az Ör. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (3) Nem kötelező és más szerv hatáskörébe nem tartozó feladat felvállalásáról
legkésőbb a költségvetési rendelet-tervezet benyújtásakor dönthet a Képviselőtestület. Évközben a folyó költségvetésre is hatással bíró feladat ellátása önkéntesen
csak indokolt esetben vállalható fel a forrás egyidejű megjelölésével.”
4. § Az Ör. 29. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„29. § (7) A nem képviselő bizottsági tag a megválasztásától számított 30 napon belül,
majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül az önkormányzati képviselőre vonatkozó szabályok szerint vagyonnyilatkozatot köteles
tenni.”
5. § Az Ör. 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„42. § (2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzési feladatait külső szolgáltató útján látja el.
6. § Az Ör. 43. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„43. § A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségeket szabályozó jogszabály alapján
vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek körét az SZMSZ 5. melléklete tartalmazza.”
7. § Az Ör. 44. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„44. § (1) A 43. §-ban vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettnek a vagyonnyilatkozatát a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal személyzeti ügyintézőjének kell átadni.”
8. § Az Ör. 5. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
9. § Az Ör. 6. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
10. § Az Ör. 7. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
11. § (1) Az Ör. 9. § (3) bekezdés d) pontjában a „kisebbségi” szövegrész helyébe a
„nemzetiségi” szöveg lép.
(2) Az Ör. 41. § (1) bekezdésben az „Az éves beszámoló felülvizsgálata során az önkormányzat:” szövegrész helyébe az „Az éves beszámolóban az önkormányzat:” szöveg lép.
(3) Az Ör. 42. § (3) bekezdésében az „októberi” szövegrész helyébe a „novemberi”
szöveg lép.
12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését
követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti
a) az Ör. 2. § (4) bekezdés a) pontja,
b) az Ör. 19. § (5) bekezdése,
c) az Ör. 22. § (1) bekezdése,
d) az Ör. 29. § (2) bekezdésében a „A bizottságok nem képviselő tagjaira a bizottság
elnöke tesz javaslatot.” szövegrésze,
e) az Ör. 36. §-a,
f) az Ör. 38. § (2) bekezdése,
g) az Ör. 41. § (1) bekezdés d) pontja,
h) az Ör. 41. § (2)-(4) bekezdése,
i) az Ör. 41. § (5) bekezdésének a „A költségvetési szerveket számszaki beszámolójuk
és szakmai működésük elbírálásáról, annak jóváhagyásáról írásban értesíti.” szövegrésze.
j) az Ör. 4. melléklete.
Toldi Balázs
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

E rendelet 2019. november hó 29. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre
került.
Gyomaendrőd, 2019. november 29.
Pap-Szabó Katalin
jegyző
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1. melléklet az 19/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
[5. melléklet a 12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelethez]
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkakörökről
Jegyző,
Aljegyző,
Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda vezetője,
Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője,
Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ vezetője,
Határ Győző Városi Könyvtár vezetője,
Kállai Ferenc Művelődési Központ vezetője,
Szent Antal Népház és Művelődési Központ vezetője,
Városi Egészségügyi Intézmény vezetője,
Gyomaendrődi Földkezelő Kft. ügyvezetője,
Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Gyomaszolg Ipari Park Építő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője,
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Az önkormányzat által megbízott könyvvizsgáló
2. melléklet a 19/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
[6. melléklet a 12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelethez]
Gyomaendrőd Város Önkormányzata szakágazat besorolása, valamint
alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolása
1. alaptevékenységi szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók
szerinti besorolása:
A
B
1
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
2
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
3
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés
4
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5
013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
6
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
7
031030 Közterület rendjének fenntartása
8
032020 Tűz -és katasztrófavédelmi tevékenységek
9
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

041232
041233
041236
041237
045120
045160
045161
047410
051040
052080
054020

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

061020
062010
062020
063080
064010
066010
066020
072111
072112
076062
081030
081043
081045
081061
082092

36
37
38
39
40

086020
086090
091110
091140
092120

41
42
43
44

101222
102023
102024
104030

45
46

104031
107080

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Országos közfoglalkoztatási program
Közfoglalkoztatási mintaprogram
Út, autópálya építése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
Lakóépület építése
Településfejlesztés igazgatása
Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
Közvilágítás
Zöldterület-kezelés
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Település-egészségügyi feladatok
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
Közművelődés-, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
Egyéb szabadidős szolgáltatás
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni
ellátás útján
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
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3. melléklet a 19/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
[7. melléklet a 12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelethez]
A kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei
1. lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásának kifizetése,
2. igazgatás-szolgáltatási díjak,
3. vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
4. egyéb előre nem látható, működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések a gazdasági szervezet vezetőjének engedélyével
2. Napirendi pont
Gyomaendrőd TESZK 10. számú módosítása (jóváhagyási szakasz)
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester visszaadta a szót Farkas Zoltánné bizottsági elnöknek.
Farkas Zoltánné bizottsági elnök ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a képviselő-testület hozzájárult a Településrendezési Eszközök 10. sz. módosításának előkészítéséhez. A módosítás véleményezése a vonatkozó Kormányrendeletben foglalt
eljárási szabályok szerint lezárult. A véleményezési szakaszt a képviselő-testület lezárta, a végső véleményezési dokumentációt megküldte a Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi
Osztálya részére záró szakmai véleményezésre. A záró szakmai vélemény 2019. október 29-én megérkezett, amely a jelen előterjesztés mellékletét képezi.
A záró szakmai vélemény alapján a Településrendezési Eszköz módosítás jóváhagyása
jogszerűen megtehető.
A módosítás jóváhagyása két szakaszban folytatható le. A szerkezeti terv módosítás
jóváhagyása határozattal történik és megelőzi a Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban HÉSZ) elfogadását. A HÉSZ és annak mellékleteit képező szabályozási tervlapok
módosítása rendeletalkotással hagyható jóvá.
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a szerkezeti terv elfogadását és a város helyi építési szabályzatáról szóló rendelet módosítását.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a szerkezeti terv elfogadásáról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
383/2019. (XI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
56/2010. (II. 25.) Gye. Kt. határozattal elfogadott - a VÁTI Városépítési
Kft. által készített - 2015-ben az OPTIMUNKA Bt. által - 2016-ban és
2018-ban a Csabaterv Bt. által módosított - 1:80000 méretarányú településszerkezeti tervlapját a Csabaterv Bt. által 2019-ben módosított
1:80000 méretarányú településszerkezeti tervlapján végzett alábbi
módosítással fogadja el:
A Gyomaendrőd 02121/18; 20; 02112/18; 02112/48-52, illetve a
02112/34; 57; 56 hrsz. alatti földrészleteket érintő különleges beépítésre nem szánt bányaterületek kiterjedése jelen határozat melléklete
szerint módosulnak.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a rendelet megalkotására kérte fel a képviselőket. Felhívta
a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
20/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet
a város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.
pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 37. § (2) bekezdés b) pontja szerint a 9. mellékletben biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Békés Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész,
Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály, Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztály,
Békés
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság,
Honvédelmi
Minisztérium Hatósági Főosztály, Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási
Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály,
Körös-Maros
Nemzeti Park Igazgatóság, Békés Megyei Kormányhivatal
Békéscsabai Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztály, Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc- biztonsági és Földhivatali
Főosztály Földhivatali Osztály, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti
Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály, Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal Műszaki Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Körös-vidéki Vízügyi
Igazgatóság, valamint a Békés megyei Önkormányzat elnöke véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzati Képviselő-testületének a város helyi építési
szabályzatáról

szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:

Rendelet) 9. § (3) bekezdésének táblázata helyébe a következő táblázat lép:
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+ 2000m2 alatti telekterület esetén a maximális beépítettség 65% lehet.
++Saroktelek esetén a maximális beépítettség 75%-, a minimális zöldfelület 15 % lehet
h = az épület megfelelő homlokzatának építménymagassága oldalkert és
hátsókert esetén
K= kialakult
2. § A Rendelet 17. § (10) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
“h) Vízparti zártkerti telek legnagyobb beépítettsége 10% lehet, de a telek beépített
területe nem lépheti túl a 90 m2-t.”
3. § A Rendelet 20. § (1a) bekezdésének táblázata helyébe a következő táblázat lép:
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4. § A Rendelet 20. § (2) bekezdés “A K01, 02, 03, 04, 05 jelű (beépítésre nem szánt)
övezetekben új építés esetén a következő rendeltetésű épületek engedélyezhetők:”
szövegrész helyébe a “A K01-, 02-, 03-, 04-, 05, 06-, 0-7 jelű (beépítésre nem szánt)
övezetekben új építés esetén a következő rendeltetésű épületek engedélyezhetők:”
szöveg lép.
5. § A Rendelet 20. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
“h) K07 A bányászat céljára szolgáló építmények és kiszolgáló létesítményei
helyezhetők el.
6. § A Rendelet mellékletét képező K19-es számú tervlap helyébe az 1. melléklet szerinti
tervlap lép.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, és a hatályba
lépését követő napon hatályát veszti.
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Toldi Balázs
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

E rendelet 2019. november hó 29. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre
került.
Gyomaendrőd, 2019. november 29.
Pap-Szabó Katalin
jegyző
1. melléklet a 20/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
K19-es számú tervlap

3. Napirendi pont
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi háromnegyed éves pénzügyi beszámolója
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Gózan Sándort a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy
ismertesse az előterjesztést.
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Gózan Sándor bizottsági elnök elmondta, jelen előterjesztésben beszámolót olvashatnak az önkormányzat és intézményei 2019. év háromnegyed éves gazdálkodásának alakulásáról, a realizálódott bevételek és a teljesült kiadások összegeiről.
2019. október 30.-án az önkormányzat főszámláján 499 millió Ft a rendelkezésre álló
forrás. A napi zavartalan működés biztosítása mellett az Önkormányzat által vállalt
kötelezettségek teljesítését és a folyamatban lévő pályázatok finanszírozását is biztosítja.
Az év hátralevő részéig mind az intézmények, mind az önkormányzat részéről fegyelmezett és megfontolt gazdálkodás szükséges annak érdekében, hogy likviditási
és finanszírozási problémák ne jelentkezzenek a gazdálkodás során.
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és annak elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
384/2019. (XI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat és intézményei 2019. háromnegyed éves gazdálkodásának alakulását bemutató beszámolót.
Határidő: azonnal
4. Napirendi pont
Döntés a 2020. évi köztisztviselői illetményalap megállapításáról (I. forduló)
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Farkas Zoltánnét az Ügyrendi Bizottság elnökét az
előterjesztés ismertetésére.
Farkas Zoltánné bizottsági elnök elmondta, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény szerint az illetményalap 2020 évben 38.650 forint. A képviselő-testülete rendeletben 2020. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.
A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum 2020. január 01. napjától
várhatóan 8-8% -kal emelkedni fog, ez alapján a kötelező legkisebb munkabér
161.000,- forint a garantált bérminimum összege 210.600,- forint lesz.
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A képviselő-testület a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati
tisztviselőinek illetményalapját 2018. és 2019. évben bruttó 50.000.- Ft összegben állapította meg. Az önkormányzati rendelet hatálya mindig a tárgyévre terjed ki.
Az előterjesztett javaslat, hogy a 2020. évi illetményalap összegének meghatározásánál a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum összegének tervezett
8 %-os mértékű emelését figyelembe véve, az illetményalap összege bruttó 54.000 Ftban kerüljön megállapításra.
Az állam a 2020. évi költségvetési törvényben az önkormányzati hivatal működéséhez
5.450.000 Ft/fő támogatást biztosít, az előző év 4.580.000 Ft/fő támogatásával szemben. Ez a módosítás Gyomaendrőd vonatkozásában a hivatal működésénél 26 millió
Ft többlettámogatást jelent. Az illetményalap javasolt emelése 11 millió Ft plusz kiadást eredményezne – ebből 3 millió Ft a garantált bérminimum növekedéséből
származik, 8 millió Ft pedig az illetményalap 8 %-os emeléséből. A kapott többletforrás csak részben kerülne bérfejlesztésre felhasználásra, 15 millió Ft szolgálhatná a közös hivatal működéséhez biztosítandó önkormányzati kiegészítő támogatás csökkentését.
Mindezzel a költségvetési koncepció elkészítésénél már számolni kell és a kormányrendelet megalkotását követően a 2020. évi költségvetést is ennek megfelelően kell
megtervezni.
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja az illetményalap
54.000 Ft-ban történő megállapítását.
Toldi Balázs polgármester kérdés, észrevétel hiányában szavazásra bocsátotta a döntési javaslatot.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
385/2019. (XI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 2020. évi illetményalap önkormányzati rendeletben való megállapításával 54.000,- Ft összegben.
Kezdeményezi a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó önkormányzatok véleményének kikérését, és felkéri a jegyzőt az illetményalap megállapításáról
szóló rendelet-tervezet elkészítésére és a 2019. decemberi képviselő-testületi ülésre
történő beterjesztésére a következő normaszöveggel:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./….. (….) önkormányzati rendelete
a közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetményalapjáról
(tervezet)
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2020. évi
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének és Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:
1. § A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2020. évben 54.000.- Ft-ban állapítja meg.
2. § (1) Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszíti 2021. január 1. napján.
Határidő: azonnal
5. Napirendi pont
Az önkormányzati hivatal alapításáról szóló megállapodás felülvizsgálata
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 az Mötv. alapján az általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül a közös
önkormányzati hivatal létrehozásáról vagy megszüntetéséről állapodnak meg, mely a
választásokat követő év első napjával lép hatályba.
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal működéséről a három önkormányzat
2013 áprilisában kötöttek szerződést. A közös önkormányzati hivatalt azok a járáson
belüli községi önkormányzatok hozzák létre, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt.
Gyomaendrőd Hunya és Csárdaszállás településekkel hozott létre közös önkormányzati hivatalt.
A felülvizsgálat során szükségessé válik a megállapodás 3.) pontjában a közös hivatal
működési költségei elszámolásának szabályozását pontosítani. Az elszámoláskor
nemcsak a köztisztviselői létszámot kell figyelembe venni lakosságarányosan, hanem
az általános irányítói létszám (jegyző, aljegyző) személyi és dologi költségeit valamint
a működéshez kapcsolódó szakmai infrastruktúra és dologi költségeket is.
A megállapodás 4.) pontjában, az elmúlt öt év tapasztalatai tükrében, szükséges módosítani a jegyző és aljegyző községi ügyfélfogadási idejének rendjét.
Változott továbbá a létszám is 2014 óta. A köztisztviselői és kisegítői létszám 54 főre
módosult, ebből 48 fő Gyomaendrődön, 3 fő Csárdaszálláson, 3 fő Hunyán dolgozik.
Az 5.) pont módosítását az időközben kötelezően alkalmazandó Önkormányzati ASP
informatikai rendszer bevezetése miatt a saját szoftver csomagban bekövetkezett változás teszi indokolttá.
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A 7.) pont rendelkezett arról, hogy a közös hivatalt érintő alapvető kérdésekben
együttes ülés keretében kerüljön megvitatásra. Ez a gyakorlatban nem működött,
nem is volt rá igény és nem is volt indokolt.
A települések polgármesterei elfogadták a megállapodás döntési javaslat szerinti
módosítását, amelyet jóváhagyásra a képviselő-testületek elé beterjesztettek.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a döntési javaslatot.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
386/2019. (XI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló 2013. április 1-én megkötött Megállapodást az alábbiak szerint módosítja:
Megállapodás
Mely létrejött Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (5621 Csárdaszállás, Petőfi út 17.; képviseli: Nagy Zsolt Sándorné) Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5555 Hunya, Rákóczi út 19.; képviseli Hegedüs Roland polgármester) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.; képviseli Toldi Balázs polgármester) között (a továbbiakban együttesen : felek) az alábbi feltételekkel:
1) A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló 2013. április 1én megkötött és 2014. novemberében módosított Megállapodás (a továbbiakban:
Megállapodás) 4.) pontjának „A kirendeltségek működtetésére a községi önkormányzat által biztosítandó pénzeszköz számítása oly módon történik, hogy a hatályos költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően ki kell számítani a tárgyévre a feladatfinanszírozás szerint a közös hivatalt megillető létszámot, az ehhez kapcsolódó pénzösszeget. Ezt követően lakosság arányosan meg kell határozni a településeket megillető létszámot és pénzösszeget. Ezt követően lakosság arányosan meg kell határozni
a településeket megillető létszámot és pénzösszeget. Az önkormányzatok a kirendeltségen alkalmazott létszám különbözet összegét kötelesek megtéríteni.” szövegrésze
helyébe a „A kirendeltségek működtetésére a községi önkormányzat által biztosítandó pénzeszköz számítása oly módon történik, hogy a hatályos költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően ki kell számítani a tárgyév feladatfinanszírozás szerint
közös hivatalt megillető létszám bér- és járulék költségét, továbbá a kirendeltség
szakmai működéséhez szükséges további közös költségeket, így különösen a hivatal
vezetőinek bér- és járulék, a kiküldetés, a szoftverek üzemeltetésének, az infokom880. oldal

munikációs és ehhez kapcsolódó biztonsági rendszerek fenntartásának költségét, az
ehhez kapcsolódó pénzösszeget. Ezt követően lakosság arányosan meg kell határozni
a településeket megillető létszámot és pénzösszeget. Az önkormányzatok a kirendeltségen alkalmazott létszám különbözet és a szakmai működési költség lakosság arányos összegét kötelesek megtéríteni.” szöveg lép.
2) A megállapodás 4.) pontjának „A közös hivatal teljes létszáma 51 fő.” szövegrésze
helyében a „A közös hivatal teljes létszáma 54 fő.” szöveg lép.
3) A megállapodás 4.) pontjának „A felek, mint a jegyző esetében a munkáltató jog
gyakorlói megállapodnak abban, hogy a községekben az igazgatási munka ellenőrzése, felügyelete, továbbá ügyfélfogadás érdekében a közös hivatal vezetését ellátó
jegyző, vagy az aljegyző minden hét szerdai napján 9-16 h-ig a hunyai, minden héten
csütörtökön 9-12 h-ig a csárdaszállási kirendeltségen köteles tartózkodni.” szövegrésze helyében a „A felek, mint a jegyző esetében a munkáltató jog gyakorlói megállapodnak abban, hogy a községekben az igazgatási munka ellenőrzése, felügyelete,
továbbá ügyfélfogadás érdekében a közös hivatal vezetését ellátó jegyző, aljegyző
vagy a jegyző megbízottja minden hét szerdai napján 9-12 h-ig a hunyai, minden héten csütörtökön 9-12 h-ig a csárdaszállási kirendeltségen köteles tartózkodni.” szöveg
lép.
4) A megállapodás 5.) pontja helyébe a következő szöveg lép:
„A felek megállapodnak, hogy a közös hivatalban a kötelezően alkalmazandó Önkormányzati ASP és egyéb állami informatikai rendszereken túl a következő szoftverek
kerülnek közös alkalmazásra, a kistérségi informatikai hálózat igénybevételével: Testületi üléseket előkészítő rendszer (EDtR), Szociális támogatások rendszere
(WinSZOC), jogi adatbázis és saját jogi adatbázis készítés (Jogtár), személyzeti munkát
támogató rendszerek (szabadság igénylés és nyilvántartás), felhőalapú adattárolás és
munkacsoportos tevékenység támogatás (Office 365).”
5) A megállapodás 4.) pontjának „Vállalják továbbá, hogy a közös hivatal költségvetését, beszámolóját, ellenőrzéséről készült jegyzőkönyveket, alapító okiratát, SZMSZ-t
a közös hivatalt érintő fejlesztéseket a képviselő-testületek együttes ülés keretében
vitatják meg, hoznak döntést. Az együttes ülésen az önkormányzatok külön-külön
szavaznak a döntési javaslat elfogadásáról, melyet akkor kell elfogadottnak tekinteni,
amennyiben megfelel a Mötv. döntéshozatalra vonatkozó szabályainak. Az egyes önkormányzatok lakosság arányosan rendelkeznek szavazattal.” szövegrésze helyébe a
„A felek megállapodnak, hogy a közös hivatalt érintő alapvető kérdésekben (hivatal
költségvetése, beszámolója, ellenőrzéséről készült jegyzőkönyvek, alapító okirat,
SZMSZ) és a közös hivatalt érintő fejlesztésekben, a képviselő-testületek döntése csak
akkor válik hatályossá, ha az azonos kérdésben lakosságarányos többségi döntés születik.” szöveg lép.
6) A Megállapodás egyéb rendelkezéseit a módosítás nem érinti az változatlanul hatályban marad.
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7) A jelen megállapodás a képviselő-testületek általi elfogadásával válik érvényessé,
és hatályossá.
Gyomaendrőd, 2019. ………………….hó …….nap
Nagy Zsolt Sándorné
Csárdaszállás Község
polgármestere

Hegedüs Roland
Hunya Község
polgármestere

Toldi Balázs
Gyomaendrőd Város
polgármestere

Határidő: azonnal
6. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2020. évi ellenőrzési terve
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Gózan Sándort a Pénzügyi Bizottság elnökét az
előterjesztés ismertetésére.
Gózan Sándor bizottsági elnök elmondta, az államháztartás belső kontrollrendszere
a költségvetési szervek belső kontrollrendszere keretében valósul meg, beleértve a
belső ellenőrzést is.
Az Mötv. rögzíti a helyi önkormányzatok belső kontrollrendszerét. A 120. § a pénzügyi
bizottság feladatait írja elő, míg a 119. § (3)-(4) bekezdése szabályozza a belső kontrollrendszer működtetését. Ezen belül kerül előírásra, hogy a jegyző köteles belső
kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére
álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.
A jegyző köteles gondoskodni továbbá – a belső kontrollrendszeren belül – a belsőellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével.
A 2020. évi belső ellenőrzési terv javaslata az előző évekhez hasonló szerkezetben
készült. A kockázatelemzés szerint az ellenőrzésre javasolt területeken indokolt a belsőellenőrzés eszközével élni, melynek javaslatai előmozdíthatják a szabályszerűbb
munkavégzést a folyamatosan változó szakmai, gazdálkodási és számviteli szabályok
között.
A Pénzügyi Bizottság az ellenőrzési tervet azzal a kiegészítéssel javasolja elfogadásra,
hogy a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft-vel egyidejűleg a Gyomaszolg Ipari
Park Kft. ellenőrzése is kerüljön beépítésre a belső ellenőrzési tervbe.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
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A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
387/2019. (XI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet 31.§-a alapján 2020. évre az alábbi ellenőrzési tervet fogalmazza meg:
Az elvégzendő ellenőrzési feladatok meghatározása:
I.
A Közös Önkormányzati Hivatal működésével kapcsolatos ellenőrzések
Ellenőrzési
Ellenőri- Azonosított Ellenőrzés célja
Várható Ellen- Ellenőrzés
zendő
feladat
kockázati
időtar- őrzési módszere,
időszak tényezők
tama kapaci- típusa
tás
meghat.
A költségve- 2019.01. Nem a pá- Az önkormányza- február 4 revi- Szabályszerűtésből cél jel- 01-től
lyázatban ti támogatás felzori
ségi-, rendleggel nyúj- 2019.12. megjelölt használása haténap
szerellenőrtott támoga- 31-ig
célra fordí- konyan, gazdasázés (célellentások rendeltották a
gosan és szabályőrzés)
tetés szerinti
támogatást szerűen történjen
felhasználásának ellenőrzése
Gyomaendrőd
Város Önkormányzatánál
A Gyomaend- 2019.01. Jogszabályi A közös hivatal
január 4 revi- Szabályszerűrődi Közös
01-től
előírások be szabályszerű, gazzori
ségi ellenőrÖnkormány- 2019.12. nem tartá- daságos működénap
zés
zati Hivatal
31-ig
sa, közös
se, párhuzamos
SZMSZ felülműködés- munkafolyamatok
vizsgálata, és
ből adódó kiszűrése, színvoa Közös Hivatúlterhelt- nalas munka megtal megállaség, több- teremtése
podásainak
letmunka
ellenőrzése
A Gyomaend- 2018.01. Túlzott
A működés és
május 4 revi- Szabályszerűrődi Közös
01-től
mértékű
gazdálkodás áttezori
ségi-, PénzÖnkormány- 2019.12. önkorkintése,
nap
ügyi-, Rend883. oldal

31-ig
zati Hivatal
átfogó pénzügyi ellenőrzése

hatékonyságának
mányzati
kiegészítő ellenőrzése.
támogatás,
finanszírozási gondok, jogszabályok
félreértelmezése, be
nem tartása.

szerellenőrzés (átfogó
ellenőrzés)

II. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működésével kapcsolatos ellenőrzések
Ellenőrzési feladat Ellenőri- Azonosított Ellenőrzés célja Várha- Ellen- Ellenőrzés
zendő
kockázati
tó idő- őrzési módszere,
időszak tényezők
tarta- kapa- típusa
ma
citás
meghat.
Az Egészségügyi
2018.01. Túlzott
A működés és május 5 revi- SzabályszeIntézmény gazdál- 01-től mértékű
gazdálkodás
zori
rűségi-,
kodásának, haté- 2019.12. önkoráttekintése,
nap
Pénzügyi-,
kony működésének 31-ig
mányzati hatékonysáRendszerelátfogó ellenőrzése
kiegészítő gának ellenőrlenőrzés (átvagyonnyilvántartás
támogatás, zése, szakrenfogó ellenfinanszíro- delések helyőrzés)
zási gon- zete, vállalkodok, jog- zó orvosokkal
szabályok való pénzügyi
félreértel- kapcsolat vizsmezése, be gálata
nem tartása.
A Roma és Német 2018.01. Finanszíro- A működés és június 6 revi- SzabályszeNemzetiségi Ön01-től zási gon- gazdálkodás
zori
rűségi-,
kormányzat átfogó 2019.12. dok, jog- vizsgálata,
nap
Pénzügyi-,
pénzügyi ellenőrzé- 31-ig
szabályok hatékonysáRendszerelse
félreértel- gának, szalenőrzés (átmezése, be bályszerűségé
fogó ellennem tartá- nek ellenőrzéőrzés)
sa, műkö- se. nemzetisédési és fel- gi programok
adatalapú áttekintése,
kiadások
működési és
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Liget Fürdő Kft. A 100 % önkormányzati tulajdonban lévő Kft. gazdálkodásának vizsgálata a Kft. által
elvégzett munka
ellenőrzése, tulajdonosi elvárások
érvényesülése

2017.01.
01-től
2019.12.
31-ig

Az önkormányzat 2017.01.
lakásgazdálkodásá- 01-tól
nak felülvizsgálata 2019.12.
31-ig

Követeléskezelés a
helyi adó és egyéb
önkormányzati kintlévőségek
vonatkozásában

2019.01.
01-től
2019.12.
31-ig

elkülönített feladatalapú
vezetésé- támogatás
nek hiánya felhasználásának vizsgálata.
Nem a tu- A tulajdonos június
lajdonosi Önkormányzat
elvárás ér- elvárásainak,
vényesül, érdekeinek
jogszabály- érvényesülése
ok téves
megvalósuljon.
alkalmazá- A működés
sa, túlzott során a gazdatulajdonosi ságosság, hatámogatás tékonyság
biztosítása szabályszerűség követelményei érvényesüljenek.
Vendégforgalom vizsgálata.
márciAz önkorJogszabályok be mányzat lakás- us
nem tartá- célú ingatlansa, félreér- állományának
telmezése, áttekintése,
alátámasz- szociális- és
tó dokuköltségalapú
mentumok, lakások indoszerződé- koltsága, misek hiánya, nőségi kövekarbantar- telmények betás elmara- tartása, gazdadása, lak- ságosság, szabérfizetés- bályszerűség,
ből kelet- fenntartás, és
kező bevé- karbantartási
telkiesés
költség és lakbérhátralék
vizsgálata
Bevételki- A helyi adó
április
esés a nem kivetésének,
megfelelő- behajtásának
en tett in- szabályszerűtézkedések sége és haté-
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6 revi- Szabályszezori
rűségi-,
nap
rendszerellenőrzés
(témaellenőrzés)

6 revi- Szabályszezori
rűségi-, célnap
szerűségi
ellenőrzés

6 revi- Szabályszezori
rűségi ellennap
őrzés

miatt, illet- konysága,
ve költség- egyéb kintlévetési hiány vőségek bekialakulása. hajtására tett
A kölcsön intézkedések
visszafize- hatékonysága.
tés határ- Kamatmentes
időre törté- kölcsönök
nő teljesíté- nyújtása, bese, intézke- szedése szadések hiá- bályszerű-e.
nya a viszszatérülésre
.
Megtermelt és novKözfoglalkoztatás 2018.
Pályázati
ember
07.01-től előírások előállított
keretében a növénytermesztés
2020.09. be nem
(szántóföldi,
gazdasági évre tör- 30-ig
tartása, tár- fóliaházi, és
gyi eszkö- gyümölcsös)
ténő ellenőrzése
zök nyiltermékek
szabályszerűségének ellenőrzése,
vántartásán készletre véteak hiányos- le, felhasználágazdaságosság,
sága, jog- sa, értékesítényilvántartások,
megtermelt természabályok se, önköltség
számítása nyilbe nem
kek felhasználása.
tartása,
vántartások
Eszköznyilvántartás,
továbbá a közfoggazdaság- vezetése, melalkoztatási iroda
talan mű- zei leltár elműködésének vizsködtetés. lenőrzése,
gálata.
Irodai ka- gazdaságos,
pacitás ki- hatékony műhasznált- ködés ellenőrság.
zése, jogszabályi megfelelés.
Zöldpark Gyoma- 2017.01. Nem a
A tulajdonos július
endrőd Nonprofit 01-től tulajd.elvár Önkormányzat
Kft és a
2019.12. ás érv., jog- elvárásainak,
Gyomaszolg Ipari 31-ig
szabályok érdekeinek
Park Kft. - 100 %
téves alérvényesülése
önkormányzati tukalmazása, megvalósuljon.
lajdonban lévő Kft.
túlzott tu- A működés
gazdálkodásának
lajdonosi során a gazdaellenőrzése: -a tutámog. biz- ságosság, ha-
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6 reviz Rendszer és
ori nap teljesítmény
ellenőrzés

6 revi- Szabályszezori
rűségi-,
nap
rendszerellenőrzés
(témaellenőrzés)

lajdonosi érdekek
érvényesülése,
(FB működése,
ügyvezetés beszámoltatása)
-a Kft által végzett
szolgáltatások ellenőrzése (ár/érték
arány)

tosít.-a

tékonyság
szabályszerűség követelményei érvényesüljenek.

Tanácsadói tevékenység és soron
kívüli ellenőrzések

4 reviz
ori
nap

III. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos ellenőrzések
Ellenőrzési fel- Ellenőri- Azonosított Ellenőrzés cél- Várható Ellenőr- Ellenőrzés
adat
kockázati
zendő
ja
időtar- zési
módszere, tíidőszak tényezők
tama
kapaci- pusa
tás
meghat.
A Térségi Szo- 2018.01.0 Túlzott mér- A működés és október 5
Szabályszerűciális Gondo- 1.-l
tékű önkor- gazdálkodás
revizori ségi-, Pénzzási Központ 2019.12.3 mányzati
áttekintése,
nap
ügyi-, Rendátfogó pénz- 1-ig
kiegészítő hatékonysászerellenőrzés
ügyi ellenőrzétámogatás, gának ellen(átfogó ellense, vagyonnyilfinanszírozá- őrzése, szoőrzés)
vántartás
si gondok, ciális alap,
jogszabályok szakosított
félreértelellátás, gyermezése, be mekétkeztetés
nem tartása. vizsgálata.
IV. Csárdaszállás Község Önkormányzata működésével kapcsolatos ellenőrzések
Ellenőrzési fel- Ellenőri- Azonosított Ellenőrzés célja
Várha- Ellen- Ellenőrzés
adat
zendő
kockázati
tó idő- őrzési módszere,
időszak tényezők
tarta- kapaci- típusa
ma
tás
meghat.
A költségve2019.01. Nem a pá- Az önkormányza- február 1 revi- Szabályszetésből cél jel- 01-től
lyázatban ti támogatás felzori
rűségi-,
887. oldal

leggel nyújtott 2019.12.
támogatások 31-ig
rendeltetés
szerinti felhasználásának
ellenőrzése
Csárdaszállás
Községi Önkormányzatánál
Az önkormány- 2017.01.
zat lakásgaz- 01-tól
dálkodásának 2019.12.
felülvizsgálata 31-ig

megjelölt
célra fordították a
támogatást

használása hatékonyan, gazdaságosan és szabályszerűen történjen

nap

JogszaAz önkormányzat március 5 revibályok be lakáscélú ingatzori
nem tartá- lanállományának
nap
sa, félreér- áttekintése, szocitelmezése, ális célú lakások
alátámasztó indokoltsága, midokumen- nőségi követeltumok,
mények betartása,
szerződé- gazdaságosság,
sek hiánya, szabályszerűség,
karbantar- fenntartás, kartás elmara- bantartási költség
dása, lak- és lakbérhátralék
bérfizetés- vizsgálata
ből keletkező bevételkiesés

rendszerellenőrzés
(célellenőrzés)

Szabályszerűségi-, célszerűségi
ellenőrzés

V. Hunya Község Önkormányzata működésével kapcsolatos ellenőrzések
Várható Ellen- Ellenőrzés
Ellenőrzési Ellenőri- Azonosított Ellenőrzés célja
feladat
zendő
kockázati
időtar- őrzési módszere,
időszak tényezők
tama kapaci- típusa
tás
meghat.
A költségve- 2019.01.0 Nem a pá- Az önkormányza- február 1 revi- Szabályszerűtésből cél
1-től
lyázatban ti támogatás felzori
ségi-, rendjelleggel
2019.12.3 megjelölt használása haténap
szerellenőrnyújtott tá- 1-ig
célra fordí- konyan, gazdasázés (célellenmogatások
tották a
gosan és szabályőrzés)
rendeltetés
támogatást szerűen történjen
szerinti felhasználásának ellenőr888. oldal

zése
Hunya Község Önkormányzatánál
Adóbevéte- 2016.01.0 Bevételki- A helyi adó kiveté- április
lek alakulá- 1esés a nem sének, behajtásásának vizsgá- 2019.12.3 megfelelő- nak szabályszerűlata, a helyi 1-ig
en tett in- ségének, hatéadó és egyéb
tézkedések konyságának elkintlévőségek
miatt, illetve lenőrzése. Az önellenőrzése
likviditási kormányzat stabil
finanszíro- működésének bizzási prob- tosítása, helyi
lémák. Kö- adóbevételből tarzös műkö- talékképzési lehetőség vizsgálata
désből
adódó nem előre nem tervezmegfelelő hető váratlan
munkaszer- események biztovezés.
sításához. Munkaszervezés áttekintése.
Határidő: azonnal

5 revi- Szabályszerűzori
ségi-, Pénznap
ügyi-, Rendszerellenőrzés (átfogó
ellenőrzés)

7. Napirendi pont
Önkormányzati tűzoltóság 2019. évi támogatási szerződésének felülvizsgálata
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester visszaadta a szót Gózan Sándor bizottsági elnöknek.
Gózan Sándor bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést:
A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 15.)
önkormányzati rendeletének 6. melléklete 159-ik során 11.265.000.- forint összegű
államháztartáson kívülre szóló működési célú pénzeszközátadást tervezett az önkormányzati tűzoltóság támogatásának szüksége esetére.
A hatályos önkormányzati rendelet alapján a felek megállapodtak a fenti előirányzat
terhére egyedi támogatási igény benyújtása alapján megítélt működési célú pénzeszköz átadás-átvételéről, mely alapján a támogató vissza nem térítendő, támogatást
nyújtott az önkormányzati tűzoltóság részére.
Az önkormányzati támogatási összeg tartalmazta a jogszabály által előírt, kötelező
bérrendezés költségének finanszírozását is. A Tűzoltóság tájékoztatása alapján ezen
bérrendezésre a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2.659.589 forint ösz-
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szegű támogatást biztosított, mely összeggel a dupla finanszírozás elkerülése miatt
csökkenteni szükséges a megállapított önkormányzati támogatás összegét.
Az önkormányzati támogatásba beépítésre került éves egyszeri jutalom is, 1.235.000
forint összegben. Az önkormányzati támogatás ezzel az összeggel is csökkentésre
kerül, hiszen a 126/2019. (IV. 11.) Gye. Kt. határozattal benyújtott pályázat REKI támogatás keretében biztosított 12.256.816 forint 60%-ban bérfejlesztést is szolgált.
2019. július 1. napjától a munkaadókat terhelő járulék mértéke 19,5%-ról 17,5%-ra
módosult, az ebből adódó 464.000 forint megtakarítás szintén csökkenti az önkormányzati kiegészítő támogatás összegét.
A fentiekben elmondottakra figyelemmel az önkormányzati tűzoltóság működési forrását kiegészítő önkormányzati támogatás 4.906.411.- forinttal mérsékelhető, amely
alapján a támogatói okirat 2. és 4. pontjának módosításáról a döntési javaslat szerint
rendelkeznek majd a felek.
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a támogatási szerződés
döntési javaslat szerinti módosítását.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
388/2019. (XI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel arra, hogy:
a) a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által a Hunyai, Csárdaszállási,
Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság részére 2.659.589 forint összegű támogatást biztosított, jogszabály által előírt kötelező bérrendezés költségének finanszírozását szolgáló támogatásra, ezért a kettős finanszírozás elkerülése,
b) a 126/2019. (IV. 11.) Gye. Kt. határozattal benyújtott pályázat REKI támogatás keretében biztosított 12.256.816 forint 60%-a bérfejlesztést is szolgált, ezért az önkormányzati támogatásba beépített éves egyszeri jutalom 1.235.000 forint összeggel is
csökkenthető, valamint
c) a 2019. július 1. napjától a munkaadókat terhelő járulék mértéke 19,5%-ról 17,5%ra módosult, ezért az ebből adódó 464.000 forint megtakarítás szintén csökkenti az
önkormányzati kiegészítő támogatás összegét
kezdeményezi a tűzoltóság részére nyújtott önkormányzati támogatási összeg
6.906.411.- Ft összegben való megállapítását, a 2019. március 8-án, I.23-2/2019. ügyiratszámon nyilvántartott támogatói okirat módosításával a következők szerint:
„Támogatási szerződés módosítás
amely létrejött egyrészről
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.,
törzskönyvi azonosító: 725525, KSH statisztikai számjel: 15725527-8411-321-04, ÁHTI
azonosító: 735122, adószám: 15725527-2-04, számlaszám: 53200125-11062402 költségvetési elszámolási számla, képviseli: Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester), mint
támogatást nyújtó (továbbiakban: „Támogató”)
másrészről a
Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság, (székhelye: 5502
Gyomaendrőd Fő u. 2., nyilvántartási száma: 0400/Pk.60083/2008, adószám:
18394032-1-04, KSH statisztikai számjel: 18394032-8425-549-04, számlaszám:
10402245-50505549-55491009, képviseletében eljár: Toldi Balázs elnök), mint a támogatás igénylő (továbbiakban: „Támogatott”)
együttesen szerződő felek (továbbiakban: Szerződő felek ) között az alulírott napon
és helyen, az alábbi feltételek szerint:
Előzmények:
A Szerződő felek 2019. március 8-án, I.23-2/2019. ügyiratszámon nyilvántartott okiratban (továbbiakban: támogatói okirat) megállapodtak Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete 159. során lévő előirányzat terhére egyedi támogatási igény benyújtása alapján megítélt működési célú pénzeszköz átadás-átvételéről, mely alapján
a támogató vissza nem térítendő, támogatást nyújt kizárólag a Támogatott részére.
Időközben a Támogató figyelemmel arra, hogy:
a) a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Támogatott részére 2.659.589
forint összegű támogatást biztosított, jogszabály által előírt kötelező bérrendezés
költségének finanszírozását szolgáló támogatásra, ezért a kettős finanszírozás elkerülése,
b) a 126/2019. (IV. 11.) Gye. Kt. határozattal benyújtott pályázat REKI támogatás keretében biztosított 12.256.816 forint 60%-a bérfejlesztést is szolgált, ezért az önkormányzati támogatásba beépített éves egyszeri jutalom 1.235.000 forint összeggel is
csökkentő, valamint
c) a 2019. július 1. napjától a munkaadókat terhelő járulék mértéke 19,5%-ról 17,5%ra módosult, ezért az ebből adódó 464.000 forint megtakarítás szintén csökkenti az
önkormányzati kiegészítő támogatás összegét
az önkormányzati támogatás mérsékelhető, amely alapján a támogatói okirat 2. és 4.
pontjának módosításáról következőkben rendelkeznek az 1. és 2. pont szerint:
1. A Támogató a „Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság
elvárt létszáma, létesítményei és felszerelései minimális mennyisége, minősége és a
szolgálat ellátás infrastrukturális feltételei biztosítása” céljára bruttó 6.906.411.- Ft,
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azaz hatmillió-kilencszázhatezer-négyszáztizenegy forint összegű, vissza nem térítendő, támogatást nyújt kizárólag a Támogatott részére.
2. A Támogató a támogatás összegét a szerződés Szerződő felek általi aláírását követően utalja át a Támogatott K&H Bank pénzintézetnél vezetett 10402245-5050554955491009 számú számlájára, havi részletekben történő ütemezéssel. Amennyiben a
Támogatott egyéb forrásból további működési célú bevételre tesz szert, és a Támogató által folyósított összeg meghaladja a módosított megállapodás 1. pontja szerinti
támogatás mértékét, úgy a Támogatott a Támogató felhívásától számított 8 napon
belül egy összegben visszafizeti a többletfinanszírozás összegét a Támogató számlájára.
3. A szerződés 3 darab, egymással mindenben megegyező, eredeti példányban készült, melyből aláírás után 2 példány a Támogatót, 1 példány a Támogatottat illet
meg.
4. Szerződő felek a szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen
értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás után cégszerűen jóváhagyólag aláírták.
Kelt: Gyomaendrőd, 2019. ........

Kelt: Gyomaendrőd, 2019. ........

………………………………………………
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester
Támogató

…………………………………………...
Toldi Balázs elnök
Támogatott

Jogilag ellenjegyzem:
……………………………………………..
Pap-Szabó Katalin
jegyző
Pénzügyileg ellenjegyzem:
……………………………………………..
Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető
Határidő: azonnal
8. Napirendi pont
GYÜSZ-TE megállapodás felülvizsgálata, beszámoló elfogadása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján

892. oldal

Toldi Balázs polgármester felkérte Gózan Sándor bizottsági elnököt az előterjesztés
ismertetésére.
Gózan Sándor bizottsági elnök elmondta, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 7/2017. (I.26.) Gye. Kt. határozatával módosította a Gyomaendrődi
Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesülettel 2015-ben kötött együttműködési megállapodást, amit a 13/2018. (I. 25.) Gye. Kt. határozatával változatlan formában és tartalommal hatályában fenntartott.
Az Együttműködési megállapodásban foglaltak alapján az Önkormányzat 4 millió Ft
támogatást biztosít a GYÜSZ-TE-nek, melyért cserébe a GYÜSZ-TE vállalta a Tourinform Iroda működtetését, e mellett az Önkormányzat minimum 1,5 millió Ft-ot biztosított a GYÜSZ-TE-nek, melyet a szervezet marketing feladatok ellátására, vagy pályázati önerő biztosítására fordíthatott, amennyiben saját bevétele elérte a 30 %-ot.
Az együttműködési megállapodásban foglaltakat az elmúlt években a felek igyekeztek kölcsönösen maradéktalanul betartani, és megvalósítani a benne foglalt célokat.
Az együttműködési megállapodás 2019. december 31-én megszűnik.
Az önkormányzatának az együttműködési megállapodásban foglalt feladatok ellátására több lehetősége is van. Mindegyik lehetőség taglalja azt, hogy a Tourinform Irodát nem kell megszüntetni, fenn kell tartani. Megszűntetése Gyomaendrőd turisztikai
szerepének szempontjából nem lenne előnyös, főként azért mert a Magyar Turisztikai
Ügynökség most fogja a napokban bemutatni a megújult arculati elemeket tartalmazó országos tourinform megjelenést, melynek vélhetően marketing kampánya is lesz.
A képviselő-testületnek a megállapodás alapján el kell fogadnia a GYÜSZ-TE által készített beszámolót, melyben megfogalmazásra került, hogy a GYÜSZ-TE az önkormányzati intézményekkel a Kállai Ferenc Kulturális Központtal és a Szent Antal Népházzal szorosabb kapcsolatot ápol. A megyei horgászszövetséggel is jó az együttműködés, melynek keretében több horgászattal, horgászturizmussal kapcsolatos tevékenység is megvalósult.
A Pénzügyi Bizottság a 3 felvázolt alternatíva közül a B alternatívát javasolja elfogadásra, azzal a módosítással, hogy az Önkormányzat továbbra is együtt kíván működni
a GYÜSZTE-vel, az együttműködést azonban koncepcionálisan felül kell vizsgálni.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában elsőként a megállapodás elfogadásáról szóló 1. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
389/2019. (XI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
7/2017. (I.26.) Gye. Kt. határozata alapján élő és a 13/2018. (I. 25.)
Gye. Kt. határozatával változatlan formában és tartalommal hatályá893. oldal

ban fenntartott megállapodás II. fejezet 6. pontja értelmében a
GYÜSZ-TE, mint TDM szervezet 2019. októberi szezonelemzéssel kiegészített beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a következőkben a bizottságok által elfogadásra javasolt
2. döntési javaslat B alternatíváját tette fel szavazásra. E szerint a képviselő-testület
úgy dönt, hogy a GYÜSZ-TE-vel a továbbiakban is együtt kíván működni, azonban a
megállapodást koncepcionálisan felül kell vizsgálni. Felkéri Toldi Balázs polgármestert, hogy a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatallal közösen dolgozza ki a
Tourinform Iroda működtetésére vonatkozó feladat, és költségtervet, és terjessze a
Képviselő-testület elé a soron következő Képviselő-testületi ülésen.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
390/2019. (XI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesülettel a továbbiakban is együtt kíván működni, azonban a megállapodást koncepcionálisan felül kell vizsgálni.
Felkéri Toldi Balázs polgármestert, hogy a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatallal közösen dolgozza ki a Tourinform Iroda működtetésére vonatkozó feladat, és költségtervet, és terjessze a Képviselő-testület elé a soron következő Képviselő-testületi ülésen.
Határidő: 2019. december 19.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
9. Napirendi pont
A 3. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése, feladat-ellátási szerződés
módosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Farkas Zoltánnét az Ügyrendi Bizottság elnökét,
hogy ismertesse az előterjesztést.
Farkas Zoltánné bizottsági elnök elmondta, 2019. október 23-án elkezdődött a
Gyomai orvosi rendelő komplex energetikai fejlesztése. Ehhez szükséges volt az épület részleges kiürítése.
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Az épületből két egészségügyi alapellátást végző szolgáltató ideiglenes jelleggel átköltözött a szintén önkormányzati tulajdonban álló, orvosi rendelőként nyilvántartott
Kossuth u. 30. szám alatti épületbe - Dr. Nagy Éva háziorvos és a Védőnői szolgálat
egy része. A működési engedély módosítása iránti kérelem mindkét szolgáltató esetében benyújtásra került és azok módosítása meg is történt.
Dr. Nagy Éva háziorvos az átköltözést követően úgy nyilatkozott, hogy véglegesen
maradna a Kossuth u. 30. szám alatti rendelőben. Kérte a Képviselő-testületet, hogy a
feladat-ellátási szerződés módosításához a végleges átköltözés okán járuljon hozzá. A
doktornő átköltözésével csökken a Dr. Pikó Béla úti rendelő várótermének zsúfoltsága.
Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolja a kérelem támogatását és ennek megfelelően a körzet feladat ellátási szerződésének módosítását.
Toldi Balázs polgármester elsőként az orvosi rendelő kiürítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
391/2019. (XI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az
5500 Gyomaendrőd, Pikó B. u. 3. szám alatti orvosi rendelőből két
egészségügyi alapellátást végző szolgáltató ideiglenes jelleggel átköltözését a szintén önkormányzati tulajdonban álló, orvosi rendelőként
nyilvántartott 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 30. szám alatti épületbe:
- a 3. számú felnőtt háziorvosi körzetben területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi tevékenységet végző NEVANOR Marketing Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaság, személyes közreműködő: Dr. Nagy
Éva háziorvos;
- a védőnői szolgálat /Területi védőnői ellátás II. sz. (040097479), Területi védőnői ellátás I. sz (040097481), Területi védőnői ellátás III. sz.
(040097482), I. sz. Iskola védőnői ellátás (Szent Gellért Gimnázium és
Kis Bálint Ált. Isk. – 040097480).
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete továbbá kijelenti, hogy az egészségügyi alapellátási szolgáltatások folyamatos
biztosításához telephelyként rendelkezésre bocsájtja a tulajdonában
álló, orvosi rendelőként nyilvántartott 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u.
30. szám alatti épületet, valamit hozzájárul a 3. számú felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződés módosításához.
Határidő: azonnal
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Toldi Balázs polgármester a feladat-ellátási szerződés módosítás elfogadására kérte
fel a képviselőket.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
392/2019. (XI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a NEVANOR Marketing
Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaság (székhely: 6792 Zsombó, Kölcsey u. 21.,
cégjegyzékszám: 06-06-015247, adószám: 21534630-1-06, képviselő, személyes közreműködő: dr. Nagy Éva háziorvos) kérelmének helyt adva 2017. augusztus 9. napján kötött feladat-ellátási szerződés módosításához a 3. számú háziorvosi rendelő
5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 30. szám alatti orvosi rendelőbe való végleges átköltözése okán hozzájárul és ezzel egyidejűleg felkéri Toldi Balázs polgármestert a módosítással egységes szerkezetbe foglalt szerződés aláírására:
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (5500 Gyomaendrőd,
Selyem u. 124., képviseli: Toldi Balázs polgármester) továbbiakban: Megbízó
másrészt NEVANOR Marketing Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaság (székhely: 6792 Zsombó, Kölcsey u. 21., cégjegyzékszám: 06-06-015247, adószám:
21534630-1-06, képviselő, személyes közreműködő: dr. Nagy Éva háziorvos) továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel:
Előzmények:
Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2017. augusztus 9. napján létrejött feladat-ellátási szerződés rendelkezéseit módosítják és új egységes szerkezetű szerződést fogadnak el. A módosítás oka Megbízott átköltözése az 5500 Gyomaendrőd,
Kossuth u. 30. szám alatti orvosi rendelőbe. Megbízó Megbízott kérelmének helyt
adva, jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy Megbízott 2019. október 23. napjától a feladat-ellátási szerződés időtartama alatt a 3. számú felnőtt háziorvosi körzet
háziorvosi tevékenységét az 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 30. szám alatti önkormányzati tulajdonú orvosi rendelőben végzi. A módosítással érintett pont: 3. pont.
Ezáltal jelen egységes szerkezetű szerződés az előző helyébe lép.
1. Az ellátandó feladat
1.1.A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 4. pontjának alapján Megbízó feladatát képezi az egészségügyi alapellátás
biztosítása. Megbízott ellátja az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 1/2017.
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(I. 27.) önkormányzati rendelet alapján kialakított, Megbízó feladatát képező 3. számú felnőtt háziorvosi körzet (az 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében részletezett utcajegyzékkel) területi ellátási kötelezettséggel történő működtetését.
1.2. Megbízónak jogában áll az ellátási terület határait — a körülmények megváltozása esetén — módosítani, ill. új ellátási területeket kijelölni. Megbízott tudomásul
veszi, hogy az ilyen irányú Megbízói döntés nem minősül szerződésszegésnek.
Amennyiben a Megbízó a Megbízott hozzájárulása nélkül módosítja a körzetet, úgy
a Megbízó a 2000. évi II. törvény 2/B. § (5) bekezdése szerint köteles kártalanítást fizetni, melynek összege legfeljebb a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott éves összeg.
1.3. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvény, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, a háziorvosi,
házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II, 25.) EüM. rendelet,
valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet által meghatározott személyes és folyamatos betegellátást biztosítsa az 1.1. pontban megjelölt
felnőtt háziorvosi körzet lakosai részére.
1.4. Megbízott a megbízást elfogadja. Kijelenti és a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadott nyilatkozattal vagy okirat-másolattal igazolja, hogy a háziorvosi feladatok ellátásához szükséges és előírt működési engedéllyel, saját személyében
szakmai képesítési feltételekkel, érvényes orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel,
valamint érvényes alkalmassági vizsgálati eredménnyel, kamarai tagsággal rendelkezik.
Nincs szükség nyilatkozat, vagy okirat átadásra, amennyiben azokat
a Megbízott a Megbízó részére átadta és azokban változás nem következett be.
1.5. Megbízott a praxis működtetéséhez szükséges személyi feltételeket a 60/2003.
(X. 20.) ESZCSM rendeletben meghatározottak szerint biztosítja.
1.6. Megbízott tudomásul veszi, hogy a körzetben lakók ellátását nem utasíthatja
vissza, kivéve, az 1997. évi CLIV. évi törvény 131 §-a alapján különösen indokolt esetben és a mindenkori erre vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek esetén.
1.7. Megbízott jelen megállapodás és a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltak,
valamint külön jogszabály alapján személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az
egészségügyi állapot megőrzésére, a betegségek megelőzésére és gyógyítása céljából. Továbbá köteles ellátni a rendelési időben hozzá forduló, ellátási területén kívül
lakó személyeket, ha ellátatlanságuk miatt egészséget károsító, gyógyulásukat lassító
állapotromlás következhet be.
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1.8. Az 1.6. és 1.7. pontokban megfogalmazott vitás betegellátási esetekben a Békés
Megyei Kormányhivatal területileg illetékes Népegészségügyi Főosztálya jogosult
dönteni.
2. Megbízó - a területi feladat-ellátási kötelezettség vállalása ellenében – hozzájárulását adja ahhoz, hogy Megbízott az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (továbbiakban: NEAK) közvetlen finanszírozási szerződést kössön és a NEAK által folyósított teljes összeget Megbízott közvetlenül kapja meg a finanszírozási szerződés hatályba lépésétől e szerződés szerinti kötelezettség teljesítéséig, illetve annak megszűnéséig.
3. Megbízó az 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 30. sz. alatti rendelőt 2019. október
23. napjával az átadás-átvételkor készített leltár alapján térítésmentes használatba
adja mindaddig, míg Megbízott területi ellátási kötelezettséget teljesít.
4. Megbízott kijelenti, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges, a jogszabályokban
meghatározott tárgyi eszközök folyamatos cseréjét, pótlását, a jogszabályi követelményeknek megfelelő kiegészítését, saját költsége terhére elvégzi, ezért
a Megbízótól ellenszolgáltatást
nem
kér.
A Megbízott kijelenti,
hogy
a Megbízó tulajdonában álló, de már a tevékenység ellátásához nem szükséges tárgyi eszközöket a tulajdonos képviseletében eljáró Városi Egészségügyi Intézmény
részére átadja. Megbízott az eszközök átadását évente a Számviteli Törvényben
meghatározott leltár időpontját követően köteles átadni.
4.1. Megbízó tudomásul veszi, hogy a 4. pontban meghatározott módon beszerzett
eszközök a Megbízott tulajdonába kerülnek, őrzésükért, pótlásukért, az értékcsökkenés elszámolásáért a Megbízott felelős. Megbízó kijelenti továbbá, hogy a tulajdonában álló, a tevékenység ellátásához még szükséges, a Megbízott által jelenleg is
használt tárgyi eszközöket, a Megbízott térítésmentesen jogosult használni.
4.2. A Megbízó tulajdonában maradó épület felújításáról a Megbízó gondoskodik. A
víz, a villany, és a fűtési rendszer hibája, az épület szerkezeti hibáinak javítása, külső
tatarozása a Megbízót terheli. Ilyen igény esetén a Megbízott köteles ezt olyan időpontban jelezni, hogy az azzal kapcsolatos költségeket a Megbízó költségvetésébe
be tudja építeni.
A feladat-ellátás biztosításához szükséges gépek, berendezések, felszerelések (öszszességében: tárgyi eszköz) felújítása a Megbízott kötelezettsége.
Felújítás az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely azzal jár, hogy
az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított termékek minősége vagy az
adott eszköz használata jelentősen javul és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a
jövőben gazdasági előnyök származnak. Felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű
technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, hasz898. oldal

nálhatóságát vagy gazdaságosságát növeli. A tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly
mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság
már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti; ugyanakkor nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egyidőben való elvégzése, függetlenül a költségek
nagyságától.
4.3. A rendelő és a hozzátartozó helyiségek, berendezéseinek, gépeinek, felszereléseinek karbantartása a Megbízottat terhelik.
A karbantartás a használatban lévő tárgyi eszköz (épület, gép, berendezés, felszerelés)
folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként,
de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi.
4.4.
A
Városi
Egészségügyi
Intézmény
a Megbízó tulajdonában
álló,
a Megbízottnak használatra átadott műszerek selejtezését 2 évente végzi a vállalkozó
orvos
egyetértésével.
A
Városi
Egészségügyi
Intézmény
által
a Megbízó tulajdonában
álló
kiselejtezett
műszer
pótlásáról,
és
a Megbízott tulajdonában álló és általa kiselejtezett eszközök pótlásáról
a Megbízott gondoskodik.
4.5. A praxis működésével kapcsolatos mindennemű kiadás a Megbízottat terheli,
kivéve, ha a felek a jelen szerződésben eltérően állapodnak meg.
5. Megbízott köteles a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről
szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet előírásai szerint, valamint az Önkormányzat által
elvárt alábbi időpontban a jogszabályban meghatározott háziorvosi feladatok ellátása
érdekében az ellátási területen tartózkodni az alábbiak szerint:
Hétfőtől-péntekig 8.00-16.00.h közötti időszakban (rendelkezésre állási idő) munkára
készen, munkára alkalmas állapotban rendelkezésre állni, a napi rendelési időn kívül
esetleg felmerülő háziorvosi feladatok ellátására.
A rendelkezésre állási időn belül,
hétfő 12,00-16,00
kedd 8,00-12,00
szerda 10,00-12,00
csütörtök 12,00-16,00
péntek 8,00-12,00 (rendelési idő) a Megbízott a részére használatra átadott
rendelőben látja el a háziorvosi feladatokat.
A Megbízott köteles a helyben szokásos módon és a rendelőben közzé tenni, elérhetőségét, a rendelkezésre állási idő, és rendelési idő kezdő és befejező időpontját.
5.1. Megbízott tudomásul
veszi,
hogy
a
rendelési
időt
csak
a Megbízó egyetértésével módosíthatja. A rendelési idő módosításáról szóló szerző899. oldal

dés aláírását követően Megbízott haladéktalanul köteles a tevékenység folytatásához
szükséges ÁNTSZ engedély ez irányú módosítása, az OEP-el kötött szerződés módosítása iránti eljárást lefolytatni.
5.2. A Megbízó köteles írásban értesíteni a Megbízottat, ha az ügyeleti ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megszűnik, és ezt követően a feladat-ellátásról saját szervezésben gondoskodik. A felek ezt, az írásban megküldött értesítést úgy tekintik, hogy ezzel megnyílik a Megbízott rendelkezésre állási kötelessége.
A Megbízó köteles a Megbízottat az ügyeleti feladat-ellátásban való részvételre
írásban 60 nappal megelőzően előzetesen értesíteni.
5.3. Megbízott köteles mind saját maga, mind a körzeti nővér helyettesítéséről a képesítési előírásoknak megfelelő orvossal, nővérrel saját költségére gondoskodni. A
helyettesítés vonatkozásában Megbízott köteles a mindenkor hatályos jogszabályban
leírtak szerint eljárni.
A helyettesítő orvos neve:

Dr. Magyar Hajnalka
Dr. Petrikó Attila Gábor

5.4. Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben bármilyen okból elmarad a rendelés (szabadság, betegség, továbbképzés, el nem hárítható akadályoztatás, stb.) ennek tényét köteles jelezni a Megbízó felé. A jelzésnek tartalmaznia kell a távollét okát
és időtartamát. Ilyen esetekben Megbízottnak gondoskodnia kell a körzethez tartozó
lakosság megfelelő tájékoztatásáról A tájékoztatást köteles az orvosi rendelő ajtaján
elhelyezni, továbbá köteles azt a helyben szokásos módon közzé tenni.
Amennyiben Megbízott saját maga helyettesítéséről megfelelően nem gondoskodik
és erről a tényről a Megbízót nem értesíti, ebből a körülményből keletkező károkért
és jogkövetkezményekért korlátozás nélkül felel, kivéve ha bizonyítja, hogy működési
körén kívül álló elháríthatatlan okok miatt nem tudott eleget tenni kötelezettségének.
5.5. Megbízott a feladatkörére előírt nyilvántartásokat, adatszolgáltatási kötelezettségeit, az adatvédelmi jogszabályokra figyelemmel a külön jogszabályok szerint teljesíti, felkérésre a Megbízó részére adatokat szolgáltat, amennyiben az adatszolgáltatás
az orvosi és üzleti titoktartást nem sérti.
5.6. Megbízott köteles az egészségügyi szolgáltatás általános feltételeinek biztosításával kapcsolatban a feladat-ellátási szerződésben nem szabályozottak tekintetében
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Kormányrendeletben foglaltak
alapján eljárni.
5.7. Megbízott a 2000. évi II. törvény 2/A. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben a
működtetési jogot el kívánja idegeníteni, elidegenítési szándékáról – a praxisjogot
megszerezni kívánó orvost is megjelölve -, írásban tájékoztatja a Megbízót.
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6. Ezen szerződés 6 évre, határozott időtartamra szól, és 2017. október 1. napjával
lép hatályba.
7. Jelen szerződés megszüntethető:
-közös megegyezéssel,
-Megbízó részéről írásban közölt felmondással - felmondási idő a törvény erejénél
fogva 6 hónap -, amennyiben a felmondás közlését megelőzően, az annak alapjául
szolgáló körülmény kiküszöbölésére a Megbízott részére írásban biztosított 30 napos
határidő eredménytelenül letelik:
- területi ellátási kötelezettség megszegése esetén,
- ha a Megbízott személyében – működtetési jog átruházásából, folytatásából, egyéb
okból bekövetkező – változás, az adott körzet lakossági ellátását hátrányosan befolyásolja,
- ha a Megbízott nem rendelkezik:
- érvényes működési engedéllyel,
- a felnőtt háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges érvényes alkalmassági minősítéssel,
érvényes működtetési jogra vonatkozó engedéllyel,
- amennyiben a Megbízott a jelen szerződés 4.6, illetve 4.7 pontjában meghatározott
fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.
-Megbízott részéről írásban közölt azonnali hatályú felmondással:
- ha a háziorvosi szolgáltató működtetése bármely okból lehetetlenné válik,
- ha a Megbízó jelen megállapodásba ütköző súlyos magatartást tanúsít, ilyen magatartásnak minősül, ha a szerződés rendelkezéseit írásbeli felszólítás ellenére ismételten megszegi, valamint a szerződésellenes magatartást írásbeli felszólítás ellenére
tovább folytatja.
7.1. A szerződés megszűnése esetén Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a
számítógépen nyilvántartott beteg-törzsadatokat az önkormányzattal szerződéses
jogviszonyban álló háziorvosnak térítésmentesen átadja.
A Megbízott tulajdonát képező álló eszközök, tárgyi eszközök, műszerek térítés ellenében – megállapodás szerinti értéken – történő átvételéről a szerződés megszűnése
esetén a Megbízott vagy örököse igénye alapján a Megbízó gondoskodik,
a Megbízó esetenkénti döntésének megfelelően.
8. Záró rendelkezések
8.1. Jelen megállapodás közös megegyezéssel módosítható. Szerződő felek bármelyike írásban kezdeményezheti a szerződés módosítását, szerződés tárgyát érintő finanszírozási feltételek, támogatási formák, szakmai jogszabályok lényeges megváltozása,
valamint egyéb bármelyik fél által lényegesnek ítélt körülmény megváltozása esetén.
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8.2. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés rendelkezéseit közösen értelmezik,
az esetleges eltéréseket elsősorban egyeztetéssel kívánják feloldani. Orvosetikai és
orvos- szakmai kérdésekben a Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve valamint a Magyar Orvosi Kamara véleményét kikérik.
8.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás útján, egyezség keretében fogják rendezni, amennyiben ez
nem lehetséges, úgy a hatáskörtől függően a Szarvasi Városi Bíróság, illetve a Gyulai
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
8.4. Szerződő felek megállapodnak abban, ha jelen megállapodás valamely rendelkezése bármely okból érvénytelenné válik, az önmagában a megállapodás egészének
érvénytelenségét nem vonja maga után.
8.5. Amennyiben jelen megállapodás bármely rendelkezése érvénytelenné válik, a
szerződő felek az érvénytelen rendelkezést oly módon módosítják, hogy az a külön
jogszabályoknak és a felek akaratának érvényesen megfeleljen.
8.6. Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5
példányban készült és 6 számozott oldalt tartalmaz.
Záradék
A Megbízó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg tájékoztatja a Megbízottat,
hogy a település egészségügyi feladatok ellátásával az általa alapított Városi Egészségügyi Intézményt bízta meg. A jelen szerződésből adódó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során a Megbízót a Városi Egészségügyi Intézmény igazgatója
teljes körűen képviseli, kivéve a jelen szerződés módosítását és megszüntetését.
Gyomaendrőd, 2019. november 29.
..……………………..……………….

NEVANOR Marketing Szolgáltató és Tanácsadó Bt.
Dr. Nagy Éva
háziorvos

…………………..…………………..

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs
polgármester

………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Magyar Hajnalka
igazgató
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10. Napirendi pont
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi támogatására beérkezett pályázatok elbírálása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester visszaadta a szót Farkas Zoltánné bizottsági elnöknek.
Farkas Zoltánné bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést:
A képviselő-testület a szeptember 26-i ülésén hozott határozatával csatlakozott a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához. A pályázat
rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje 2019. november 5. volt.
Az ösztöndíjpályázat „A” típusára a már felsőoktatásban résztvevő, hallgatói jogviszonnyal rendelkezők pályázhattak.
Határidőre 23 db „A” típusú pályázatot nyújtottak be, melyekből 21 pályázat felelt
meg a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek. 2 pályázat esetében magasabb az
egy főre jutó jövedelem, így az elutasításra kerül.
Az ösztöndíjpályázat „B” típusára a 2019/2020-as tanévben érettségiző, vagy már
érettségizett, de felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert tanulók pályázhattak. Amennyiben felvételt nyernek felsőoktatási intézménybe és megfelelnek a
pályázati kiírásnak, akkor folyósítható számukra a pályázati támogatás. Határidőre
nem érkezett „B” típusú pályázat.
3 pályázó csak a pályázat rögzítését tette meg, az önkormányzathoz nem került benyújtásra a pályázat. Esetükben a pályázat érvénytelenségéről szükséges döntést hozni.
A beérkezett „A” típusú pályázatok az előzetesen kialakított és elfogadott szempontrendszer szerint kerültek pontozásra.
A megállapított ösztöndíjak a 2020. évi költségvetést összesen 1.050.000 Ft összeggel
terhelnék.
Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolja az elfogadását.
Toldi Balázs polgármester kérdés, hozzászólás hiányában elsőként az „A” típusú pályázatok támogatásáról szóló döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
393/2019. (XI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójában az „A” típusú pályázatok közül az alábbi pályázókat
részesíti támogatásban 5.000,- Ft/fő/hó összegben:
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Ssz.

azonosító
elért pontszám
1BURSA-2020-A-12597
2BURSA-2020-A-13954
3BURSA-2020-A-16806
4BURSA-2020-A-17065
5BURSA-2020-A-17670
6BURSA-2020-A-3561
7BURSA-2020-A-4484
8BURSA-2020-A-11530
9BURSA-2020-A-1383
10BURSA-2020-A-1412
11BURSA-2020-A-1473
12BURSA-2020-A-1517
13BURSA-2020-A-6617
14BURSA-2020-A-0675
15BURSA-2020-A-0986
16BURSA-2020-A-11666
17BURSA-2020-A-0714
18BURSA-2020-A-5946
19BURSA-2020-A-15326
20BURSA-2020-A-0977
21BURSA-2020-A-3790
A támogatási összeg félévente egy összegben kerül átutalásra az Emberi
Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára.
Az „A” típusú pályázók támogatása a 2020-as költségvetési évben:
- 2020. január 31. napjáig 21fő x 5hó x 5.000,-Ft=525.000,-Ft
- 2020. augusztus 31. napjáig 21fő x 5hó x 5.000,-Ft=525.000,-Ft
Összesen: 1.050.000,-Ft

17 pont
17 pont
15 pont
15 pont
15 pont
14 pont
14 pont
14 pont
13 pont
13 pont
13 pont
13 pont
13 pont
12 pont
12 pont
12 pont
11 pont
11 pont
10 pont
9 pont
9 pont
Erőforrás

Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a B" típusú pályázat eredménytelenné nyilvánításáról szóló
2. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
394/2019. (XI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város Önkormányzata által meghirdetett Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójában a „B” típusú
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ösztöndíjpályázatát eredménytelennek nyilvánítja, mivel határidőre
pályázat nem érkezett.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a pályázatok érvénytelenné minősítéséről szóló 3. döntési
javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
395/2019. (XI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójában az
alábbi pályázatokat érvénytelennek nyilvánítja, mert a pályázatok az
elektronikus regisztrációt követően nem kerültek benyújtásra papíralapon (mellékletekkel együtt) az önkormányzathoz:
BURSA-2020 -B-0068
BURSA-2020 -B-0227
BURSA-2020 -A-7486
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül az elutasított pályázatokról kérte a képviselők
döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
396/2019. (XI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójában az
alábbi pályázatokat elutasítja, mivel az egy főre jutó havi jövedelem
meghaladja a pályázati kiírásban meghatározott jövedelemhatárt –
85.500,-Ft.
BURSA-2020 -A-0557
BURSA-2020 -A-12156
Határidő: azonnal
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11. Napirendi pont
Költségnövekmény igénylés a Kállai Ferenc Kulturális Központ multifunkcionális
közösségi térré alakítása című pályázathoz
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Gózan Sándort a Pénzügyi Bizottság elnökét az
előterjesztés ismertetésére.
Gózan Sándor bizottsági elnök elmondta, önkormányzatunk 19. 936. 278 Ft-os többletforrást biztosított a tárgyban nevezett pályázathoz, a kivitelezés megvalósíthatósága érdekében.
A 17/2017.(II.1.) Kormányrendelet lehetőséget teremt az egyes projektek költségnövekményének támogatására. A kormányrendelet alapján amennyiben a költségnövekmény nem éri el a támogatás 15%-át abban az esetben az irányító hatóságnak kell
alátámasztani a költségvetést, amennyiben 15 és 30 % közötti a költségnövekmény
úgy igazságügyi szakértő kirendelése szükséges, amennyiben meghaladja a 31 %-ot a
költségnövekmény mértéke, akkor az igénylés nem támogatható.
Minden benyújtott költségnövekmény odaítélésről kormánydöntés szükséges.
Polgármester Úr javasolja és felhatalmazást kér, hogy a költségnövekmény igénylést a
jelen pályázat esetében a 15 %-os költséghatárig, 14,99 %-os mértékig az összes támogatás arányában, ami 11.992 e Ft nyújthassa be. Amennyiben a képviselő-testület
ezt támogatja, úgy tudomásul veszi, hogy a fennmaradó összeg mindennemű igényléséről lemond.
A bizottságok véleményezték az előterjesztést és javasolják a költségnövekmény
igénylés benyújtását a döntési javaslatban foglaltak szerint.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
397/2019. (XI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy költségnövekmény igénylést nyújt be a TOP-7.1.1-16-HERFA-2019-00035 azonosítószámú, „A Kállai Ferenc Kulturális Központ multifunkciós közösségi térré alakítása” című pályázathoz biztosított többletforrásra a támogatás arányában számított 14,99 %-os
mértékig.

906. oldal

Felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a szükséges jognyilatkozatok és intézkedések megtételére.
Határidő: 2020. január 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
12. Napirendi pont
Interreg pályázat önerő
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester ismételten felkérte Gózan Sándort a Pénzügyi Bizottság
elnökét, hogy ismertesse az előterjesztést.
Gózan Sándor bizottsági elnök elmondta, a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány 2017-ben Arad és Békés megye együttműködésével az Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 stratégiai projekt pályázati
felhívásában, a 7/b beruházási prioritáson útfejlesztés tervezésére 5 % önerő biztosítása mellett pályázatot nyújtott be.
A pályázatban résztvevő településekről kapott listákat a Magyar Közútkezelő Zrt.
szakmai segítségnyújtása mellett tételesen megvizsgálta az Alapítvány és a pályázati
felhívásban meghatározott követelményekhez illesztették így a pályázatban a Gyomaendrődi projekt elemek a következők:
Hősök tere – Fő út –Hídfő út kereszteződése
körforgalom építés
Fő út – Bajcsy Zs. út kereszteződése
körforgalom építés
Dévaványa - Gyomaendrődi összekötő út - Körösladány csomópont átépítése Gyomaendrődi összekötő út kereszteződése
geometria korrekció
Kossuth út (MÁV állomás-Bajcsy Zs. út közötti szakasz )
felújítás
Bajcsy út (Kisréti-Fő út)
felújítás
Fő út (Bajcsy- Pásztor)
felújítás
Fő út (Bajcsy- Szabadság tér)
felújítás
A beadáskor a BMVA kérésére a települési önkormányzatok szándéknyilatkozatban
vállalták a pályázati önerő biztosítását. Az alapítvány tájékoztatása szerint a megvalósításhoz szükséges önerő biztosítása csak a költségek tényleges felmerülésének időpontjában szükséges, tehát azt a 2020-as költségvetési évben kell biztosítani.
A pályázat jelen állásában önkormányzatunknak egy együttműködési/pénzeszköz
átadási megállapodásban kell rögzíteni a korábban vállalt önerő biztosítását, ezért a
határozati javaslat szerint javasolt a bruttó 1.839.000 Ft-os összeg 2020. évi költségvetésben történő elkülönítése.
A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az önerő biztosítását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a döntési
javaslatot.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
398/2019. (XI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés
Megyéért
Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány „A
Magyar-Román
határmenti térség közösségeinek TEN-T infrastruktúrához való összekapcsolása” című pályázatának megvalósításához szükséges 5 %-os
önerő Gyomaendrőd Városra jutó bruttó 1.839.000 Ft-os részét Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében biztosítja.
Határidő: 2019. december 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
13. Napirendi pont
Vidovszky Béla Városi Képtár fejlesztés Kubinyi Ágoston 2019 program keretében
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester szintén Gózan Sándor bizottsági elnököt kérte fel az előterjesztés ismertetésére.
Gózan Sándor bizottsági elnök elmondta, 2019. november 11.-én megjelent a miniszteri döntés a Muzeális intézmények szakmai támogatása Kubinyi Ágoston Program eredményéről.
Az igényelt 3.943.000 Ft helyett bruttó 2.000.000 Ft támogatást kaptunk a b) alcél:
közérdekű muzeális kiállítóhelyek bb) alpontja infrastrukturális fejlesztések, gyűjteményeknek helyet biztosító épületek állagvédelmi felújítására, mely összegből áfa
nem igényelhető vissza.
A támogatást az Önkormányzat részére ítélték meg, viszont a végfelhasználó a
Vidovszky Béla Városi Képtár.
A támogatási szerződés aláírásának határideje: 2019. november 23. Megvalósítás kezdete 2019. november 11., de legkésőbb 2020. február 11. Projektzárás és pénzügyi
elszámolás határidő: 2020. december 31.
A támogatást a képtár épületének fa nyílászárói részleges cseréjére igényeltük. A támogatási összeg csökkenése miatt új árajánlat került bekérésre, és ezek alapján mind
a hét ablak esetében megtörténik a külső ablakszárnyak bontása, külső rész gyártás
tokkal 3+6+3 low E+gáz szigetelő üveggel. Egyszeres gumitömítéssel borovi fenyőből. Milesi vastaglazúrral felület kezelve. Megmaradó tokot, vasrácsot, szárnyat és
spalettát felület kezelve. Homlokzatjavítással. Külső horganyzott lemezpárkánnyal.
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Mindezeket mérlegelve javasolt a támogatás kiegészítése 316.000 Ft önkormányzati
saját forrással. Az ablakok beszerzése és a szakszerű kivitelezés beszerzési eljárás köteles, jelenleg nem ismerjük a beérkező ajánlatok közül legkedvezőbb összegét, ezért
célszerű egy összeghatárt megszabni saját erő kiegészítésnek, mely összegről a képviselő-testület dönt.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás.
Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a döntési javaslatot.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
399/2019. (XI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 353202/2019/MÚZEUM ügyiratszámú Vidovszky Béla Városi Képtár állagvédelmi felújítása, ablakcsere támogatási szerződés aláírására kedvezményezettként felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert. A támogatás végfelhasználója az Önkormányzat által alapított Közalapítvány
Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért.
Az Önkormányzat a támogatási szerződésben foglaltak teljesítéséhez
az elnyert 2.000. 000 Ft támogatáson felül a 316. 000 Ft önerőt is átutalja a közalapítvány részére. Az önerőt a 2018. évi szabad maradvány terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
14. Napirendi pont
Halgazdálkodási jog pályázati eljárás elbírálása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Szujó Zsoltot a Városfenntartó Bizottság elnökét
az előterjesztés ismertetésére.
Szujó Zsolt bizottsági elnök elmondta, Gyomaendrőd Város Önkormányzata egyfordulós nyílt pályázatot írt ki a tulajdonában álló külterületi holtágak halgazdálkodási
jogának hasznosítására.
Az érintett öt külterületi holtág a Templom-zugi, Bónom-zugi, Kecsegés-zugi, Soczózugi és a Pap-zugi.
A pályázati eljárás által elvárt eredmény, rövid 5 éves részletes és 15 éves hosszú távú
koncepció kidolgozása hasznosítási célok megvalósítására, ellenőrzött haltelepítések
909. oldal

évente több alkalommal, horgászturizmus lehetőségeinek megteremtése, természetes
ívóhelyek kialakítása, a vízminőség folyamatos felügyelete, rendszeres vizsgálata és az
invazív halfajok rendszeres halászati gyérítése, ökológiai célú szelektív halászata
A haszonbérleti jog időtartama: 15 év, kezdete 2020. január 1. A halgazdálkodási haszonbérleti díj mértéke legalább nettó 22.500,- Ft/ha/év+Áfa.
Összesen öt pályázat érkezett a fentebb felsorolt holtágakon működő horgász egyesületektől, akik jelenleg is a holtágak kezelői.
A pályázat értékelések legfőbb szempontjai egyrészt az éves haszonbérleti díj mértéke, a halgazdálkodási ütemterv minősége, az etikus sporthorgászat és a horgászturizmus fejlődését segítő vállalások, valamint a természetes vagy természet közeli vízi
ökoszisztéma védelmére, a halállományok természetes gyarapodására tett vállalások.
A Városfenntartó Bizottság a pályázatokat megvizsgálta, és mivel mind az öt holtágra
történt pályázat benyújtásra így a pályázati eljárást eredményesnek tekintették, a beérkezett pályázatokat pedig a kiírt szempontok alapján értékelve érvényesnek találta.
Mindezek alapján javasolják a képviselő-testületnek a beérkezett ajánlatok érvényességének és eredményességének megállapítását és azok elfogadását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában elsőként a beérkezett ajánlatok
érvényességének megállapításáról szóló 1. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
400/2019. (XI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Templom-zugi (02846, 02853 hrsz.)/Bónom-zugi (02809/2 hrsz.)/Pap-zugi
(2800/2 hrsz.)/Sóczó-zugi (02837, 02826 hrsz.)/Kecsegés-zugi (0776
hrsz.) holtágak halgazdálkodási vízterületek Gyomaendrőd Város Önkormányzatát megillető halgazdálkodási jogának holtáganként való
haszonbérbe adás útján történő hasznosítása meghirdetett egy fordulós nyilvános pályázati felhívásra az alábbi jogi személyek beérkezett ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
1. Bónomzug Vizéért Egyesület, 5502 Gyomaendrőd, Apponyi út
14., Bónom-zugi holtág (02809/2 hrsz.),
2. Kecsegészug Tájvédelmi és Horgász Egyesület, 5600 Békéscsaba, Baross utca 34., Kecsegés-zugi holtág (0776 hrsz.),
3. Pap-zugi Természetvédemi és Horgász Egyesület, 5900 Orosháza, Maros utca 6., Pap-zugi holtág (2800/2 hrsz.),
4. Soczó-zugi Környezetvédemi és Horgász Egyesület, 5600 Békéscsaba, Kőris u. 3. I. em. 2. sz., Sóczó-zugi holtág (02837,
02826 hrsz.),

910. oldal

5. Templomzugi Környezetvédemi és Horgász Egyesület, 5502
Gyomaendrőd, Fő út 106., Templom-zugi (02846, 02853 hrsz.).
Határidő: 2019. november 28.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a 2. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
401/2019. (XI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Templom-zugi (02846, 02853 hrsz.)/Bónom-zugi (02809/2 hrsz.)/Pap-zugi
(2800/2 hrsz.)/Sóczó-zugi (02837, 02826 hrsz.)/Kecsegés-zugi (0776
hrsz.) holtágak halgazdálkodási vízterületek Gyomaendrőd Város Önkormányzatát megillető halgazdálkodási jogának holtáganként való
haszonbérbe adás útján történő hasznosítása meghirdetett egy fordulós nyilvános pályázati felhívásra az alábbi jogi személyek beérkezett ajánlatát eredményesnek nyilvánítja.
1. Bónomzug Vizéért Egyesület, 5502 Gyomaendrőd, Apponyi út
14., Bónom-zugi holtág (02809/2 hrsz.),
2. Kecsegészug Tájvédelmi és Horgász Egyesület, 5600 Békéscsaba, Baross utca 34., Kecsegés-zugi holtág (0776 hrsz.),
3. Pap-zugi Természetvédemi és Horgász Egyesület, 5900 Orosháza, Maros utca 6., Pap-zugi holtág (2800/2 hrsz.),
4. Soczó-zugi Környezetvédemi és Horgász Egyesület, 5600 Békéscsaba, Kőris u. 3. I. em. 2. sz., Sóczó-zugi holtág (02837,
02826 hrsz.),
5. Templomzugi Környezetvédemi és Horgász Egyesület, 5502
Gyomaendrőd, Fő út 106., Templom-zugi (02846, 02853 hrsz.).
Határidő: 2019. november 28.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester végezetül a beérkezett ajánlatok elfogadásáról szóló 3.
döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
402/2019. (XI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Templom-zugi (02846, 02853 hrsz.)/Bónom-zugi (02809/2 hrsz.)/Pap-zugi
(2800/2 hrsz.)/Sóczó-zugi (02837, 02826 hrsz.)/Kecsegés-zugi (0776
hrsz.) holtágak halgazdálkodási vízterületek Gyomaendrőd Város Önkormányzatát megillető halgazdálkodási jogának holtáganként való
haszonbérletére az alábbi jogi személyek ajánlatát elfogadja.
1. Bónomzug Vizéért Egyesület, 5502 Gyomaendrőd, Apponyi út
14., Bónom-zugi holtág (02809/2 hrsz.), haszonbérleti díj öszszege: 22.500,-Ft/év+ÁFA.,
2. Kecsegészug Tájvédelmi és Horgász Egyesület, 5600 Békéscsaba, Baross utca 34., Kecsegés-zugi holtág (0776 hrsz.), haszonbérleti díj összege: 30.000,-Ft/év+ÁFA.,
3. Pap-zugi Természetvédemi és Horgász Egyesület, 5900 Orosháza, Maros utca 6., Pap-zugi holtág (2800/2 hrsz.), haszonbérleti díj összege: 22.500,-Ft/év+ÁFA.,
4. Soczó-zugi Környezetvédemi és Horgász Egyesület, 5600 Békéscsaba, Kőris u. 3. I. em. 2. sz., Sóczó-zugi holtág (02837,
02826 hrsz.), haszonbérleti díj összege: 22.500,-Ft/év+ÁFA.,
5. Templomzugi Környezetvédemi és Horgász Egyesület, 5502
Gyomaendrőd, Fő út 106., Templom-zugi (02846, 02853 hrsz.),
haszonbérleti díj összege: 22.500,-Ft/év+ÁFA.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a haszonbérleti szerződések
megkötésére, és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2019. november 28.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
15. Napirendi pont
Mobilbusz Kft. kérelme
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester Gózan Sándort a Pénzügyi Bizottság elnökét kérte fel az
előterjesztés ismertetésére.
Gózan Sándor bizottsági elnök elmondta, a helyi közúti személyszállítást végző Mobilbusz Közlekedési Kft. 2019 októberében a közszolgáltatási szerződés módosítására
vonatkozó kérelmet nyújtott be a jelenleg érvényben lévő menetdíjak és az önkormányzati támogatás mértékének inflációval történő emelésére.

912. oldal

A szerződés 6./ pontjában a Közszolgáltató kötelezettséget vállalt arra, hogy a menetjegy áremelés évente nem haladja meg az előző évi infláció mértékét.
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvényben az idei évre
meghatározott infláció mértéke 2,8 %.
Az önkormányzati támogatás infláció mértékével történő emelésével a 2019. évben
adott önkormányzati közlekedési támogatás mértéke havonta 1.610.000 Ft-ról
1.655.000 Ft-ra emelkedik.
2019.-ben a szolgáltató havi átlagos bruttó árbevétel, mely az utazási okmányok értékesítéséből származott 799.800 Ft volt. Ezt alapul véve a közszolgáltatási szerződésben foglaltak 2020-ban havi 22.394 Ft többlet árbevétel növekedést enged az átlagosan értékesített jegy szám mellett. A Szolgáltató az inflációs áremelést az egyszeri
utazásra érvényes vonaljegy árában szeretné érvényesíteni, ezzel is ösztönözve az
utasokat a bérlet vásárlásra.
Egy utazásra érvényes vonaljegy ára jelenleg 120 Ft, a 2020. évre tervezett ár pedig
150 Ft. Ez +22.500 Ft többlet bevételt jelentene. A bérletjegyek ára nem változna.
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a szolgáltató kérését és javasolja annak támogatását a döntési javaslatban foglaltak szerint.
Toldi Balázs polgármester kérdés, észrevétel hiányában szavazásra bocsátotta a döntési javaslatot.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
403/2019. (XI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mobilbusz Közlekedési Kft. (5502 Gyomaendrőd, Borostyán u. 20/1) által
beterjesztett 2020. évi önkormányzati támogatás mértékének és a
menetdíjak emelésére vonatkozó kérelmét elfogadja az alábbiak szerint:
2020. január 1-től alkalmazandó önkormányzati támogatás összege:
1.655.000 Ft
2020. január 1-től alkalmazandó menetdíjak:
Egy utazásra érvényes vonaljegy ára: 150,-Ft
Teljes árú havi bérletjegy ára : 2.410,-Ft
Kedvezményes (tanuló/nyugdíjas) havi bérletjegy ára: 600,- Ft
Gyomaendrőd Város önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosítás aláírására és az egyéb jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
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16. Napirendi pont
Mezőőri és közterület felügyelői beszámoló, mezőőri járulék előirányzatának
teljesülése
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Szujó Zsolt bizottság elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Szujó Zsolt bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testületi munkaterv alapján a mezei őrszolgálat és a közterület felügyelet által végzett tevékenységről és a mezőőri
járulék megfizetésének helyzetéről rendszeresen évente beszámoló készül.
A mezőőri szolgálat jelenleg 5 fővel látja el tevékenységét. Legfőbb tevékenysége
terménylopások megakadályozása, művelési kötelezettség betartatása, veszélyes
gyomok elleni védekezésre felszólítás,földutak karbantartásának kieszközölése, külterületi kóbor ebek befogása, szemétlerakások megelőzése, megszüntetéséhez szükséges intézkedések megtétele, rendőrség munkájának segítése, őrzés, felügyelet.
A 2019. évben a város külterületén illegális szemét- és zöld-hulladék lerakásból több
mint 50 alkalom történt felszólítás. Falopás miatti felszólítások történtek, művelési
kötelezettség elmulasztása miatti figyelmeztetések, ezek alapján végezték munkájukat.
A közterület felügyelői munkakört 1 fő tölti be. Legfőbb feladata a közterület rendjére
és tisztaságára vonatkozó jogszabályok betartatása. A közösségi együttélés alapvető
szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati
rendelet megsértése miatti eljárás megindítása összesen 65 esetben történt. Szabálysértési feljelentés pedig 27 esetben történt.
A Városfenntartó Bizottság a szolgálati egységek beszámolóit megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.
Betkó József képviselő véleménye szerint a földutak karbantartásának kieszközlése
nem egy siker ágazata a mezőőri szolgálatnak. Vannak gazdák, akik kijavítják az általuk vagy mások által megrongált földutakat, míg mások beültetik fával vagy vannak,
akik felszántják. Ennek persze nem minden gazda örül, ugyanis vannak olyan külterületi utak, melyek a térkép szerint 20-24 méter szélesek, 4 méternél szűkebbre fel vannak szántva. Amennyiben a felszántás engedély nélkül történt, akkor a jövőben ennek
elejét kellene venni.
Ágostonné Farkas Mária képviselő megkérdezte, hogy az eljárások megindításának
és a szabálysértési feljelentéseknek mi lett a következménye. Tudtak-e érvényt szerezni a követeléseknek.
Pardi László osztályvezető válaszolva elmondta, az eljárás megindítása általában az
illegális hulladéklerakás miatti pénzbírság kiszabásával végződött. A gondozatlan és
kezeletlen ingatlanoknál a tulajdonos felszólítására került sor, hogy gondoskodjon a
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rendbetételről. Sajnos a bank tulajdonába került ingatlanoknál ezek a megkeresések
többnyire nem vezettek eredményre.
Toldi Balázs polgármester kiegészítésként elmondta, hogy ezeket az eljárásokat a
Járási Hivatal folytatja le, és általában pénzbírság kiszabásával szoktak végződni.
Egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy fogadják el a beszámolót.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
404/2019. (XI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mezőőri és közterület felügyelői beszámolót és a mezőőri járulék előirányzatának teljesüléséről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
17. Napirendi pont
Beszámoló a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2019. háromnegyed éves gazdálkodásáról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Gózan Sándort a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy
ismertesse az előterjesztést.
Gózan Sándor bizottsági elnök elmondta, a gazdasági társaság elkészítette a 2019.
szeptember 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A beszámolót
a Felügyelő Bizottság megtárgyalta és jóváhagyta illetve javasolja annak elfogadását.
A társaság 1-9. hónap gazdálkodásának adózott eredménye 3.826 ezer Ft az éves tervezett 7.648 ezer Ft veszteséggel szemben. Az 1-9. hónapban az éves tervezett bevételek 81%-ka teljesült.
A társaság eredmény tartaléka 33.586 ezer Ft. A saját tőke 190.262 ezer Ft.
A társaság kötelezettségei összesen 8.182 ezer Ft, a követelés állománya pedig
10.264 ezer Ft.
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a beszámolót és javasolja annak elfogadását.
Toldi Balázs polgármester szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadásáról szóló
döntési javaslatot.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
405/2019. (XI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2019. 1-9. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidő: 2019. november 28.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
18. Napirendi pont
Beszámoló a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2019. háromnegyed éves
gazdálkodásáról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Gózan Sándor bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
Elmondta, hogy a társaság gazdálkodásának 1-9. hónap gazdálkodása 29.808 ezer Ft
pozitív eredményt mutat. A bérlakások kezelése tevékenység kivételével minden területen pozitív eredmény mutatkozik. A legjobban a többitől kiemelkedően az építőipari tevékenység teljesített 14.255 eFt eredményt produkálva.
A beszámoló táblázatba foglaltan részletezi tevékenységenként a bevételeket és kiadásokat, kiemelve az önkormányzati támogatás mértékét.
A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és jóváhagyta, illetve javasolja a beszámoló elfogadását.
A Pénzügyi Bizottság szintén elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
406/2019. (XI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2019. 1-9. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.

916. oldal

Határidő: 2019. november 28.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
19. Napirendi pont
Gyomaendrődi Földkezelő Kft. gazdálkodási beszámolója 2019. október 31. fordulónappal, valamint a 2019.11.01–től 2020.10.31-ig tartó termelési év üzleti
terve
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester visszaadta a szót Gózan Sándor bizottsági elnöknek.
Gózan Sándor bizottsági elnök elmondta, a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. elkészítette a gazdálkodási beszámolóját, és az üzleti tervét.
A társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a beszámolót, valamint az üzleti tervet
és javasolja azok elfogadását a Taggyűlésnek.
Az előterjesztés tartalmazza azt a várható mérleget és eredmény-kimutatást is,
amelyben már szerepel a 2019. évi földalapú támogatás teljes összege is. A Kft. eredménye -1.817.000,- Ft. A negatív eredményt az okozza, hogy az első három negyedévben kevés bevétel képződött. Október hónapban már jelentősen nőtt a bevétel,
többek közt a földalapú támogatás egy részének átutalása következtében. A pénzeszközök állománya október végén közel 6,8 millió forintot tesz ki. Az év végéig még
várható földalapú támogatás bevételével számolva az eredményt pozitív 4,5 millió Ft
körül várható.
A Kft. pályázatot nyújtott be a Vidékfejlesztési program keretében megvalósuló Széchenyi 2020 (élőhely fejlesztési célú nem termelő beruházások) című pályázati felhívásban szereplő, tartós zöldugar, valamint méhlegelő növénykultúra telepítésére. Az
igényelhető vissza nem térítendő támogatás mértéke mindkét kultúra esetében 400
eurónak megfelelő forint összeg hektáronként. A pályázatnak megfelelően a növénykultúrák vetése márciusban megtörtént. A zöldugar kultúrát nyáron egyszer kell kaszálni, további munkák elvégzése nem szükséges. A kultúrákat további 2 évben fenn
kell tartani, melyeket évente egy alkalommal kaszálni kell.
A társaság a 2019/2020 termelési év üzleti tervében 3.930.116,-Ft adózás előtti eredménnyel számol.
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a beszámolót és annak elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
407/2019. (XI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja
a Taggyűlésének a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2019. október 31.
fordulónappal készített gazdálkodási beszámolójának az elfogadását.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja
a Taggyűlésének a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. a 2019.11.01–től
2020.10.31-ig tartó termelési év üzleti tervének az elfogadását.
Határidő: 2019. november 28.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
20. Napirendi pont
Beszámoló a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2019. háromnegyed éves
gazdálkodásáról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester visszaadta a szót Gózan Sándor bizottsági elnöknek.
Gózan Sándor bizottsági elnök elmondta, a Kft elkészítette a 2019. szeptember 30-ig
terjedő időszak gazdálkodásáról szóló beszámolóját.
A Felügyelő Bizottság a beszámolót megtárgyalta és javasolja annak elfogadását.
A társaság gazdálkodásának 1–9. hónap adózás előtti eredménye 6.973 ezer Ft.
A beszámoló megállapítja, hogy a gazdálkodás a terveknek megfelelően alakult. Az
árbevételen belül a szálláshely szolgáltatás 42,25%-kal emelkedett. A szálláshely bevételhez nagyban hozzájárult a gimnázium kollégium szolgáltatása.
A költségek 1,8 millió forinttal növekedtek a takarékos gazdálkodás ellenére. A növekedést elsősorban a kötelező béremelés okozta.
A társaság az önkormányzat által biztosított 27 millió forint összegű működési támogatást felhasználta. Előreláthatólag az év hátralévő részében nem lesz szükség a működéshez önkormányzati támogatásra.
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a beszámolót és annak elfogadását javasolta a
képviselő-testület számára.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket a beszámoló elfogadására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
408/2019. (XI. 28.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2019. 1–9. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidő: 2019. november 28.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
21. Napirendi pont
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. ügyvezetőjének megbízása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a Kft ügyvezetőjének, Gera Krisztiánnak az ügyvezetői feladatok ellátására szóló megbízása 2019. december 31. napján lejár.
A határozott idő lejárta okán tulajdonosi döntésként javasolta Gera Krisztiánt ismételten megbízni az ügyvezetői feladatok ellátásával 2020. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig.
Az előterjesztést mind három bizottság véleményezte. A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság az előterjesztést módosítás nélkül elfogadta. Az
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, módosító
javaslatot fogalmazott meg, mely szerint az ismételt megbízás időtartama 24 hónap
legyen. A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság ülésén elhangzott módosító indítvány arra vonatkozott, hogy az ügyvezető megbízása
24 hónap után, kerüljön felülvizsgálatra és ezt követően legyen lehetőség további egy
évvel történő meghosszabbításra. Ezt a módosító javaslatot a bizottság végül nem
fogadta el, így a szerződés három évre történő megkötés mellett született döntés.
A megbízási szerződés egyéb tartalma változatlan.
Megkérdezte van-e észrevétel, hozzászólás.
Ágostonné Farkas Mária képviselő előre bocsátotta, hogy nincs problémája az ügyvezető úrral, konstruktívan tudnak együttműködni, viszont az előterjesztéssel kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy ebben az önkormányzati ciklusban sorban lesznek az intézményvezetői pályázatok. Amennyiben most adnak egy ilyen lehetőséget,
hogy pályáztatás nélkül bíznak meg valakit, akkor minden esetben lehet olyan körülmény, ami azt indokolja, hogy pályázati kiírás nélkül bízzanak majd meg vezetőket.
Természetesen a képviselő-testület elégedet lehet az intézményvezetők munkájával,
de a vezetőket nem ösztönzi stratégiai gondolkodásra az 2-3 évre történő megbízás.
A maga részéről ezért nem fogja megszavazni egyik alternatívát sem. Még is csak jó
lenne látni, hogy milyen koncepciója van egy vezető jelöltnek. Öt évvel ezelőtt több
pályázat is érkezett ennek a pozíciónak a betöltésére, melyekben a mai napig is vannak olyan ötletek és javaslatok, melyeket érdemes lenne átolvasni és talán abba az
irányba is elmozdulni.
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Farkas Zoltánné bizottsági elnök hangsúlyozta, az Ügyrendi Bizottság módosító javaslatként két év megbízást javasolt tekintettel arra, hogy az indokolásban az induló
projekt lefolytatása szerepelt, illetve, hogy rövid az idő a pályáztatás lefolytatására. A
bizottság véleménye szerint a két év elegendő arra, hogy ügyvezető úr a projektben a
tevékenységével bizonyítson.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester egyetértett az előtte szólók véleményével.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában a véleményező bizottságok
többségének javaslatára figyelemmel a B alternatíva szerinti döntési javaslatot tette
fel szavazásra, amely szerint ügyvezető úr megbízása három évre történne.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
409/2019. (XI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Liget
Fürdő és Szolgáltató Kft. kizárólagos tulajdonosa a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. tv. 3:114. §-ban foglaltakra figyelemmel megbízza Gera Krisztián, 5900
Orosháza, Gizella u. 12. szám alatti lakost 2020. január 1. napjától 2022. december
31. napjáig a Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával, és megállapítja a megbízási
díját a következők szerint:
Megbízási díj: havi bruttó 350.000 Ft, azaz háromszáz-ötvenezer forint.
Saját gépkocsi használatára: havi 30.000 Ft, melyet a Polgármester igazol.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
22. Napirendi pont
A Liget Fürdő Nonprofit Kft. kérelme
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Gózan Sándor bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
A kft. ügyvezetője a 2019. november 13-án benyújtott kérelmében kéri a képviselőtestületet, hogy a 2019. évben visszafizetésre kerülő 3 millió Ft-ból 866.000 Ft-ot biztosítson a Fürdő részére, mely összeg a már beszerzett víz alatti porszívó forrását képezhetné. A fennmaradó 2.134.000 Ft-ot pedig az önkormányzat fordítsa a vegyszer
és klóradagoló rendszerhez szükséges eszközök beszerzésére annak érdekében, hogy
a beltéri és kültéri medencék klóradagoló rendszerének teljes felújítása meg tudjon
valósulni.
920. oldal

A képviselő-testület 2019 januárjában döntött arról, hogy a Fürdő felújítására bruttó
10 millió Ft-ot fordít.
A megvalósítandó tételek között szerepelt a Vízmű telep és kültéri medencék kapcsolószekrényeinek felújítása 1.800.000 Ft becsült költségen. A tényleges megvalósítás
közel 5 millió Ft-ot igényelt. A rendelkezésre álló forrás és a biztonságos működtetés
elsődlegességét szem előtt tartva, rangsorolva lettek a már jóváhagyott felújítások és
az a döntés született, hogy az elektromos munkálatok teljes egészében valósuljanak
meg, a klóradagoló rendszer felújításának viszont csak a beltéri medencéket érintő
része.
Az akkor bekért árajánlatok birtokában látjuk, hogy a még hiányzó munkák költsége
nettó 2.250.000 Ft. Ezen munkák forrását képezheti a kölcsöntörlesztés 2.134.000 Ft
összege, a hiányzó 116.000 Ft pedig rendelkezésre áll a felújításra megtervezett 10
millió Ft összegű keretből.
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a kérelem támogatását a döntési javaslatban foglaltak szerint.
Toldi Balázs polgármester szavazásra bocsátotta a döntési javaslatot.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
410/2019. (XI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Liget
Fürdő Nonprofit Kft. 2019. november 30-án esedékes kölcsöntörlesztésének 3 millió Ft összegéből 866.000 Ft-ot biztosít a Liget Fürdő részére a víz alatti porszívó finanszírozására, a fennmaradó 2.134.000
Ft-ot pedig átcsoportosítja a Fürdő felújításra megtervezett 10 millió
Ft összegű kerethez. Az Önkormányzat nettó 2.250.000 Ft + áfa öszszegben megvalósítja a kültéri medencék klóradagoló rendszerének
felújítását. A 2019. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával kerüljenek beépítésre a fent említett tételek.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
23. Napirendi pont
Helyiségbérleti díjak és egyéb területek bérleti díjainak módosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester visszaadta a szót Gózan Sándor bizottsági elnöknek.
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Gózan Sándor bizottsági elnök elmondta, az önkormányzat tulajdonban lévő nem
lakás célú helyiségek és területek bérleti díjai évente felülvizsgálatra kerülnek.
Két ingatlan esetében a bérleti díj módosítása a tárgyévet megelőző KSH által közölt
fogyasztó árindex mértékéhez van kötve, míg a többi bérbe adott ingatlannál a bérleti, valamint használati díjak emelésének a mértéke a következő költségvetési évre tervezett kormány által közölt éves fogyasztói árindex figyelembevételével kerül megállapításra.
A kormány által a költségvetési törvénytervezetben közölt 2020. évre várható infláció
(fogyasztói árindex) 2,8 %, így a 2020. évre javasolta nettó bérleti díjak 2,8%-kal kerülnének megemelésre.
A képviselő-testület által a Pásztor J. utcai piac, Damjanich utcai piac, Gyoma vasútállomás mázsaház és az Endrődi vásártér és mázsaház ingatlanok, valamint a létesítményekhez kapcsolódó vásár-, piacrendezési, illetve mérlegelési tevékenység tartós bérbeadás útján történő üzemeltetésére kiírt árversenyt a Markt-Plus Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. nyerte meg 110.000,-Ft/hó+ÁFA kikiáltási áron. A bérleti jogviszony
2020. év január hó 1. napjától 2024 év december 31. napjáig tart. A bérleti díj módosításának esedékessége a tárgyévet megelőző év november 30.
A Liget Fürdő Nonprofit Kft. által használt önkormányzati ingatlanok bérleti díját
2020. évre nettó 11.484.000,- Ft/év+ÁFA összegben javasolt meghatározni. A szezonális forgalomra való tekintettel kettő részletben, 40 – 60 % megosztásban tárgy év
május 31-ig, illetve szeptember 30-ig javasoljuk a bérleti díj megfizetését.
A Pénzügyi Bizottság javasolja a bérleti díjak módosítását a döntési javaslatban foglaltak szerint.
Toldi Balázs polgármester szavazásra bocsátotta a döntési javaslatot.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
411/2019. (XI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő bérbe adott területek és helyiségek bérleti díjait 2020. január 1-i hatálylyal 2,8 %-kal módosítja az alábbiak szerint.
Bérlemény és a bérlő megnevezése
Bérleti díj
Szabadság tér, Buszállomás-trafik, Bak János
6.130,- Ft/hó + Áfa
Vaszkó Sándorné, Fő út 173-179. irodahelyiségek
11.410,- Ft/hó + Áfa
Kossuth út 30., üzlethelyiség, 24,36 m2, Horváth Béla
31.000,- Ft/hó + Áfa
egyéni vállalkozó
Fő út 42., Hétszínvirág-Tüskevár Bt.
41.100,- Ft/hó + Áfa
B-4. kat. termálkút (Áchim utca),
536.000,- Ft/év + Áfa
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
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Erzsébet liget 1298 hrsz., 293 m2, Kis Sándor
713.000,- Ft/év + Áfa
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Liget
Fürdő Nonprofit Kft. által használt 1090, 1293/5, 1295/2 és 1298 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanok 2020. évi bérleti díját 11.484.000,- Ft/év+Áfa összegben határozza
meg. A szezonális forgalom figyelembevétele alapján 2020. május 31- ig 4.594.000,Ft+Áfa, 2020. szeptember 30-ig, pedig 6.890.000,- Ft+Áfa bérleti díjat köteles megfizetni a társaság az Önkormányzat számára.
A bérleti díjak felülvizsgálata 2020. november 30.-val válik esedékessé.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete felhatalmazza Toldi
Balázs polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére és aláírására.
Határidő: 2020. január 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
24. Napirendi pont
Gyomaendrőd, Fő út 81/2. szám alatti ingatlan helyiségeinek bérbeadása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Gózan Sándor bizottsági elnök ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy Szarka
Róbert egyéni vállalkozó, rekreációs célú sporttevékenység céljából bérbe kívánja
venni a Fő út 81/2. szám alatti volt iskolaépületet középső szintjét 2020. január 1.
napjától 2022. december 31. napjáig. Az épület földszintje már sportcélú hasznosítás
alatt áll.
Az önkormányzat vagyonrendelete alapján mellőzhető a versenyeztetés, ha a vagyonelem hasznosítása szerződésenként nettó 2 millió Ft/év bérleti díj értékhatárig,
és a hasznosítás időtartama nem haladja meg az 1 évet. Szarka Róbert 3 év időtartamban kívánja használni az épület középső szintjét, ezért szükséges a versenyeztetés.
Javasolt a kért szint bérbeadása nyílt pályázati eljárás keretein belül, mert a 3 év alatt
befolyó bérleti díj összegével a felújítás, korszerűsítései munkák részben vagy egészben megtérülnének.
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a kérelmet és javasolja az ingatlan középső szintjére a helyiségbérleti pályázati kiírást a döntési javaslatban foglaltak szerint.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
412/2019. (XI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Fő út
81/2. szám alatt lévő épület 229,70 m2 hasznos alapterületű középső szintjének
sportcélú bérbeadására az alábbi pályázati felhívást teszi közzé.
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Helyiségbérleti
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
a Gyomaendrőd, Fő út 81/2 szám alatt lévő épület 229,70 m2 hasznos alapterületű középső szintjének sportcélú bérbeadására
A pályázat célja:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint kiíró (továbbiakban: Kiíró) a Gyomaendrőd, Fő út 81/2. szám alatt lévő épület 229,70 m2 hasznos alapterületű középső szintjének sportcélú hasznosítása bérbe adás útján.
A haszonbérleti jog időtartama: 3 év.
A haszonbérleti jogviszony kezdete: a szerződés aláírásának napja.
I. Pályázati Felhívást kiíró megnevezése és székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
telefon: +36-66/386-122
képviseli: Toldi Balázs polgármester
e-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu
II. A megkötendő szerződés típusa:
Bérleti Szerződés
III. A pályázaton való részvételre jogosultak köre
1.1. Természetes személy.
1.2. Azon, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy, amely a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) pontjában meghatározott átlátható szervezet.
1.3. Több társaság vagy természetes személy együttesen, amely a hatályos magyar
jogszabályok értelmében bérbe veheti a helyiségeket.
1.4. Az pályázaton kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az előleg letétbe helyezésre került.
2. A szükséges igazolások.
2.1. Magánszemélyek esetében a személyazonosság igazolása, illetve képviselet esetén a meghatalmazás.
2.2. A pályázó szervezetnek cégszerűen aláírt módon kell nyilatkoznia az Nvtv. 3. § (1)
pontjában foglaltakról, vagyis az átláthatóságról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött
szerződés semmis.
2.3. Cégek esetében az aláírásra és a képviseletre való jogosultság igazolása.
IV. A pályázó által nyújtandó biztosíték összege:
1. A meghirdetett helyiségekre 30.000,- Ft pályázati biztosíték utalását el kell indítani
a Takarékbank Zrt. Gyomai Kirendeltségénél vezetett 53200125-11062402 számlára. A
pályázati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje legkésőbb a pályázat benyújtására nyitva álló határidő utolsó napja.
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2. Azon pályázók, akik nem nyertek, azoknak a befizetett biztosíték visszautalásra
kerül, az eredmény megállapítását követő 3 napon belül. A nyertes pályázó döntése
alapján szintén kérheti a biztosíték visszautalását, vagy annak beszámítását a bérleti
díjba.
V. A meghirdetett ingatlan helyiségeinek nyilvántartási és egyéb adatai:
Az ingatlan helye:
Gyomaendrőd, Fő út 81/2.
Helyrajzi szám:
6774
Telek nagysága:
901 m2
Jellege:
Kivett
A helyiségek hasznos alapterülete: 462,11 m2
Szintek száma:
2
Földszint hasznos alapterülete:
232,41 m2
Középső szint hasznos alapterülete:229,70 m2
Beépíthető padlástér:
247 m2
Közművesítettség:
Teljes
VI. A bérlő a pályázatában
a) vállalja, hogy a helyiségeket kizárólag sporttevékenység céljára hasznosíthatja,
b) vállalja a bérleti díj megfizetését
VII. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatot a pályázati felhívásnak a kiíró hirdetőtábláján és ezzel egyidejűleg Gyomaendrőd Város Önkormányzata hivatalos honlapján – www.gyomaendrod.hu - történő megjelenését követően 2019. december 13. napjának 10:00–ig két eredeti,
minden oldalon aláírt példányban kell benyújtani a kiíróhoz, személyesen a kiíró 5500
Gyomaendrőd, Selyem út 124. alatti székhelyén vagy postai úton (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.).
A borítékon fel kell tüntetni a „Fő út 81/2. helyiségbérlet pályázat” megjelölést. Postai
úton történő megküldés esetén a határidő tekintetében a küldemény kiíróhoz történő
beérkezésének időpontja az irányadó.
VIII. A pályázattal kapcsolatos előminősítési eljárás szabályai
A benyújtott pályázatokat a kiíró a benyújtástól számított 8 napon belül megvizsgálja
abból a szempontból, hogy nem áll-e fenn érvénytelenségi ok, a pályázat tartalmazza-e az előírt mellékleteket és nyilatkozatokat, szükséges-e hiánypótlás.
A kiíró szükség esetén hiánypótlásra vagy adatközlésre hívja fel a pályázót. Az előminősítési eljárás során hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlási felhívás akkor tekintendő határidőben teljesítettnek, ha az a kiíró felhívásának kézhezvételét követő 5. napig beérkezik a kiíróhoz.
A pályázat elbírálásának határideje
A pályázat elbírálásáról a kiírás értékelési rendszere alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő Testülete dönt. A pályázat elbírálásának határideje nem
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haladhatja meg a pályázat benyújtásra nyitva álló határidő lejártától számított 30 napot.
A pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje
A kiíró a pályázati eljárás eredményét a döntés meghozatalától számított 8 napon
belül írásban közli valamennyi pályázóval.
A kiíró a pályázati eljárás eredményét ugyanezen határidőben a pályázati felhívással
megegyező helyeken és módon is megjelenteti. Az eredmény megjelentetésének tartalmaznia kell a nyertes pályázó nevét és lakóhelyét (székhelyét).
A Kiíró fenntartja a jogát arra, hogy a jelen Pályázati kiírást a pályázat benyújtására
nyitva álló határidő lejárta előtt bármikor külön indokolás nélkül visszavonhatja, valamint fenntartja azon jogát, hogy a pályázatok ismeretében akár indoklás nélkül is az
eljárást eredménytelennek minősítse.
IX. A pályázat értékelésének szempontjai
1. A pályázat nyertese azon pályázó, aki a bérleti díj mértékére a legmagasabb ajánlatot teszi.
A Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevő az XIV. pontban rögzítettektől alacsonyabb mértékű bérleti díjra nem tehet ajánlatot. Az az ajánlat, amelyik a fentiekben rögzítettnél kedvezőtlenebb ellenszolgáltatás megajánlását
tartalmazza, az érvénytelennek minősül.
X. A pályázat érvénytelensége
A pályázat érvénytelen, ha:
1. nem felel meg a Pályázati Felhívásban és Pályázati Kiírásban foglaltaknak,
2. a pályázó a biztosítékot nem, vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre,
3. a pályázó a pályázatát egy másik pályázathoz kötötte,
4. a pályázó a pályázat szerinti szerződés megkötésére jogszabály alapján nem jogosult,
5. a közölt tények, adatok, információk részben vagy egészben nem felelnek meg a
valóságnak,
6. a pályázónak 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása, helyi adó tartozása van.
XI. A pályázati anyagok beérkezése, felbontása
A határidőben beérkezett pályázatok felbontásán a Városüzemeltetési Osztály kijelölt
tagjai vesznek részt.
Az ajánlatok bontásának helye, és időpontja: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal díszterme (Gyomaendrőd, Selyem út 124.), 2019. december 13. 1100 óra.
Ajánlatkérő a pályázati kiírásban szereplő feltételek szerint értékeli ajánlattevők ajánlatát. Az ajánlat akkor tekinthető érvényesnek, ha úgy az ajánlat, mint az ajánlattevő a
fentiekben leírt követelményeknek megfelel és az ajánlattevő az ajánlatához csatolta
az előírt mellékleteket, illetve elfogadó nyilatkozatában a pályázat feltételeinek elfogadásáról nyilatkozott.
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XII. Az ajánlati kötöttség határidejére és annak esetleges meghosszabbítására
vonatkozó feltételek
Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártával kezdődik.
A pályázó a pályázatában foglaltakhoz a pályázati felhívásban meghatározott időpontig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időtartam alatt a nyertes pályázóval szerződést
köt, a kiíró a pályázati felhívást visszavonja, a pályázat érvénytelen, vagy a pályázati
eljárás eredménytelen.
XIII. A bérleti díj mértéke és megfizetésének módja
A bérleti díj mértéke legalább nettó 63.000,- Ft/hó+Áfa.
A bérleti díjat előre, a tárgyhó 15. napjáig a bérbeadó által kibocsátott számla alapján
határidőre kell megfizeti.
XIV. A kiíró pályázati felhívással kapcsolatos jogai
A kiíró a pályázati felhívást a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejárta előtt
visszavonhatja.
A kiíró, a szerződéskötés meghiúsulása, vagy a nyertes pályázóval kötött haszonbérleti szerződés 6 hónapon belüli megszűnése esetén a pályázati eljárás eredménye szerint a rangsorban következő helyezettel bérleti szerződést köthet.
XV. A pályázat tartalmi követelményei
A pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell:
a) a pályázat megnevezését;
b) a pályázó (pályázók) azonosító adatait, amelyek
ba) természetes személy esetén: teljes név, születési hely, születési idő, születési név,
anyja leánykori neve, állandó lakcím, levelezési cím, adóazonosító jel, telefonszám és
elektronikus elérhetőség;
bb) jogi személy esetén: a szervezet teljes neve, rövid megnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzék vagy egyéb regisztrációs száma, bankszámlaszáma, aláírási joggal
rendelkező felelős vezetőjének neve, címe, telefonszáma és elektronikus elérhetősége;
c) a pályázó által vállalt szolgáltatásokat és kötelezettségeket;
d) azt a bankszámlaszámot, amelyre a pályázó a pályázati felhívás visszavonása esetén a biztosíték összegének visszafizetését kéri.
A pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát arról, hogy
a) a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja,
b) nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,
c) tevékenységét nem függesztette fel, vagy nem függesztették fel,
d) nincs az adózás rendjéről szóló törvény szerinti, 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása,
e) az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.
A pályázó a pályázati felhívás előkészítésében résztvevő szervek felhívására a megjelölt határidőn belül köteles a pályázatában foglaltakat igazolni.
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XVI. A pályázattal kapcsolatos költségek
A pályázat elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek – a
pályázat érvényességétől és eredményességétől függetlenül – a pályázót terhelik.
XVII. A pályázat visszavonására, módosítására nyitva álló határidő
A pályázó a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártáig visszavonhatja, illetve
módosíthatja a pályázatát.
XVIII. A pályázóra vonatkozó titoktartási kötelezettség
A pályázó, valamint a pályázati felhívás előkészítésében és a pályázat elbírálásában
részt vevő a kiíró által rendelkezésre bocsátott, közérdekű adatnak vagy közérdekből
nyilvános adatnak nem minősülő adatot a pályázati eljárás befejezését követően sem
közölheti harmadik személlyel.
Ez a tilalom nem zárja ki a pályázó meghatalmazottjával, illetve a pályázat elkészítéséhez a pályázó által igénybe vett egyéb szakértővel való adatközlést, a titoktartási
kötelezettség azonban e személyekre is kiterjed.
XIX. A szerződéskötés egyéb feltételei
1. A pályázat nyertese a közlést követően 15 napon belül szerződést köt.
2. Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló
határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes a szerződést nem
vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő ajánlattevővel – azonos feltételek
mellett – szerződést kötni, vagy új árverést kiírni.
3. A nyertes pályázó helyébe lépő ajánlattevővel csak akkor köthető szerződés, ha
a) a pályázatii kiírás erre lehetőséget adott, továbbá
b) a pályázati eljárás eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt erről külön
értesítették, továbbá
c) a szerződésnek a kiíró által történő – a 2 pontban foglalt okok miatti – felmondása
vagy attól történő elállása esetén a szerződéskötéstől számított 6 hónap még nem
telt el.
4. A helyiség használata során a gáz, áram és víz közművek díjainak megtérítése a
használt helyiség alapterületének arányában történik.
5. A bérlő a bérleti szerződés megszűnésekor vagy a szerződésben meghatározott
esetben köteles a szerződés szerinti kötelezettségével a szerződés szerint elszámolni.
6. A bérleti szerződés tervezetét a pályázati kiírás 1. számú melléklete tartalmazza.
XX. A pályázónak a pályázati felhívásban foglaltakon túl adható információk
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályán lehet kérni (06 66 581 232).
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete
1. sz. melléklet
Bérleti szerződés
(tervezet)
Mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhely: 5500
Gyomaendrőd, Selyem út 124., Törzskönyvi azonosító szám: 725525, Adószám:
15725527-2-04 képviseli: Toldi Balázs polgármester (továbbiakban: Bérbe adó)
másrészről a ………………. (képviseli: …………………. székhely:………………………., cégjegyzékszám: ……………….., adószám: ………………… továbbiakban: Bérlő) között a következő feltételek mellett:
1. A szerződés tárgya
A Bérbeadó, mint a szerződés tárgyát képező bérlemény kizárólagos tulajdonosa jelen szerződés aláírásával bérbe adja, míg a Bérlő a jelen szerződés aláírásával határozatlan időre bérbe veszi a 6774 hrsz-ú, természetben a 5500 Gyomaendrőd, Fő út
81/2. szám alatt található ingatlan épület középső szintjét az ott lévő összesen nettó
229,70 m2 alapterületű helyiségekkel együtt spottevékenység céljából az alábbi feltételek mellett.
2. Bérleti díj
1. Felek a Bérlemény bérleti díját nettó ….-Ft/hó+ÁFA, azaz: nettó … forint/hó+ÁFA összegben állapítják meg.
2. A bérleti díjon túl a Bérlőt terheli jelen szerződés 4.2. pontjában meghatározottak
szerint a gáz, áram és víz közmű használat költségeinek a viselése.
3. A Bérbeadó és a Bérlő az 1. pontban meghatározott bérleti díj tekintetében is az
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA törvény) szerinti határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg az 58. § figyelembevételével.
4. Bérbeadó kijelenti, hogy élt az ÁFA törvény 88. §-a szerinti választási lehetőséggel,
amely alapján a Bérbeadó az ingatlan bérbeadási tevékenységét általános forgalmi
adókötelessé tette.
5. Bérlő a bérleti díjat havonta előre, a Bérbeadó által a tárgyhó 5. napjáig kiállított és
5 napon belül a Bérlő posta címére megküldött számla alapján a számla kiállításától
számított 15 napon belüli banki átutalással fizeti meg a Bérbeadó részére, a számlán
feltüntetett bankszámlára.
6. Késedelmes fizetés esetén a Bérlő a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő
mértékű késedelmi kamatot tartozik a Bérbeadó részére megfizetni.
3. A Bérbeadó jogai és kötelezettségei
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1. A Felek a helyiségek birtokba adásáról külön jegyzőkönyvet vesznek fel.
2. A Bérbeadó szavatol azért, hogy a Bérlemény tekintetében harmadik személynek
olyan joga, amely a Bérlő békés birtoklását akadályozza, vagy kizárja, nem áll fenn.
3. Bérbeadó jogosult a Bérlő szükségtelen háborítása nélkül a Bérlemény rendeltetésszerű és jelen szerződésnek megfelelő használatát, illetve annak állagát ellenőrizni.
4. A Bérbeadó a személy- vagy vagyonbiztonság megóvása érdekében akkor is jogosult a Bérleménybe belépni és a szükséges munkálatokat elvégezni, ha ezen munkálatok a Bérlőt a Bérlemény használatában akadályozzák.
5. Bérbeadó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a tulajdonában és használatában levő ingatlan vagyonbiztosítással rendelkezik.
4. A Bérlő jogai és kötelezettségei
1. Bérlő a Bérleményt sporttevékenység céljára használhatja. Az eltérő használatot a
Bérbeadóval minden esetben egyeztetni kell. Bérlő nem jogosult a tevékenységét a
Bérlemény rendeltetésével ellentétes módon, a Bérlemény állagát rongálva folytatni,
köteles mások jogait és törvényes érdekeit a használat során figyelembe venni.
2. Bérlő kijelenti, hogy a helyiség használata során a gáz, áram és víz közművek használatára igényt tart. Bérbeadó az előző havi közüzemi díjakról a használt helyiség
alapterületének arányában köteles számlát kiállítani, amelynek összegét a Bérlő köteles banki átutalással, 15 napos fizetési határidővel a Bérbeadó Takarékbank Zrt. Gyomai Kirendeltségénél vezetett 53200125-11062402 számú számlájára megfizetni.
3. Bérlő kijelenti, hogy átlátható szervezet, amely nem áll csőd, felszámolási vagy
egyéb megszüntetésre irányuló eljárás alatt.
4. A Bérlőnek a helyiségek műszaki rendszereit tételes leltárral kell átvennie az Bérbeadótól, és visszaadnia a Bérbeadónak.
5. Bérlő a Bérlemény használata során köteles betartani a munkabiztonsági-, tűz- és
vagyonvédelmi szabályokat. Bérlő felel minden olyan kárért, amely ezen szabályok
megszegéséből ered, és viseli ezek jogkövetkezményeit.
6. Bérlő köteles a Bérlemény állagát – a rendeltetésszerű használatból eredő kopástól
eltekintve – a Bérlet időtartama alatt megőrizni. Bérlő az átvett vagyontárgyak állagát
köteles jó gazda gondosságával megőrizni és a szerződés lejártával azt megőrizve
visszaszolgáltatni. Az átadott vagyonnal kapcsolatos pótlási kötelezettség a Bérlőt
terheli.
7. Bérlő köteles az állagmegóváshoz szükséges kisebb munkálatokat saját költségén
elvégezni. Bérlő az olyan munkálatok szükségességéről, amelyek elvégzése a Bérbeadó kötelezettsége, köteles a Bérbeadót haladéktalanul értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a Bérlő felelősséggel tartozik.
8. Bérlő a Bérleményben a Bérlemény állagát érintő átalakítási, bontási vagy építési
munkálatokat kizárólag a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével végezhet. Az ilyen
munkálatokhoz szükséges hatósági engedélyek beszerzése Bérlő feladata és költsége.
9. Bérbeadó jogosult a hozzájárulást megtagadni, ha a megvalósítani kívánt beruházás jogszabályba vagy a jelen szerződés rendelkezéseibe ütközik, illetve, ha az a Bérbeadó érdekeit egyébként sérti vagy azzal ellentétes.
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10. A Bérlő korlátlan és teljes felelősséggel tartozik az általa, a Bérlemény használata
során okozott károkért, és viseli azok jogkövetkezményeit.
11. A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a képviselő személyében vagy az adataiban bekövetkező változás esetén 30 napon belül a másik felet írásban értesíti.
12. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti jogviszony időtartama alatt a Bérbeadó 30
napos előre történő írásos bejelentés alapján igényt tarthat a bérlemény használatára.
Bérlő a bejelentést követően jelen szerződés 6.7. pontjában leírtak szerint köteles
visszaadni a bérleményt.
5. A szerződés hatálya, módosítása
1. Jelen szerződést felek az aláírás napjától 3. év határozott időtartamra kötik meg.
2. Jelen szerződés érvényesen csak a Felek közös írásbeli megállapodásával módosítható.
6. A szerződés megszűnése
1. Megszűnik a szerződés:
valamelyik fél jogutód nélküli megszűnésével;
a Bérlemény megsemmisülésével, avagy állagának olyan mértékű romlása esetén, hogy a rendeltetésszerű használatra alkalmassá már nem tehető;
jogerős bírósági vagy hatósági határozat alapján;
felmondással;
a jelen szerződésben meghatározott egyéb esetekben.
2. Felek a szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.
3. Felek a szerződést 30 napos határidővel írásban, indoklás nélkül felmondhatják,
mely eltelte után a szerződés tárgyhónap utolsó napjával szűnik meg.
4. Felek a szerződést, a másik fél szerződésszegése esetén írásban, azonnali hatállyal
mondhatják fel, a másik félhez intézett indokolt nyilatkozatukkal.
5. Szerződésszegés különösen – de nem kizárólagosan:
- a bérleti díj továbbá a gáz, áram és víz közmű használat díjai fizetésének elmulasztása;
- a Bérlemény nem rendeltetésszerű használata;
- a Bérlemény állagának rongálása;
- a jelen szerződésben meghatározottól eltérő tevékenység folytatása;
- a Bérlemény albérletbe vagy használatba adása a Bérbeadó engedélye nélkül;
- a Bérlemény állagát érintő munkálatok elvégzése a Bérbeadó engedélye nélkül;
- a környezetvédelmi szabályok megszegése;
- a szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül
átlátható szervezetnek.
6. A bérleti díj továbbá a gáz, áram és víz közmű használat díjai megfizetésének elmulasztása esetén a Bérbeadó köteles a Bérlőt felhívni a díjfizetés teljesítésére. Amenynyiben a Bérlő a díjfizetési kötelezettségének a felszólítást követő 8 napon belül sem
tesz eleget, Bérbeadó a 8 nap eredménytelen leteltét követően jogosult az azonnali
hatályú felmondási jogát gyakorolni.
7. Bérlő a szerződés megszűnésekor köteles a Bérleményt 15 napon belül elhagyni,
azt a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Bérbeadó részére visszaadni.
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8. Amennyiben a Bérlő a szerződés megszűnése esetén a Bérleményt a jelen szerződésben előírt időben nem hagyja el, úgy a jogcím nélküli használat időtartamára a
bérleti díj kétszeresével megegyező mértékű – időarányos - használati díjtat köteles a
Bérbeadó részére megfizetni.
7. Egyéb rendelkezések
1. A jelen szerződés körében kapcsolattartó személyek:
Bérbeadó részéről
Név:
Csényi István
Cím:
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Telefon:
66 581-232
Mobil:
06 20 251 0206
E-mail:
csenyi@gyomaendrod.hu
Bérlő részéről
Név:
Cím:
Mobil:
E-mail:

…..
…..
…..
…..

2. Felek törekednek a jelen szerződésből fakadó vitás kérdések békés rendezésére.
Amennyiben a tárgyalás nem vezetett eredményre Felek mindennemű Jogvita eldöntésére alávetik magukat a Bérbeadó székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság ítéletének.
3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. tv., és a lakások és helyiségek bérletéről szóló 1993. évi LXXVIII. tv.
rendelkezései az irányadók.
4. Jelen szerződés 4 példányban készült, amelyből a feleket 2-2 példány illeti meg.
5. Felek a jelen szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Alulírott szerződő felek jelen megállapodás haszonbérleti szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá
Gyomaendrőd, …
.........................................................
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
bérbeadó

Jogilag ellenjegyzem:

.........................................................
bérlő

Pénzügyileg ellenjegyzem:
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.........................................................
Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető

.........................................................
Pap-Szabó Katalin
jegyző
Határidő: 2020. január 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester

25. Napirendi pont
A 0130/14 hrsz.-ú ingatlan tulajdonrészének átadása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Szujó Zsoltot a Városfenntartó Bizottság elnökét,
hogy ismertesse az előterjesztést.
Szujó Zsolt bizottsági elnök elmondta, a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás kérelemmel fordult az
önkormányzathoz, amelyben új átrakó állomás építése érdekében a külterület
0130/14 hrsz.-ú ingatlant szeretné, ha önkormányzatunk térítésmentesen átadná a
Társulás részére.
A külterületi ingatlan része annak a védelmi övezetnek, amely a regionális hulladékkezelő művet veszi körül. A három helyrajzi számon szereplő ingatlan jelenleg is a
Regionális Hulladékkezelőt működtető települési önkormányzatok tulajdonát képezi.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdoni hányada az ingatlanokban
3383/10000-ed.
A terület besorolását tekintve mezőgazdasági zóna, 8,6 ha, nagyrésze védelmi övezetet képez, kivett művelési ágú terület. Jelenlegi könyvszerinti értéke 17.558.090 Ft.
A Városfenntartó Bizottság véleményezte az előterjesztést és úgy foglalt állást, hogy a
DAREH által Gyomaendrőd területén megvalósítandó új átrakó állomás támogatható,
viszont egy ilyen értékű ingatlant térítésmentesen nem lenne célszerű átadni.
Tudomása szerint a többi tulajdonos önkormányzatnak is ugyan ez volt a véleménye.
Toldi Balázs polgármester kiegészítésként elmondta, hogy a tegnapi napon megtartott taggyűlésen a tulajdonos önkormányzatok úgy nyilatkoztak, hogy nem kívánják
ingyenesen használatba adni a kért területet.
Egyéb hozzászólás hiányában javasolta, hogy fogadják el a döntési javaslatot.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
413/2019. (XI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
gyomaendrődi 0130/14 helyrajzi számú, kivett, üzem megnevezésű, 8
ha 6065 m2 területű ingatlan 3380/10000-ed tulajdoni hányadát nem
hajlandó ingyenesen átadni közérdekű feladatok ellátásához a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását
Célzó Önkormányzati Társulás részére.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a végleges döntését a tulajdonos önkormányzatok, valamint a Regionális
Hulladéklerakó Kft. erre vonatkozó álláspontjának ismeretében hozza
meg.
A tulajdonba adás feltétele az Irányító Hatóság által a támogatási
szerződésmódosítás jóváhagyása.
Határidő: 2019. november 28.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
26. Napirendi pont
Zártkerti közterületek elnevezése
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Farkas Zoltánnét az Ügyrendi Bizottság elnökét,
hogy ismertesse az előterjesztést.
Farkas Zoltánné bizottsági elnök elmondta, Gyomaendrődön, a Sóczó-zugban ingatlan tulajdonnal rendelkező polgárok cím megállapítási kérelemmel fordultak a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez annak érdekében, hogy alkotmányos jogukat gyakorolva lakcímet létesítsenek olyan ingatlanokra, amelyek a 9448
helyrajzi számú közterülethez csatlakoznak, és jelenleg nem szerepelnek a Központi
Címregiszterben. A Kormányablakok csak olyan címelemre teszik lehetővé a lakóhely
vagy tartózkodási hely létesítését, lakcímkártya kiadását, amelyik cím megtalálható a
KCR-ben.
Aljegyző úr a jogszabályoknak megfelelően lefolytatta az egyeztetési és véleményeztetési eljárásokat, melyek után két megnevezési javaslat került beterjesztésre.
A bizottságok véleményezték a javaslatokat. Az Ügyrendi valamint a Pénzügyi Bizottság a Soczózugi utca megnevezést támogatta, míg a Városfenntartó Bizottság részéről a Soczózugi út megnevezés volt a javaslat.
Betkó József képviselő véleménye szerint, ha valaki utcáról beszél, akkor olyan útra,
közterületre gondol, ahol gyalogos forgalom is van. Az utcáról a járda jut eszünkbe
nem pedig egy dűlőút. Ezért is javasolta a bizottság a Soczózugi út megnevezést.
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Farkas Zoltánné bizottsági elnök megjegyezte, az Ügyrendi Bizottság az utcát egy
rövidebb szakasznak gondolta, ezért javasolták az utca megnevezést, de véleménye
szerint a többi bizottság által javasolt út megnevezést is el tudják fogadni.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában a bizottságok javaslatára
figyelemmel elsőként a B alternatíva szerinti Soczózugi út megnevezést tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
414/2019. (XI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva Gyomaendrőd zártkert 9448 helyrajzi számú, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, kivett közút művelési ágú, valamint a Magyar Állam tulajdonában és Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő, 9489/b helyrajzi számú saját használatú út közterületeknek 2019. december 1-étől a Sóczózugi út nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidő: 2020. január 31.
Felelős: Pap-Szabó Katalin jegyző
27. Napirendi pont
Településüzemeltetési közfeladatok tanácsnok megválasztása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Farkas Zoltánnét az Ügyrendi Bizottság elnökét az
előterjesztés ismertetésére.
Farkas Zoltánné bizottsági elnök elmondta, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló törvény konkrétan meghatározza a települési önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatait. A törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen a településüzemeltetés. Ezen belül a köztemetők kialakítása és fenntartása, a közparkok és egyéb
közterületek kialakítása és fenntartása, továbbá a környezet-egészségügy valamint a
hulladékgazdálkodás.
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Az Mötv. lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület a polgármesternek vagy bármely
önkormányzati képviselőnek a javaslatára az önkormányzati képviselők közül tanácsnokokat választhat. A tanácsnok felügyeli a képviselő-testület által meghatározott
önkormányzati feladatkörök ellátását.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat képviselő-testülete 2018. májusi ülésén módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatát és létrehozta a tanácsnoki tisztséget.
A képviselő-testület a 2018. májusi ülésén Béres Jánost az önkormányzat településüzemeltetési közfeladatok tanácsnokának választotta, 2018. július 1-től a 2019-ik évi
általános önkormányzati választások napjáig.
Tekintettel a határozott idő lejártára, illetve arra, hogy a tanácsnoki tevékenység a
vele szemben megfogalmazott szakmai elvárásoknak megfelelően volt ellátva az elmúlt időszakban, azzal a javaslattal élt, hogy a Béres János képviselőt a 2024.évi helyi
általános önkormányzati választások napjáig ismételten bízzuk meg a tanácsnoki feladatok ellátásával.
A feladatok ellátásáért a tiszteletdíj rendeletben foglaltak szerint havi bruttó 30.000,forint díj illeti meg a tanácsnokot.
Az Ügyrendi Bizottság támogatja Béres János tanácsnokká történő megválasztását.
Betkó József képviselő felvetett néhány olyan problémát, amelyek megoldásában
szükség lehet a Tanácsnok úr segítségére.
Ilyen a köztemetők autós forgalmának indokolatlanul magas és kulturálatlan forgalma. A külterületi hulladéklerakó pontokról a szemétszállítás nem megoldott – van
ahonnan hónapok óta nem lett elszállítva az illegálisan lerakott szemét.
Továbbá segítségére lenne szükség az állati hulladéklerakók szabályos működtetésében is.
Toldi Balázs polgármester reagálva elmondta, a temetőkbe történő behajtás rendjének változtatása már több alkalommal is szóba került. A jövő évi fejlesztési elképzelések közé felvett két vonalkódos sorompó telepítését a köztemetők bejáratához. A
behajtás így csak a vonalkoddal rendelkezőknek lenne lehetséges. Ennek költségét
szerepeltetni fogják a költségvetési koncepcióban.
A külterületi hulladéklerakók bekamerázására árajánlatot kértek be az ezzel foglalkozó vállalkozótól, mely várhatóan a koncepció összeállításáig meg fog érkezni. A kamerák felhelyezésével nem csak azt tudják ellenőrizni, hogy illegálisan ki helyezi el a
szemetet, hanem azt is, hogy a szolgáltató elszállítja-e akkor, amikor el kell.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a közelmúltban részt vett egy közbiztonsági fórumon, ahol Őrsparancsnok úrral abban állapodtak
meg, hogy az önkormányzat összeírja az új kamerarendszer elhelyezésének tervezett
helyeit, melyre reflektálva leírják, hogy ők még hol tartanák indokoltnak továbbiak
elhelyezését. Az Erzsébet ligetben mindenképpen.
Kérte Polgármester urat, hogy a listát küldjék meg a rendőrségnek.
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Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a tanácsnoki megbízatásról. Felhívta a figyelmet, hogy a döntés titkos szavazással történik.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
415/2019. (XI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester indítványára Béres János önkormányzati képviselőt településüzemeltetési közfeladatok tanácsnokának választja meg 2019. december 1-től a 2024-ik évi általános önkormányzati választások napjáig.
Határidő: azonnal
28. Napirendi pont
Delegálás a DAREH társulásba
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester visszaadta a szót Farkas Zoltánné bizottsági elnöknek.
Farkas Zoltánné bizottsági elnök elmondta, önkormányzatunk 2017 júliusában jelezte a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulásnak a csatlakozási szándékát és 2018. november 29. óta önkormányzatunk tagja is a Társulásnak.
A Társulás munkaszervezete felkérte a tagönkormányzatokat, hogy az önkormányzati
választások miatt a képviselő-testületek delegáljanak a Társulási Tanácsba képviselő
személyeket és az erről szóló határozatokat küldjük meg.
Önkormányzatunkat az elmúlt időszakban Toldi Balázs polgármester képviselte így a
határozati javaslat is így készült el.
Toldi Balázs akadályoztatása esetén Lehóczkiné Tímár Irén alpolgármestert javasoljuk
delegálni.
A bizottság javasolja a döntési javaslat elfogadását.
Toldi Balázs polgármester szavazásra bocsátotta a döntési javaslatot.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
416/2019. (XI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását
Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Toldi Balázs polgármestert, akadályoztatása esetén Lehóczkiné Tímár Irén alpolgármestert delegálja.
Határidő: 2019. november 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
29. Napirendi pont
Felügyelő bizottsági tagságok visszavonása, új tagok megbízása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a képviselő-testülete mind a négy, önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság estében felügyelő bizottságok létrehozásáról rendelkeztek. A felügyelő bizottságok feladata, hogy az ügyvezetést a képviselő
testület érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.
A felügyelő bizottságok tagjainak megbízatása 2019. november 15. napjával megszűnt. A Gyomaendrődi Földkezelő Kft. felügyelő bizottságának tagjai megbízatása
jövő évben fog lejárni.
Az egyeztetések során az alábbi javaslatok alakultak ki:
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának tagjává Béres János;
Gózan Sándor és Vaszkó Piroska.
GYOMASZOLG Ipari Park Kft. felügyelő bizottságának tagjává Szujó Zsolt; Fülöp Zoltán és Tímár Vince.
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjává Dávidné Csontos Marianna, Vasas György Péter és Gyuriczáné Szabó Erzsébetet javasolta megválasztani.
Dönteni kell továbbá az önkormányzati tulajdonban lévő Gyomaendrődi Regionális
Hulladékkezelő Kft. felügyelő bizottságának tagságáról is. Javasolta, hogy a képviselőtestület személyét válassza meg.
Kérdés, észrevétel hiányában elsőként a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának tagjairól szóló döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
417/2019. (XI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft felügyelő bizottságának tagjává
Béres János – Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 23. szám alatti lakost;
Gózan Sándor – Gyomaendrőd, Hősök u. 33. szám alatti lakost;
Vaszkó Piroska – Gyomaendrőd, Vásártéri ltp.26. 2/6 szám alatti lakost választja meg 2019. december 01. napjától 2024. november 30.
napjáig.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a GYOMASZOLG Ipari Park Kft felügyelő bizottságának
tagjainak megválasztásáról szóló 2. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
418/2019. (XI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
GYOMASZOLG Ipari Park Kft felügyelő bizottságának tagjává
Szujó Zsolt – Gyomaendrőd, Apponyi u. 36/1. A. szám alatti lakost;
Fülöp Zoltán - Gyomaendrőd, Szabadság u. 4/3. szám alatti lakost;
Tímár Vince – Gyomaendrőd, Dr. Csókási Béla tér 18. szám alatti lakost választja meg 2019. december 01. napjától 2024. november 30.
napjáig.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a 3. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
419/2019. (XI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjává
Dávidné Csontos Marianna - Gyomaendrőd, Rákóczi F. u. 19. szám
alatti lakost;
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Vasas György Péter – Gyomaendrőd, Zrínyi M. u. 11. szám alatti lakost;
Gyuriczáné Szabó Erzsébet Magdolna– Gyomaendrőd, Blaha L. u. 20.
szám alatti lakost választja meg 2019. december 01. napjától 2024.
november 30. napjáig.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Kft
felügyelő bizottsági tagságról kérte a képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
420/2019. (XI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Kft felügyelő bizottsági tagjává
Toldi Balázs Gyomaendrőd Liszt F. út 2. sz. alatti lakost választja meg
2019. december 01. napjától öt évre.
Határidő: azonnal
30. Napirendi pont
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, az alapító okirat módosításával a 15. pont második mondatának szövege, valamint a felügyelőbizottsági tagok megjelölése módosul. Továbbá az alapító okirat 15. pontjának utolsó bekezdése törlésre kerül.
Az alapító okirat egyebekben nem változik.
Hozzászólás hiányában az alapító okirat módosításáról szóló 1. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
421/2019. (XI. 28.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrődi
Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Kft. alapítói jogait gyakorló testület a Kft. alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1./ Az alapító okirat 15. pontja második mondatának szövege, valamint a felügyelőbizottsági tagok megjelölése az alábbiakra módosul:
A társaság Felügyelő Bizottságának tagjai a 2019. december 1. napjától 2024. november 30. napjáig terjedő időtartamra:
Dávidné Csontos Marianna 5500 Gyomaendrőd, Rákóczi F. u. 19. szám
alatti
 Vasas György Péter 5500 Gyomaendrőd, Zrínyi M. 11. szám alatti és
 Gyuriczáné Szabó Erzsébet Magdolna 5500 Gyomaendrőd, Blaha L. u. 20.
szám alatti lakosok
2./ Az alapító okirat 15. pontjának utolsó bekezdése törlésre kerül.


Az alapító okirat egyebekben nem változik.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Alapító
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratról kérte a
képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
422/2019. (XI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Gyomaendrődi Liget
Fürdő Nonprofit Kft. egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az alábbiak szerint
fogadja el:
A
Gyomaendrődi Liget Fürdő
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okirata
1.)
A társaság cégneve:
Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
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2.)
Rövidített cégnév:
Gyomaendrődi Liget Fürdő NonprofitKft.
3.)

A társaság alapítója:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.)

4.)

A társaság székhelye, telephelye:

4.1.

A társaság székhelye:

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. sz.
4.2.

A társaság telephelye:
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 39.

5.)

A társaság határozatlan időre alakul.

6.)

A társaság tevékenysége:
Főtevékenység:
Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

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

A társaság törzstőkéje:

7.1.

A társaság törzstőkéje 3.200.000,- Ft.

7.2.

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

A nyereség felosztása, veszteségek fedezése, pótbefizetés:

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

A törzstőke felemelése:

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

A törzstőke leszállítása:

A törzstőke leszállítására a Ptk. 3:202-3:206. §-ai alkalmazandóak.
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12.) A társaságnál a taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az alapító dönt és
erről a vezető tisztségviselőket írásban köteles értesíteni.
A társaság és az alapító közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba
foglalása és a Cégbíróságon történő letétbe helyezése szükséges.
A társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg. Ha a társaság az üzletrészek
felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre
módosítani.
Egyebekben a társaságra a többszemélyes társaságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
13.) Az alapítói döntésre vonatkozó előterjesztést az alapító a Felügyelő Bizottság
elnökének, valamint az ügyvezetőnek küldi meg. A véleményezésre jogosultak 8 napon belül kötelesek véleményüket írásban közvetlenül az alapítónak megküldeni. Ha
a Felügyelő Bizottság valamely tagjának különvéleménye van, akkor a Felügyelő Bizottság elnöke azt is köteles megküldeni az alapítónak a Felügyelő Bizottság véleményével együtt.
Az alapító csak akkor hozhat döntést, ha a véleményezésre jogosultak a döntés tervezetét véleményezték vagy az erre nyitva álló határidő eredménytelenül telt el.
Az ügyvezető köteles nyilvántartást vezetni az alapítói döntések tervezetéről, az azokra adott véleményekről és az alapító döntéseiről. Az írásos véleményeket és az alapítói döntéseket a döntéstől számított 30 napon belül letétbe kell helyezni a Cégbíróságon. Az alapító döntéseit az érintettekkel postai úton, illetve a társaság székhelyén
létesített hirdetőtáblára 15 napra történő kifüggesztéssel is közölni kell.
A társaság és az alapító közötti szerződést az aláírástól számított 30 napon belül a
Cégbíróságon letétbe kell helyezni, kivéve a tevékenységi körbe tartozó, szokásos
nagyságrendű szerződést.
A társaság köteles az okirat aláírásától számított harminc napon belül a Cégbírósághoz - letétbe helyezés céljából - benyújtani azt az okiratot is, amely bárki javára ingyenes vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege (értéke) az egymillió forintot
meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.
14.) Az ügyvezető:
A társaságnak egy ügyvezetője van.
A társaság ügyvezetője a 2015. január 01. napjától 2019. december 31. napjáig
terjedő időtartamra Gera Krisztián (an.: Petri Rozália) 5900 Orosháza, Gizella u. 12.
szám alatti lakos.
A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott
vagy nyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan írja nevét az aláírási címpéldánynak megfelelően.
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Az ügyvezető díjazását az alapító állapítja meg és látja el az ügyvezetővel kapcsolatos
egyéb munkáltatói jogokat is.
Az alkalmazottak felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.
Az ügyvezető köteles:
§ a társaság tagjairól nyilvántartást vezetni (tagjegyzék),
§ az üzleti könyveket szabályszerűen vezetni és az alapítónak az üzleti könyvekbe és
egyéb irataiba való betekintést biztosítani,
§ gondoskodni a társaság mérlegeinek és vagyonkimutatásainak elkészítéséről, vezetéséről, folyamatos karbantartásáról,
§ az alapító ülésein meghatározott program alapján, illetve felhívásra tájékoztatást
adni,
§ az alapítói határozatokat a határozatok könyvébe bevezetni,
§ a társasági törvény által előírt esetekben bekövetkezett változásokat a Cégbíróságnál bejelenteni.
Az ügyvezető az ilyen tisztséget betöltő személytől általában elvárható gondossággal
köteles eljárni. Kötelezettségei megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári
jog általános szabályai szerint felelős. Nem terheli felelősség az ügyvezetőt, ha a határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott, és tiltakozását az alapítónak bejelentette.
Az ügyvezető személyében vagy képviseleti jogosultságában beállt minden változást
a cégjegyzékbe való bejegyzés és közzététel végett a Cégbíróságnál haladéktalanul
be kell jelenteni.
Az alapító évente, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásakor köteles
megtárgyalni az ügyvezető előző üzleti évben végzett munkájának értékeléseit és
határoznia a részére megadható felmentvény tárgyában.
15.) A társaság Felügyelő Bizottsága:
A társaság működésének ellenőrzését három fős Felügyelő Bizottság látja el.
A társaság Felügyelő Bizottságának tagjai a 2019. december 1. napjától 2024. november 30. napjáig terjedő időtartamra:
Dávidné Csontos Marianna (an: Tóth Mária) 5500 Gyomaendrőd, Rákóczi F. u.
19. szám alatti,
Vasas György Péter (an: Szklenárt Katalin) 5500 Gyomaendrőd, Zrínyi M. 11.
szám alatti és
Gyuriczáné Szabó Erzsébet Magdolna (an: Bencsik Ilona) 5500 Gyomaendrőd,
Blaha L. u. 20. szám alatti lakosok
A Felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A vezető tisztségviselőktől,
illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a
társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.
[1]
16.) A társaság könyvvizsgálója
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A társaságnak 2015. február 24. napjától kezdődően nincs állandó könyvvizsgálója.
17.) Az alapító okirat módosítása:
Az alapító okirat módosításához az alapító határozata szükséges.
18.) A társaság megszűnése:
A társaság megszűnésére a 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a végelszámolásra, illetve a felszámolási eljárásra vonatkozó hatályos szabályok az irányadók.
A hitelezők kielégítése után megmaradó vagyonból először az esetleges pótbefizetéseket kell visszafizetni, a többi részt az alapítónak kell visszafizetni.
19.) Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az alapító okirat nem tartalmaz a 2013. évi V. törvénnyel összhangban nem álló
rendelkezést (2013. évi CLXXVII. törvény 12. § (2) bek).
Gyomaendrőd, 2019. évi november hó 28. napján
A jelen egységes szerkezetű alapító okirat a Gyomaendrőd Város Képviselőtestülete…/2019. (XI. 28.) Gye. Kt. határozatával kapcsolatos módosításokat, ill. hatályosításokat tartalmazza vastag, dőlt betűvel szedve, a törlést lábjegyzet jelzi. Az ellenjegyzés a módosított részekre vonatkozik.
Alulírott Dr. Fodor András ügyvéd (5600 Békéscsaba, Luther u. 12. II. em. 207-208.,
Békés Megyei Ügyvédi Kamara: 447, KASZ: 36060111) a jelen okiratot 2019. november 28. napján Békéscsabán ellenjegyzem:

[1] Ügydöntő felügyelőbizottságra vonatkozó rendelkezések törölve a …/2019. (XI.
28.) Gye. Kt. határozat alapján
Határidő: azonnal
31. Napirendi pont
Beszámoló a Regionális Hulladékkezelő Kft. 2019. háromnegyed éves gazdálkodásáról
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 Regionális
Hulladékkezelő Kft. a bizottsági üléseket követően nyújtotta be tájékoztatását a 2019.
szeptember 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról.
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A beszámolót a Kft. taggyűlése tárgyalta és tudomásul vette. A taggyűlés döntött továbbá a jelenlegi könyvvizsgáló cég megbízatásának hosszabbításáról, illetve egy
szállító jármű vásárlásáról.
A társaság 1-9. hónapra tervezett 120 ezer forintos eredménnyel szemben 11,1 millió
forint nyeresége keletkezett. Az időarányosan tervezett 68,8 millió forintos bevétel
37,1 millió forinttal magasabb összegben realizálódott.
Az összes költség és ráfordítás 26,1 millió forinttal haladta meg a tervezettet. Az árbevétel növekedésével a kapcsolódó költségek is arányosan emelkedtek.
Az időarányosan tervezett kifizetett lerakói járulék összege 9,4 millió forinttal magasabb, amely a megnövekedett hulladékgazdálkodási árbevétel teljesítésével függ öszsze.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy fogadják el a beszámolót.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
423/2019. (XI. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi a Regionális
Hulladékkezelő Kft. taggyűlésnek a társaság 2019. 1-9. hónap gazdálkodási beszámolójáról szóló döntését.
Határidő: 2019. november 28.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
32.Napirendi pont
Bejelentések
Ágostonné Farkas Mária képviselő felhívta a figyelmet, hogy a Vásártéri lakótelepnél
a szelektív hulladékgyűjtő szigetek nem kerültek felszámolásra. A lakótelepeknél azt
működtetni kell a továbbiakban is. Tervezik-e, hogy térfigyelő kamerákat telepítenek
a gyűjtőhelyek környékére.
Továbbá jelezte, hogy a zöldhulladék sem kerül szervezetten elszállításra. Ezt hogyan
fogják a továbbiakban megoldani.
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, 32 kamera kihelyezésére lesz lehetőség, így amennyiben a képviselő-testület úgy dönt akkor az említett helyre is kihelyezhető lesz.
A hulladékszállítással kapcsolatos kérdésre Pardi László osztályvezetőt kérte fel, hogy
válaszoljon.
Pardi László osztályvezető elmondta, a lakótelepekről történő hulladékelszállításra
speciális szabályok vonatkoznak.
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Ezért nincs ott minden esetben házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, ezért kell ott a
hulladékgyűjtő szigeteket folyamatosan alkalmazni. Ezért sem kerültek oda kihelyezésre zöldulladék gyűjtő edények, másrészt nem volt olyan lakó, aki hivatalosan átvette volna az edényeket a szolgáltatótól.
Folytattak már egyeztetéseket a szolgáltatóval. A hosszú távú terv, hogy lépcsőházanként egy-egy szelektívgyűjtő bokszot alakítanának ki, amihez csak az érintett ingatlantulajdonosoknak lenne kulcsuk. Ennek kidolgozása a következő év első felére várható.
Béres János képviselő hangsúlyozta, tudomása szerint a Vásártéri lakótelepen történt
zöldhulladék gyűjtés, most is és a múlthónapban is, amit a szolgáltató végzett el.
Kérte azonban, hogy olyan méretű zsákokba szedjék a zöldulladékot, amit fel is tudnak tenni a gépjárműre.
Toldi Balázs polgármester egyéb bejelentés hiányában megköszönte a jelenlétet és
az ülést bezárta.
K. m. f.

Toldi Balázs
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Farkas Zoltánné
hitelesítő

Dávidné Csontos Marianna
hitelesítő
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