GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
1/2020.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. január 30-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
Kovács Péterné a Kistérségi Óvoda vezetője,
Dinyáné Bánfi Ibolya a Határ Győző Városi Könyvtár vezetője,
Weigertné Gubucz Edit a Kállai Ferenc Művelődési Központ vezetője,
Dr. Szonda István a Szent Antal Népház és Kulturális 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,
Dr. Varga Imre az önkormányzat jogi képviselője,
a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv
vezető:

Jakucs Mária

Ülés időtartama:

14:00-14:59
1

Toldi Balázs polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, jegyző nőt, aljegyző urat az intézmények vezetőit, a gazdasági társaságok ügyvezetőit, az osztályvezetőket és a helyi lakosokat, akik a helyi Tv-n keresztül kísérik figyelemmel a képviselő-testület munkáját.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testület teljes létszámmal jelen
van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Farkas Zoltánné és Béres János képviselőket kijelölni.
Kérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
1/2020. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek
kijelöli Farkas Zoltánné és Béres János képviselőket.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester ismertette az ülés napirendjét. Elmondta, hogy az előzetesen kiküldött meghívóhoz képest plusz napirendi pontként került kiküldésre a 2020.
évi rendezvénynaptár tárgyú előterjesztés. Így a nyílt ülésen 21 napirendet tárgyal a
képviselő-testület 22. a bejelentések.
Megkérdezte van-e javaslat, kérés a napirenddel kapcsolatban.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy határozzák meg az ülés napirendjét.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
2/2020. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet tárgyalása I. forduló
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2. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet módosítása
3. A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX. 3.)
önkormányzati rendelet módosítása
4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
5. Alföldvíz Zrt. alaptőke emelése
6. A gyomaendrődi 0130/14 hrsz-ú ingatlan átadása a DAREH Önkormányzati
Társulás vagyonkezelésébe
7. Döntés társasház építésről
8. Telekhatár rendezése
9. 2020. évi támogatási alapok pályázati kiírása
10. Közhasznú társaságok fenntartásában lévő óvodák nyári nyitva tartása
11. Általános iskolai körzethatárok véleményezése
12. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzatok Társulási
Megállapodásának módosítása
13. Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálata
14. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Megállapodásának módosítása
15. Intézményvezetők illetményének meghatározása
16. Gazdasági társaságok ügyvezetőinek bérrendezése
17. Közterület-felügyelet bővítése
18. Gyomaendrőd Város Önkormányzata részére felajánlott vadászgyűjtemény
19. Lakossági szennyvízcsatlakozási pályázat bírálata
20. 5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 16/4. szám alatti bérlakás kiutalása
21. 2020. évi rendezvénynaptár
22. Bejelentések
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. Törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a Bérleti szerződés módosítása
tárgyú előterjesztés megtárgyalására javasolta a zárt ülés elrendelését.
Felhívta a figyelmet, hogy a döntés meghozatalához minősített többségű szavazatra
van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
3/2020. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. § (2) bekezdés c)
pontja alapján a Bérleti szerződés módosítása tárgyú előterjesztés
megtárgyalására zárt ülést rendel el.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester ezt követően a képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról szóló beszámolóról kérte a képviselők döntését. Megkérdezte van-e kérdés,
hozzászólás.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket 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
4/2020. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 221/2019.(V. 30.); 231/2019.(V. 30.);
235/2019.(VI. 6.); 295/2019.(VIII. 29.); 326/2019.(IX. 18.); 377/2019.(XI. 6.);
378/2019.(XI. 6.); 379/2019.(XI. 6.); 400/2019.(XI. 28.); 401/2019.(XI. 28.);
402/2019.(XI. 28.); 406/2019.(XI. 28.); 407/2019.(XI. 28.); 408/2019.(XI. 28.);
413/2019.(XI. 28.); 423/2019.(XI. 28.); 442/2019.(XII. 19.); 443/2019.(XII. 19.);
444/2019.(XII. 19.) Gye. Kt. határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta.
Határidő: azonnal
1.Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet tárgyalása I. forduló
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 önkormányzatok előírt költségvetését,
rendelet-tervezet kidolgozását törvény írja elő.
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A rendelet-tervezetének kidolgozása során a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény volt az irányadó, melyet az Országgyűlés 2019. július 12-ei
ülésén fogadott el.
Az államháztartásról szóló törvény előírja, hogy a város jegyzője által előkészített
költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek, mivel a Költségvetési törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig
elfogadta.
A 2020. évi költségvetés előkészítése a költségvetési koncepció összeállításával indult,
melyet a képviselő-testület 2019. december 19-én tartott ülésén elfogadott. A költségvetési koncepcióban meghatározták azokat a célokat, illetve feladatokat, amelyeket a költségvetés készítés további szakaszaiban meg kíván valósítani.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény kimondja, hogy a költségvetési
rendeletben működési hiány nem tervezhető, így ezen jogszabálynak való megfelelés
érdekében, a költségvetés egyensúlyának biztosítása céljából felülvizsgáltuk a bevételi forrásokat, illetve rangsoroltuk a kiadásokat.
A Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezetet kidolgozottnak és szakmailag megalapozottnak minősítette, azt elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.
Toldi Balázs polgármester kiegészítésként elmondta, hogy a képviselő-testület a
koncepció során foglalkozott már a költségvetéssel, illetve képviselői egyeztetés is
történt a bizottsági üléseket megelőzően. Véleménye szerint egy jól előkészített rendelet-tervezet került beterjesztésre az első fordulós tárgyalásra. Második fordulóban
a tervek szerint február 13-án fogja a képviselő-testület tárgyalni. A bizottsági üléseken elhangzott javaslatok, illetve az időközben beérkezett képviselői kérések, - melyek döntően nem befolyásolják a rendelet-tervezetet - a februári tárgyalásra átvezetésre kerülnek.
Megkérdezte van-e kérdés, vélemény.
Hozzászólás hiányában javasolta, hogy szavazzanak a döntési javaslatról, amely szerint a rendelet-tervezetet második fordulós tárgyalásra alkalmasnak ítélik.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
5/2020. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beterjesztett 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetet alkalmasnak ítéli II.
fordulós tárgyalásra.
Határidő: azonnal
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2. Napirendi pont
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet 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 ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy az önkormányzat által benyújtott Kubinyi Ágoston programon elnyert támogatás könyveléséhez Múzeumi gyűjteményi tevékenység megnevezésű kormányzati funkcióval szükséges kiegészíteni az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát.
A rendeletmódosítás követően kérni kell az új kormányzati funkció átvezetését a
törzskönyvi nyilvántartás rendszerén.
A bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására. 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 megalkotta az alábbi rendeletet:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2020. (I. 31.) 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. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület
és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendeletének 6. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
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Toldi Balázs
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

E rendelet 2020. január hó 31. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre
került.
Gyomaendrőd, 2020. január 31.
Pap-Szabó Katalin
jegyző
1. melléklet az 1/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

[6. melléklet a 12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelethez]
Gyomaendrőd Város Önkormányzata szakágazat besorolása, valamint alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolása
a) Alaptevékenységi szakágazat

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
b) Gyomaendrőd Város Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók
szerinti besorolása

1

A
011130

2
3
4

011220
013320
013350

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

013370
016080
031030
032020
041231
041232
041233
041236
041237
045120
045160

B
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
Köztemető-fenntartás és -működtetés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Közterület rendjének fenntartása
Tűz -és katasztrófavédelmi tevékenységek
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Országos közfoglalkoztatási program
Közfoglalkoztatási mintaprogram
Út, autópálya építése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
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16
17
18
19
20

045161
047410
051040
052080
054020

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

061020
062010
062020
063080
064010
066010
066020
072111
072112
076062
081030
081043
081045
081061
082061
082092

37
38
39
40
41

086020
086090
091110
091140
092120

42
43
44
45

101222
102023
102024
104030

46
47

104031
107080

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
Múzeumi gyűjteményi tevékenység
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

3. Napirendi pont
A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX. 3.)
önkormányzati rendelet módosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
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Toldi Balázs polgármester elmondta, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2020. január 27-i ülésén tárgyalta gyermekétkeztetési térítési díjak módosítását, meghatározta a 2020. február 01. napjától
fizetendő intézményi térítési díjak összegét.
A gyermekétkeztetési térítési díjak meghatározására vonatkozó intézményi javaslat az
előterjesztés mellékletében található.
A gyermekétkeztetés tekintetében, mivel az intézmény a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás fenntartásában működik, a térítési díjakat a fenntartónak kell meghatároznia, és az általa meghatározott önkormányzatnak
rendeletben kell azt szabályoznia.
Mindezek alapján elkészült a módosító rendelet-tervezet, melynek megalkotását javasolta a képviselő-testület számára.
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 megalkotta az alábbi rendeletet:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet
a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:
1. § A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet 2020. február 1-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.
Toldi Balázs
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

9. oldal

E rendelet 2020. január hó 31. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre
került.
Gyomaendrőd, 2020. január 31.
Pap-Szabó Katalin
jegyző
1. melléklet a 2/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
Gyermekétkeztetés térítési díjai

1
2
3

4

5
6
7

A
Teljes árú térítési
díjak
Óvoda
Óvoda - Csárdaszállási telephely –
vásárolt szolgáltatás
Csárdaszállás Község által biztosított
önkormányzati
kompenzáció
Intézményi térítési
díj
Általános iskola

B
Reggeli

C
Tízórai

D
Ebéd

E
Uzsonna

F
Vacsora

-

95
180

230
365

81
155

-

-

67

136

50

-

-

113

229

105

-

121

108

112
95
292
A térítési díjak az ÁFA-t tartalmazzák.

4. Napirendi pont
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a Térségi Szociális Gondozási Központ javaslatára a fenntartó Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa meghatározta a 2020. március 01. napjától fizetendő intézményi
térítési díjak összegét.
Csárdaszállás és Hunya Községek képviselő-testületei 2019. januári ülésükön megadták hozzájárulásukat.

10. oldal

A térítési díjakat a tagönkormányzatok közül meghatározott önkormányzat helyi rendeletében kell meghatározni. A társulás 2011. februári ülésén Gyomaendrőd Város
Önkormányzatát jelölte meg, ezért a törvényben meghatározott eljárási rendnek, valamint a jogalkotási szabályozásnak megfelelően a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet normaszövegén átvezetésre kerülnek a társulás által meghatározott térítési díjak.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy fogadják el a rendelet-tervezetet.
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 megalkotta az alábbi rendeletet:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 9. § (8)
bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Egyedi elbírálás alapján térítési díjtámogatásban részesíthető az a személy, aki a
szociális ellátások helyi szabályait megállapító helyi rendelet szerint a rendkívüli települési támogatás jogosultsági feltételeinek megfelel, és a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.”
2. § A R. 13. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Szt. 58/B. §-ának (2) bekezdésében foglaltak végrehajtására szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, melynek tagjai:
a) a Képviselő-testület Esélyegyenlőségi Bizottságának elnöke,
b) a Térségi Szociális Gondozási Központ által delegált 2 fő,
c) a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ által delegált 1 fő,
d) a Gyomai Református Szeretetotthon által delegált 1 fő,
11. oldal

e) a Hétszínvirág - Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Bt. által delegált 1 fő.
3. § A R. 3. mellékletének helyébe az 1. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2020. március 1-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.
Toldi Balázs
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

E rendelet 2020. január hó 31. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre
került.
Gyomaendrőd, 2020. január 31.
Pap-Szabó Katalin
jegyző
1. melléklet a 3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

[3. melléklet 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelethez]
Térítési díjak szolgáltatásonként

A
1

Ellátási forma

2

3

4

5

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS FELADATAI
Szociális étkeztetés
Gyomaendrőd, Hunya,
Csárdaszállás
Szociális étkeztetés
kiszállítási díja Gyomaendrőd, Hunya, Csárdaszállás
Szociális étkeztetés
kiszállítással Gyoma-

B
C
1993. évi
III. tv szerint számított inÖnkormányzati
tézményi
kompenzáció
térítési
díjak 2020.
évre

D

E

2020. évi
intézményi
térítési
díjak

Szolgáltatási
egység

Ft/adag

441,+119,(ÁFA)

--

441,+119,(ÁFA)

100,-

--

100,-

Ft/nap

660

--

660

Ft/adag

12. oldal

6
7
8
9

10

11

12

13

14

15
16

endrőd, Hunya, Csárdaszállás
Házi segítségnyújtás személyi gondozás
Házi segítségnyújtás szociális segítés
Időskorúak nappali
ellátása étkezés nélkül
Fogyatékkal
élő személyek nappali
intézményi ellátása
étkezés nélkül
Fogyatékkal
élő személyek nappali
intézményi ellátása
étkezéssel
SZOCIÁLIS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉS
Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás
Őszikék Idősek Otthona Gyomaendrőd,
Mirhóháti u. 1-5.
Rózsakert Idősek Otthona Gyomaendrőd,
Blaha u. 2-6.
Szent Imre Idősek Otthona Gyomaendrőd,
Kondorosi u. 1.
Őszi Napsugár Idősek
Otthona Gyomaendrőd Mirhóháti u. 8.
- Átlagos szintű és
demens gondozást,
ápolást igénylő ellátás
Átmeneti elhelyezés
Gyomaendrőd, Blaha
u. 2-6.
- Átmeneti elhelyezést
nyújtó ellátás
TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
- Személyi segítés

285,-

--

285,-

Ft/óra

1 130,-

--

1 130,-

Ft/óra

355,-

305,-

50.-

Ft/nap

710,-

660,-

50,-

Ft/nap

710,-

220,-

490,-

Ft/nap

3 060,-

3 060,-

Ft/fő/nap

3 060,-

3 060,-

Ft/fő/nap

270,-

Ft/óra

270,-

--

13. oldal

Szociálisan rászorultak
részére
17 - Szállítás Szociálisan
100,-100,Ft//km
rászorultak részére
18 - Személyi segítés
Szociálisan nem rászo1 400,-1 400,Ft/óra
rultak részére
19 - Szállító szolgáltatás –
2/2009. (I. 30.) Gye. Kt.
150,-150,Ft/km
rend. 12/A § alapján
5. Napirendi pont
Alföldvíz Zrt. alaptőkeemelés
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Gózan Sándor bizottsági elnököt, hogy ismertesse
az előterjesztést.
Gózan Sándor bizottsági elnök elmondta, az Alföldvíz Zrt. 2019 év végén tartott közgyűlésén tájékoztatást adott a társaság pénzügyi gazdasági helyzetéről. A társaság
elemzése alapján a veszteség 1,713 Mrd Ft-ra növekedhet 2020-ban. Az Igazgatóság
a Közgyűlés felhatalmazása alapján megkereste a tulajdonos önkormányzatokat és
kérte, hogy vizsgálják meg módjukban áll-e részvényesként hozzájárulni az
alaptőkeemeléshez, illetve az ehhez szükséges döntéseket meghozni. Az esetleges
tulajdonosi hozzájárulás mértékére vonatkozóan nincs megkötés.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Alföldvíz Regionális Víziközmű – szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaságban 10.707 db 14.000,- Ft névértékű, összesen:
149.898.000,- forint részvénnyel rendelkezik, amely 3,95 % részesedést tesz ki.
A vizsgálat során az a megállapítás született, hogy a település költségvetési kerete
alapján csak olyan mértékű hozzájárulásról lehetne döntést hozni, amely nem befolyásolná jelentősen Gyomaendrőd Város Önkormányzata részesedését a társaságban.
Mindezek alapján a bizottságok azt javasolják a képviselő-testületnek, hogy részvényjegyzés útján ne járuljon hozzá az Alföldvíz Zrt. alaptőke emeléséhez.
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:

14. oldal

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
6/2020. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata köszönettel veszi az Alföldvíz
Regionális Víziközmű–szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság megkeresését a részvényjegyzés útján történő alaptőkeemelés
tárgyában.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata nem kíván részvényjegyzés útján hozzájárulni az alaptőkeemeléshez.
Határidő: 2020. január 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
6. Napirendi pont
A gyomaendrődi 0130/14 hrsz-ú ingatlan átadása a DAREH Önkormányzati Társulás vagyonkezelésébe
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 ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy korábban
már volt képviselő-testület előtt az előterjesztés azzal, hogy a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás
Gyomaendrőd határában hulladékátrakó állomást kíván létesíteni egy olyan területen,
mely a társulást létrehozó önkormányzatok tulajdonában van. Akkor a DAREH ennek
a terület tulajdonjogának a térítésmentes átruházását kérte, mely kérést a társult önkormányzatok elutasítottak.
Jelen előterjesztésben a DAREH a tulajdonjog átadása helyett az ingatlannak a földhasználati jog biztosítását kérte a tulajdonosoktól. Ezzel egyidejűleg vállalták, hogy az
átrakó állomás területét új helyrajzi számmal látják el, mivel az egész területből összesen 1 hektárt vennének igénybe.
A tulajdonos önkormányzatok ezen kérelemmel kapcsolatban úgy foglaltak állást,
hogy a későbbiekben telekmegosztással létrehozandó, önálló helyrajzi számmal rendelkező, pontosan megjelölt területű ingatlanon ellenérték fejében támogatni tudják
a földhasználati jog bejegyzését.
A Városfenntartó Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolta a képviselőtestületnek a döntési javaslat elfogadását.
Betkó József képviselő megjegyezte a döntési javaslatban nem úgy szerepel, hogy
ellenérték fejében adja a képviselő-testület a hozzájárulást, holott az ingatlant az önkormányzat kénytelen volt megvásárolni. A könyv szerinti nettó értéke 17.5 millió Ft,
aminek az 1/8 része is több mint 2 millió Ft, amiből kb. 750.000 Ft Gyomaendrődé
lenne.
15. oldal

Toldi Balázs polgármester megjegyezte, az egyeztetésen a tulajdonos önkormányzatok képviselői arról döntöttek, hogy amennyiben a DAREH Bázis Zrt. tulajdonjogot
szeretne szerezni az ingatlanon, abban az esetben nem adják ingyenesen a területet
részükre.
A döntési javaslatban nem a tulajdonjog átadásáról szól, hanem ingyenes használatba
adásról, addig, amíg a tevékenysége megkívánná. Amennyiben az megszűnik, akkor a
felépítmény is az önkormányzatok tulajdonába kerül.
Betkó József képviselő megkérdezte, miért jó Gyomaendrődnek ez az átrakó állomás. A hulladéklerakóhoz vezető út milyen terhelést fognak kapni ezáltal, és a társaság által befizetett iparűzési adó elegendő lesz-e annak javítására.
Toldi Balázs polgármester hangsúlyozta, nem fog több hulladék érkezni, mint amennyi három évvel ezelőtt érkezett a térségünkből. Korábban 9 település hulladéka
került a gyomaendrődi hulladéklerakó állomásra. A hulladékszállítási rendszer átalakításával viszont most már az átrakó állomásra csak a Szarvasi térségből - Szarvas, Hunya, Békésszentandrás - érkezne ide az a hulladék, amelyet át kell rakni. A korábbi
terheléshez képest kisebb terhelést fog kapni az út.
A beruházás azért lesz jó Gyomaendrődnek, mert ezáltal munkahelyek teremtődnek,
illetve erősödik a településünk szerepe a társuláson belül. Véleménye szerint az öszszes önkormányzati út miatt lehetne aggódni, hiszen a hulladékot miden honnan elszállítják minimum háromtengelyes gépjárművekkel. Emiatt érdemes lenne elgondolkodni azon, hogyan tudnák ezt a nagyfokú útkárosodást érvényesíteni a feladatot
ellátók irányába.
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési
javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
7/2020. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Dél-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás javára földhasználati jog
bejegyzéséhez járul hozzá a gyomaendrődi külterületi 0130/14 hrsz-ú
8 ha 6065 m2 területű ingatlanból megosztás során létrehozandó új
külterületi ingatlannak a gyomaendrődi önkormányzatot megillető
3383/10000-ed tulajdoni hányadára, a KEHOP-3.2.1-15-2017-00010
azonosító számú pályázat útján megvalósuló hulladékátrakó állomás
létesítése céljából. A képviselő-testület az ingatlan megosztásához
ezen határozattal hozzájárulását adja azzal, hogy a megosztás költsé16. oldal

geit a Társulás köteles viselni, valamint a megosztással kapcsolatos
okiratok aláírására felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt. A képviselő-testület egyben megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy e
határozatról a társulás elnökét értesítse, valamint a földhasználati jog
bejegyzésére vonatkozó megállapodás tervezetét jóváhagyás céljából
terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: azonnal
7. Napirendi pont
Döntés társasház építésről
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester visszaadta a szót Szujó Zsolt bizottsági elnöknek.
Szujó Zsolt bizottsági elnök elmondta, a városban is egyre több fiatal érdeklődik a
családi otthonteremtési kedvezmény –CSOK- kertében kapott támogatás felől,
amelynek vagy használtlakás vásárlásával tudnak megfelelni, vagy saját erőből új lakásépítéssel.
Az előterjesztésben szereplő tervezet társasházépítés megoldaná azt a problémát,
hogy újépítésű lakás vásárlásához tudnának a fiatalok CSOK támogatást igénybe venni.
A tervkoncepció szerint a Hősök út 56. sz. alatti ingatlanon lehetne egy 20 lakásos
társasházat felépíteni. A tervezett lakások 31-68 m2 alapterületűek lehetnének, amelyek ára a jelenlegi építési árakkal számolva (250.000 Ft/m2+Áfa) 10 és 22 millió forint között alakulna. A társasházi lakások mindegyike CSOK támogatás igénybevételre
alkalmas lakás. Új lakás vásárlása és építése esetén igényelhető támogatási összegek:
• egy gyermek esetén 40 m2-es lakásnál 600 000 Ft,
• két gyermek esetén 50 m2-nél 2 600 000 Ft,
• három vagy több gyermek esetén 60 m2-es lakáshoz 10.000.000 Ft (+10.000.000 Ft
kedvezményes hitel)
Ez egészül ki az önkormányzat által biztosított fiatalok lakáshoz jutásához nyújtott
750.000 Ft támogatással.
A tervezett lakások kivitelezésére több alternatíva is mutatkozik:
Egyrészt, hogy az önkormányzat saját erőből elvégzi a beruházást, másrészt, hogy
közösen beruházó cégekkel a kivitelei tervet és a telket biztosítva épül fel az ingatlan.
Továbbá az önkormányzat konkrét felhasználási cél meghatározásával és rögzített
garanciákkal értékesíti a fenti telket úgy, hogy az elkészült lakásokból az önkormányzat is vásárol a saját lakás állományának növelése céljából.
A bizottságok véleményezték az előterjesztést, és támogatták a társasház megépítését. Ugyanakkor javasolták, hogy a képviselő-testület kérje fel a polgármestert a részletek kidolgozására, egyrészt a finanszírozás, másrészt a megvalósíthatóság oldaláról.
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Toldi Balázs polgármester kérdés, 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
8/2020. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Gyomaendrőd Hősök út 56. szám alatti ingatlanra tervezett
társasház építését.
Felkéri Toldi Balázs polgármestert a beruházás saját forrásból történő
megvalósításának/az ingatlan és a tervek értékesítésének/az ingatlan
értékesítésének részleteinek kidolgozására és a Képviselő-testületnek
történő bemutatására.
Határidő: azonnal
8. Napirendi pont
Telekhatár rendezés
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester ismét Szujó Zsoltot kérte fel az előterjesztés ismertetésére.
Szujó Zsolt bizottsági elnök elmondta, az endrődi kerékpár út építése során a Fő út
7-13. szám előtti buszmegálló kikerülése miatt a kerékpár út érintett egy magántulajdonban lévő ingatlant. A beruházás során egyeztetés történt az ingatlan tulajdonosaival, akik a kivitelezéshez hozzájárultak azzal, hogy az ingatlanrészt az önkormányzat a
későbbiekben megvásárolja. A vázrajz szerint összesen 141 m2 terület megvásárlása
szükséges, melynek a kialkudott ára mindösszesen 70.500 Ft (500 Ft/m2).
A vásárlással, a kerékpárúttal érintett ingatlanrész beolvadna az 5874/5 hrsz-ú kivett
közterület művelési ágú önkormányzati ingatlanba.
A Városfenntartó Bizottság javasolja az ingatlanrész megvásárlását a döntési javaslatban foglaltak szerint.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket a döntési javaslat elfogadására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
9/2020. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvásárolja a Gyomaendrőd, 5010 hrsz-ú ingatlan 141 m2 alapterületű ingatlan részét. Az ingatlan rész megvásárlásához szükséges 70.500 Ft
összeget a városgazdálkodási kormányzati funkció terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert az
adás-vételi szerződés aláírására és az egyéb jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
9. Napirendi pont
2020. évi támogatási alapok pályázati kiírása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Farkas Zoltánnét az Ügyrendi Bizottság elnökét az
előterjesztést ismertetésére.
Farkas Zoltánné bizottsági elnök elmondta, az előterjesztés tartalmazza azt a jogszabályi környezetet, amely lehetővé teszi, hogy az önkormányzat meghatározott céllal
támogassa a civil szervezeteket. A városban évek óta hagyomány a támogatási alapok
létrehozása. Ezek a közművelődési alap, civil alap, a sport alap, környezetvédelmi alap
és az idegenforgalmi alap. A céloknak megfelelően van, amelyik meghívásos és van
vegyes pályázat.
A pályázatok eredményéről a bizottságok javaslat alapján a képviselő-testület 2020.
március 26-án dönt.
Jelen előterjesztés tartalmazza azt a rendeletet, amely összefoglalja a 4 alapot és egy
rendeletben kívánja szabályozni.
Ezeken kívül van még polgármesteri alap és civil alap, ami egyedi esetekben megpályázható.
Az Ügyrendi Bizottsági ülésen felmerült, hogy a jelenlegi szabályozás szerint az egyházak nem pályázhatnak, pedig az egyházi felhagyott temetők elhanyagolt helyzete
miatt ez célszerű lenne. Ennek kapcsán a bizottság javasolta, hogy a képviselőtestület kérje fel a polgármestert a temető tulajdonnal rendelkező egyházakkal egy
egyeztető tárgyalásra a lezárt temetők helyzetének rendezéséért.
Ugyanakkor a bizottság a vita során azt az álláspontot is képviselte, hogy szükséges a
pályázati rendszer felülvizsgálata. Határozatában azt javasolta a képviselőtestületnek, hogy hozzon létre egy munkacsoportot a civil támogatási rendszer felülvizsgálatára.
Egyebekben a bizottság támogatta a döntési javaslatok előterjesztés szerinti elfogadását.
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Toldi Balázs polgármester egyetértett a bizottság azon javaslatával, hogy kezdeményezzen egyeztetést az egyházak vezetőivel a felhagyott temetők rendbetételéről.
Ugyanakkor egyetértett az alapok felülvizsgálatának szükségességével is. Célszerűnek
tartotta, ha a bizottság elnökök, polgármester és alpolgármester személyéből alakított munkacsoport kezdené meg ezt a munkát, és akár többszöri bizottsági egyeztetést követően alakítanák ki az új pályázati rendszert. Javasolta, hogy erről egy külön
határozatban döntsön a képviselő-testület.
Egyéb hozzászólás hiányában a civil szervezetek pénzügyi támogatási eljárásáról szóló rendelet-tervezetről kérte a képviselők döntését. 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 megalkotta az alábbi rendeletet:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet
a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7., 11., 12., 15. és 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések

1. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Önkormányzat) elismeri és megbecsüli a helyi civil szervezetek helyi közéletre gyakorolt hatását és támogatja a kultúra, a közművelődés, a kulturális örökség megóvása, a
hagyományok ápolása, az egészséges életmód, a sportolás, a szabadidő hasznos eltöltése, a város idegenforgalmi vonzerejének növelése, a természeti környezet megóvása, a közrend és vagyonvédelem megteremtése terén végzett tevékenységét.
(2) Az Önkormányzat anyagi lehetőségeitől függően pénzügyileg is támogatja a közigazgatási területén működő, az (1) bekezdésben foglalt céljait elősegítő, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló
2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Ectv.) alapján nyilvántartásba vett helyi
székhelyű és tevékenységüket helyben ténylegesen kifejtő civil szervezetek alapcél
szerinti működését és programjait.
(3) A rendelet hatálya az Önkormányzat Civil Alapjából, Idegenforgalmi Alapjából, a
Környezetvédelmi Alapjából, a Közművelődési Alapjából, a Polgármesteri Alapjából és
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a Sport Alapjából, a (2) bekezdésben foglaltak részére nyújtott támogatásokra terjed
ki.
(4) Az Önkormányzat a helyi, bíróság által nyilvántartásba vett civil szervezeteket társadalmi szerepvállalásuk elősegítése, növelése, az önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítása érdekében, az Ectv., az államháztartást szabályozó törvény, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény (a továbbiakban: Knyt.) előírásainak megfelelően e rendeletben szabályozottak szerint, az esélyegyenlőség elve alapján, azonos feltételek mellett nyújt pénzügyi
támogatást.
2. § E rendelet alkalmazásában:
1. célszerinti működéssel kapcsolatos költségek:
a) Dologi kiadások költségei
aa) Ingatlan üzemeltetés költségei
ab) Jármű üzemeltetés költségei
ac) Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
ad) PR, marketing költségek
ae) Humánerőforrás fejlesztésének költségei
af) Utazás, kiküldetés költségei
ag) Szállítás költségei
ah) Munka, és védőruha, védőfelszerelés költségei
ai) Egyéb beszerzések, szolgáltatások
b) Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
ba) Bérköltség
bb) Megbízási díj
bc) Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
bd) Egyéb foglalkoztatás költségei
c) Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
ca) Tárgyi eszköz beszerzés
cb) Immateriális javak beszerzése
2. számla: az általános forgalmi adót szabályozó törvényben meghatározott olyan
okirat, amelyen a vevő neve és címe megegyezik a támogatási szerződésben meghatározott kedvezményezett szervezet nevével és címével.
3. számviteli bizonylat: a számvitelt szabályozó törvényben meghatározott, minden
olyan, a kedvezményezett vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány,
amely a gazdasági esemény számviteli elszámolását támasztja alá.
4. támogatható civil szervezetek:
a) azon társadalmi szervezetek és alapítványok, amelyeket a bíróság, a pályázati kiírás
évét megelőző év december 31-éig nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják,
b) amelyek éves számviteli beszámolójukat, valamint közhasznú szervezet esetén a
közhasznúsági jelentésüket az Országos Bírósági Hivatal részére benyújtották, letétbe
helyezték,
c) szerepelnek a köztartozásmentesek közhitelű nyilvántartásában, vagy köztartozás
mentességüket 30 napnál nem régebben kiállított okirattal igazolják,
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d) 30 napnál nem régebbi, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánnyal, vagy a
civil szervezet számlavezető pénzintézete által kiadott banki bejelentő másolatával
tudják igazolni törvényes képviselőjük aláírás képét.
2. A támogatás feltételei

3. § A civil szervezet akkor részesíthető támogatásban, ha közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, és a támogatást olyan pártpolitikától mentes feladatellátásra,
valamint a településhez kapcsolódó vagy a települési lakosokat érintő programok
szervezésére kívánja fordítani, amely a település lakosságának érdekét szolgálja.
4. § (1) A pénzügyi támogatásban részesíthető tevékenységek:
a) közművelődési tevékenység,
b) kulturális örökség megóvása,
c) környezetvédelem,
d) sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján
folytatott sporttevékenység kivételével,
e) közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófaelhárítás,
f) idegenforgalmi célú rendezvények szervezése,
(2) Az önkormányzati támogatás a támogatási szerződésben megjelölt cél megvalósításához kapcsolódó, az alaptevékenység folytatásához is szükséges működési költség
biztosítására is felhasználható. Kizárólag működési célú támogatásban civil szervezet
nem részesíthető.
(3) Nem nyújtható támogatás a kérelmezőnek, ha azt nem alaptevékenységéhez kapcsolódó célhoz, hanem gazdasági tevékenységre kívánja felhasználni.
(4) A civil szervezetek számára kiírt pályázaton elnyert összeg sem részben, sem
egészben nem adható tovább (a továbbiakban: továbbtámogatás). Továbbtámogatással átadott összeget a támogatási szerződés szerinti kedvezményezettnek 8 napon
belül, egy összegben vissza kell fizetnie.
3. A pályázat forrása, meghirdetése és benyújtása

5. § Az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében elkülönített alapokból biztosítja a civil szervezetek részére nyújtható, vissza nem térítendő pénzügyi támogatás
keretösszegét.
6. § (1) Az 1. § (3) bekezdésében foglalt támogatási alapokból elnyerhető támogatási
igények benyújtásához az eljárás főbb szabályait tartalmazó pályázati felhívást kell
közzé tenni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti felhívások pályázati projektidőtartama az a költségvetési
év amelyben a felhívást közzétették.
(3) A pályázati felhívást a Gyomaendrődi Hírmondóban és az Önkormányzat honlapján kell közzétenni. A pályázati felhívást a mellékletét alkotó Pályázati Útmutató és
Általános Szerződési Feltétekkel együtt kell alkalmazni.
(4) A pályázati felhívás lehet nyílt, meghívásos vagy vegyes.
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(5) Civil szervezet pénzügyi támogatást pályázat vagy egyedi támogatási igény (a továbbiakban együtt: pályázat) benyújtásával igényelhet.
(6) A pénzügyi támogatást igénylő civil szervezet egy pályázati felhívásra, a vegyes
pályázati felhívás kivételével, csak egy pályázatot nyújthat be.
7. § (1) A pénzügyi támogatás iránti pályázatot a pályázati felhívásban megjelölt határidőig és módon kell benyújtani. A határidőn túl beérkezett pályázatok támogatásban nem részesíthetők.
(2) A pályázat hiányos benyújtása esetén a pályázót írásban kell felhívni, hogy a hiányt
a felhívás kézbesítésétől számított 8 napon belül pótolja. Amennyiben a pályázó a
hiánypótlási felhívásnak a megadott határidőig nem tesz eleget, a támogatás iránti
kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján kell elbírálni.
8. § A pályázati eljárásban az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szabályait kell alkalmazni.
4. A pályázati döntés előkészítése

9. § A pályázatok szakmailag megalapozott elbírálásának előkészítését az Önkormányzat hivatalának feladatkör szerinti belső szervezeti egysége (a továbbiakban:
pályázatkezelő szervezet) végzi.
10. § (1) A benyújtott pályázatokat a pályázatkezelő szervezet iktatja, pályázati azonosítóval látja el és formailag megvizsgálja.
(2) A formai bírálat szempontjai:
a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége,
b) benyújtás módja és dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
(3) Amennyiben a pályázatkezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek, akkor kezdeményezi a támogatási igény érvénytelenné nyilvánítását
és elutasítását. Erről rövid úton tájékoztatja a pályázó szervezetet.
(4) A pályázat érvénytelen ha:
a) a pályázat határidőn túl került benyújtásra,
b) a szervezetet a bíróság a pályázati kiírás megjelenését megelőző év december 31.
után vette jogerősen nyilvántartásba,
c) nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot,
d) a programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen, vagy adatai nem egyeznek meg az Országos Bírósági Hivatal által vezetett névjegyzékben szereplő adatokkal, vagy nem tett eleget a számviteli beszámolójának letétbe helyezési,
közzétételi kötelezettségének,
e) a pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati
támogatási rendszeréből,
f) amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott pályázati űrlapon került benyújtásra,
g) a pályázat benyújtásának módjából nem állapítható meg a szervezet képviseleti
jogosultsága.
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(5) A pályázatkezelő szervezet a formailag érvényes pályázatokat a pályázati kiírásban
megjelölt döntéshozó elé terjeszti elbírálásra. Az előterjesztés tartalmazza:
a) a pályázó megnevezését
b) a projekt időtartamát
c) a tervezett résztvevők számát
d) a projekt célját
e) az igényelt támogatás összegét
f) a kizártságról és érintettségről szóló Knyt. szerinti, továbbá egyéb jogszabályok előírása szerinti kötelező nyilatkozatokat
g) a részletes költségvetést
5. A pályázat elbírálása és nyilvánossága

11. § (1) A civil szervezet pénzügyi támogatásáról az Önkormányzat dönt a támogatási alapokat létrehozó önkormányzati rendeletben megnevezett bíráló bizottság javaslata alapján.
(2) A támogatás odaítéléséről szóló határozat tartalmazza:
a) a kedvezményezett megnevezését,
b) a pályázati azonosítót
c) a támogatás összegét.
(3) Az Önkormányzat döntéséről a kedvezményezettet 15 napon belül értesíteni kell.
12. § (1) A kedvezményezett részére biztosított támogatásról szóló döntést közzé kell
tenni az Önkormányzat honlapján.
(2) A tájékoztatónak tartalmaznia kell:
a) a pályázati azonosítót
b) a kedvezményezett szervezet megnevezését,
c) a támogatás célját,
d) a támogatás összegét.
13. § (1) A kedvezményezettnek nyilvánossá kell tennie, hogy pályázati programját az
Önkormányzat támogatja.
(2) A kedvezményezett az (1) bekezdésben foglaltak megvalósítását:
a) saját honlap működtetése esetén, az Önkormányzat támogatókénti megjelenítésével,
b) a kiadványában az Önkormányzat támogatókénti feltüntetésével,
c) pályázatban tervezett nyilvános programja előzetesének, a megvalósított programok eredményének az Önkormányzat hagyományos és elektronikus sajtótermékében
történő nyilvánosságra hozatalával,
d) a sportolók sportruházatán – az egyedi készítésű, különleges sportruházat kivételével - Gyomaendrőd Város címerének feltüntetésével teljesíti.
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6. A támogatás felhasználása és elszámolása

14. § (1) Az Önkormányzat és a kedvezményezett civil szervezet a támogatás nyújtásáról és a felhasználás feltételeiről, 2. § 4. pont c)-d) alpontjában foglalt igazolások
benyújtását követő 8 napon belül szerződést köt.
(2) Amennyiben a kedvezményezett az (1) bekezdés szerinti mellékleteket hiányosan
nyújtja be, úgy a kezelő szervezet 8 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel. Ha a
hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti a kedvezményezett, a kezelő szervezet
tájékoztatja a döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról
szóló értesítés kézbesítésétől számított 60 napon belül a pályázó hibájából nem jön
létre a szerződés.
(3) A támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül az Önkormányzat a támogatási összeget a kedvezményezett civil szervezet számlájára átutalja.
(4) A támogatás csak a támogatási szerződésben megjelölt és meghatározott célra
használható fel.
(5) A kedvezményezett a szerződéskötéstől a támogatási időszak végéig írásban kezdeményezheti a szerződés módosítását abban az esetben, ha azt méltányolható körülmények indokolttá teszik.
(6) A szerződésmódosítási kérelem elfogadása esetén a döntésben meg kell határozni
a támogatási időszak végének, vagy a támogatás céljának, illetve az elszámolás határidejének időpontját.
15. § (1) A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározott módon a tárgyévet követő január 31-éig köteles szakmailag
beszámolni és pénzügyileg elszámolni. A pénzügyi elszámolást a számlaösszesítő hiánytalan kitöltésével, és annak alapjául szolgáló számlák és számviteli bizonylatok
(továbbiakban együtt: számla) másolatainak benyújtásával kell teljesíteni.
(2) A támogatás felhasználását a belső ellenőr február 15-éig ellenőrzi. Az ellenőrzés
eredményét az Önkormányzat februári rendes ülése elé kell terjeszteni.
(3) Jogszerűen kizárólag csak a támogatás évében kiállított és záradékolt számlák fogadhatók el.
(4) Amennyiben a benyújtott elszámolás alapján megállapítható, hogy nem a támogatási szerződésben foglalt célnak megfelelően történt a kapott támogatás vagy egy
részének felhasználása, a kedvezményezett köteles az Önkormányzat felszólításától
számított 8 napon belül visszafizetni a támogatás nem megfelelően felhasznált részét.
7. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet 2020. február 1-én lép hatályba.
(2) A rendelet rendelkezéseit a kihirdetését követően megjelent pályázati felhívásokra
kell alkalmazni.
(3) Hatályát veszti:
a) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a sportról szóló
17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (2a), (3), (4), (4a), (4b), (5), (6), (8) és (9)
bekezdése,
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b) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése, a 7. § (3) bekezdésének a "2007. évben ezt az összeget növelni kell az érintett környezetvédelmi egyesülethez 2006. évben megfizetett vagyoni
hozzájárulás miatt mentesített építményadó összegével." szövegrésze, a (4), (4a), (4b),
(5), (6), (7), (8) bekezdése valamint „Az eljárás rendje” alcíme,
c) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet
6. § (1), (2), (3), (4), (5), (6) és (9) bekezdése, a 7. § (3) bekezdése és a 8. §,
d) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közművelődésről
szóló 11/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 7. § (1), (5), (6), (7) és (8) bekezdése.
Toldi Balázs
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

E rendelet 2020. január hó 31. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre
került.
Gyomaendrőd, 2020. január 31.
Pap-Szabó Katalin
jegyző
Toldi Balázs polgármester a következőkben a civil alap pályázati kiírásáról 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
10/2020. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil Alapból elnyerhető 2020. évi támogatásra pályázatot ír ki a következő tartalommal:
"Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
meghívásos pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek
a 2020. évi Civil Alapból elnyerhető támogatásra
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetési
koncepcióról szóló 430/2019. (XII. 19.) Gye. Kt. határozat, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áht. vhr.),
valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a helyi civil szervezetek pénzügyi
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támogatásának rendjéről szóló …/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelete és egyéb
kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot hirdet a gyomaendrődi civil szervezetek
közbiztonsági és katasztrófavédelmi tevékenységének támogatására. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató 2020 (továbbiakban: pályázati
útmutató) és Általános Szerződési Feltételek 2020 Gyomaendrőd Város Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és programokat támogató szerződéseihez, amelyek
letölthetők a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról.
1. A pályázat célja
Az intézményesített közbiztonsági és katasztrófavédelmi feladatokon túli, az egyéb
közösségi közbiztonsági célok és annak színterét megvalósító civil szervezetek támogatása. A civil szervezet alaptevékenysége szerint előnyt élvez az a pályázó szervezet,
amely tevékenységével:
1.1 Tagsága személyes aktív közreműködésével segíti a tűz elleni védekezést, a hivatásos és létesítményi tűzoltóságok tevékenységét, közreműködik a tűzoltóságok
nemzetközi kapcsolatainak ápolásában.
1.2 Szervezetei kereteivel cselekvési lehetőséget nyújt a közbiztonság és a közrend
fenntartásában részt venni kívánó, a környezetük biztonságáért felelősséget érző állampolgárok számára.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó
szerv (a továbbiakban: Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között
2.1 az 1.1 pontban foglalt célokra 500.000 azaz ötszázezer forintot pénzbeli támogatásként,
2.2 az 1.2 pontban foglalt célokra 400.000 azaz négyszázezer forintot pénzbeli támogatásként,
oszthat szét a 2020. évi költségvetésben rendelkezésre álló forrásból.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: meghívásos
3.2. A 2. pont szerinti keretösszegre azok a Gyomaendrődön működő és a bíróság
által 2019. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett társadalmi szervezetek és
alapítványok nyújthatják be pályázatukat, melyek alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, és azok megfelelnek az önkormányzat kiemelt
közösségi céljainak.
3.3 Meghívásra kerülő civil szervezetek
3.3.1 Az 1.3 pont szerinti keretösszegre
a) Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület
b) Gyomaendrődi Szent Flórián Alapítvány
3.3.2 Az 1.4 pont szerinti keretösszegre Körös Polgárőr Egyesület Gyomaendrőd
3.4 Nem nyújthatnak be pályázatot:
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a) a meghívott körön kívüli egyéb civil szervezetek
b) A 3.3. pontban szereplő szervezetekből azok a civil szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási rendszerből, és a kizárás időtartama még hatályos a
pályázat benyújtásának időpontjában.
3.5 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó civil szervezet, amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy
pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott vagy ilyen
nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból
nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló
a szerződéstől elállt;
c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok,
vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 50. § (4) bekezdésében foglaltak alapján köztartozása, vagy helyi önkormányzati
adótartozása van;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett
munkaügyi kapcsolatok követelményének és a c) pontja szerint a jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nem minősül átlátható szervezetnek;
i) szervezetnek az önkormányzat, önkormányzati költségvetési szerv és gazdasági társaság felé korábbi támogatásból vagy egyéb jogviszonyból származó, lejárt határidejű
elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat
nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát viszszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2020. január 1. és 2020. december 31. közé eső időszakban felmerült működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás. Az egy pályázó által elnyerhető támogatás maximuma a 9. pontban
megnevezett döntéshozó által megállapított összeg, de legfeljebb a pályázati kiírás 2.
pontjában meghatározott keretösszeg.
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A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák és
számviteli bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási
időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2. Egyéb feltételek:
a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg adható. Az Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
5. Támogatható kiadások
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
a) szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő tevékenységek,
b) az alapcél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása.
c) 1. pontban foglalt célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges feltételek és kisebb beszerzések biztosítása
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja
tartalmazza.
Az igényelt támogatásról költségvetést kell benyújtani az alábbi szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei
Ktgv. sor
Kiadásnem
A
Dologi kiadások költségei
A1
Ingatlan üzemeltetés költségei
A2
Jármű üzemeltetés költségei
A3
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
A4
PR, marketing költségek
A5
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
A6
Utazás, kiküldetés költségei
A7
Szállítás költségei
A8
Munka, és védőruha, védőfelszerelés költségei
A9
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
B
Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1
Bérköltség
B2
Megbízási díj
B3
Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
B4
Egyéb foglalkoztatás költségei
C
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1
Tárgyi eszköz beszerzés
C2
Immateriális javak beszerzése
6. Különösen nem elszámolható költségek
6.1. Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült költség, melynek
pénzügyi teljesítése nem történt meg az elszámolási időszak végéig.
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Jelen pályázat terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan működési költségei melyek nem a 1. pontban foglalt program megvalósulásához kapcsolhatóak.
6.2. A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez
vagy szakmai programjához nem rendelhető működési költségek.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó szervezet cégkapuján keresztül elektronikusan
nyújtható be.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY20 jelű elektronikus űrlapokon a pályázati útmutatóban (útmutató 3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
7.2. Beadási határidő:
Cégkapun keresztül: 2020. március 2., 23:59:59 óra
7.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A pályázati kiírás, a pályázati és bejelentő űrlapok elektronikus úton letölthetők a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között hívható 06-66/581-233 telefonszámon, valamint az
omiliakne@gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai
vizsgálatára kerül sor.
8.1. A formai bírálat szempontjai:
a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége,
b) benyújtás módja és dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a
pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek, akkor kezdeményezi a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását. Erről rövid úton tájékoztatja a pályázó szervezetet.
8.2. A pályázat érvénytelen ha:
a) az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra,
b) a szervezetet a bíróság 2019. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba,
c) nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot,
d) a programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen, vagy adatai nem egyeznek meg az Országos Bírósági Hivatal által vezetett névjegyzékben szereplő adatokkal, vagy nem tett eleget a számviteli beszámolójának letétbe helyezési,
közzétételi kötelezettségének,
e) a pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati
támogatási rendszeréből,
f) amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott programűrlapon került benyújtásra,
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g) ügyfélkapus benyújtás esetén a pályázat beadási határidejéig a szervezet képviselője nem igazolta jogosultságát az Önkormányzatnál.
9. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról és a megállapítható támogatásról vagy a támogatás elutasításáról az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
10. Az elbírálás határideje
A pályázatok előzetes bírálatára az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2020. március 17-i, támogatói döntésre a Képviselő-testület
2020. március 26-i ülésén kerül sor.
11. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül a
kezelő szervezet a pályázónak elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a kezelő szervezet elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A
pályázatokkal
kapcsolatos
döntések
az
Önkormányzat
honlapján
(www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
12. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált,
meg nem fizetett köztartozása és helyi adótartozása van.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a
szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére
vagy hiányos, a kezelő szervezet a kedvezményezettet 8 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a
kezelő szervezet tájékoztatja a döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha
a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a kezelő szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat törvényes képviselője köti meg. Támogatás csak akkor
nyújtható, ha a pályázónak az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó,
lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan
beérkezését követő 8 munkanapon belül kerül sor.
13. A támogatás folyósítása
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A támogatás folyósítására, utólagos elszámolási kötelezettség mellett, egy összegben
kerül sor a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15 napon, amenynyiben nincs egyéb ezt kizáró ok.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2020. évi pályázati
kiírás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi
működési támogatással már elszámolt, és a kezelő szervezet az elszámolás ellen a
beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem
folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.
14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati
útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának
végső határideje 2021. január 31.
A
beszámoláshoz
szükséges
formanyomtatványok
letölthetők
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei,
amennyiben az elérhető, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzatot támogatóként jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel
- a támogatási szerződésben vállalják, hogy a kiemelt programjaik előzetesét, a programok megvalósításának eredményét az önkormányzat hagyományos és elektronikus
kiadványaiban nyilvánosságra hozzák."
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester az idegenforgalmi alap pályázati kiírásáról kérte a képviselőket, 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
11/2020. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Idegenforgalmi Alapból elnyerhető 2020. évi támogatásra pályázatot ír ki a következő tartalommal:
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"Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
vegyes pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek
a 2020. évi Idegenforgalmi Alapból elnyerhető támogatásra
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet
4. §-a (a továbbiakban: Idför.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áht. vhr.), valamint Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről
szóló …/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelete és egyéb kapcsolódó jogszabályok
alapján pályázatot hirdet azon gyomaendrődi civil szervezet támogatására, aki tevékenységével hatékonyan segítheti Gyomaendrőd Város Önkormányzata idegenforgalmi feladatainak ellátását és nemzetközi kapcsolatainak mélyítését.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban
foglaltak módosulhatnak.
E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató 2020 (továbbiakban: pályázati
útmutató) és Általános Szerződési Feltételek 2020 Gyomaendrőd Város Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és programokat támogató szerződéseihez, amelyek
letölthetők a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról.
1. A pályázat célja
Az Idegenforgalmi Alap célja, hogy hatékonyan segítse a Gyomaendrőd Város Önkormányzat idegenforgalmi feladatainak ellátását, a város turisztikai vonzerejének
növelését színvonalas gasztronómiai, kulturális és szórakoztató rendezvények és
programok szervezésével.
Az Idegenforgalmi Alapból elnyerhető támogatást kizárólag a város turisztikai vonzerejét növelő tevékenységre, programokra lehet felhasználni.
2020-ben támogatható fő célok:
A) komponensében az önkormányzat által, hagyományokkal és idegenforgalmi vonzerővel rendelkező, kiemelt civil szervezeti rendezvénynek minősített programok,
B) komponensében a:
a) szezonális, vagy szezonhosszabbító színvonalas szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget biztosító vendégbarát programok szervezése,
b) az önkormányzat által más forrásból nem támogatott gasztronómiai és ahhoz kapcsolódó rendezvények szervezése,
c) újszerű és egyedi idegenforgalmi attrakciókat tartalmazó programok megszervezése és lebonyolítása,
d) a gyomaendrődi gazdaságot szolgáló nemzetközi szakmai kapcsolatok és programok szervezése,
e) partnervárosi kapcsolatok ápolása és fejlesztése,
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó
szerv (a továbbiakban: Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között
2.1 az 1. pont A) komponensében összesen 1.500.000 forintot, azaz egymillióötszázezer forintot pénzbeli támogatásként,
2.2 az 1. pont B) komponensében összesen 2.000.000 forintot, azaz kettőmillió forintot pénzbeli támogatásként
oszthat szét a 2020. évi költségvetésben rendelkezésre álló forrásból.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: vegyes
3.1.1 Az A) komponens: meghívásos
3.1.2 A B) komponens: nyílt
3.2. A 2. pont szerinti keretösszegre azok a Gyomaendrődön idegenforgalmi célú tevékenységet végző, nemzetközi kapcsolattal rendelkező és itt működő, a bíróság által
2019. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett szervezetek nyújthatják be pályázatukat, melyek alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen itt folytatják.
3.2.1 Az A) komponensben meghívásra kerülő civil szervezetek:
a) Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány (XXII. Nemzetközi Volkswagen Bogár
Találkozó)
b) GYÜSZTE, Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület (XI. Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka verseny)
3.2.2 A B) komponensben az a szervezet és egyéni vállalkozó pályázhat, amelynek
pályázati projektje megfelel az 1. pont B) komponenséhez meghatározott céloknak.
3.3 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) pártok,
b) párt által alapított alapítványok,
c) párt részvételével létrehozott egyesületek,
d) a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
e) biztosító egyesületek,
f) egyházak,
g) jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, amelyek nem
felelnek meg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezettel szembeni követelményeknek,
h) azok a szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási rendszerből,
és a kizárás időtartama még hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában.
3.4 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó civil szervezet és magánszemély,
amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy
pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott vagy ilyen
nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból
nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló
a szerződéstől elállt;
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c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok,
vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 50. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a
foglalkoztatást elősegíti képzési támogatások kivételével adó-, járulék-, illeték- vagy
vámtartozása (továbbiakban együtt: köztartozása), illetve helyi önkormányzati adótartozása van;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett
munkaügyi kapcsolatok követelményének és a c) pontja szerint a jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nem minősül átlátható szervezetnek;
i) szervezetnek az önkormányzat, önkormányzati költségvetési szerv és gazdasági társaság felé korábbi támogatásból vagy egyéb jogviszonyból származó, lejárt határidejű
elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat
nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát viszszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2020. január 1. és 2020. december 31. közé eső időszakban a pályázati cél megvalósításához kapcsolódó elismert
költségeihez nyújtott vissza nem térítendő támogatás. Az egy pályázó által elnyerhető
támogatás maximuma az Idför. 7. § (4) bekezdésében meghatározott mérték, de legfeljebb a pályázati kiírás 2. pontjában meghatározott keretösszeg.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák és
számviteli bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási
időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2. A támogatás mértéke:
A projekt tervezett nettó összköltségének maximum 50%-a.
4.3. Egyéb feltételek:
a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg adható. Az Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
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5. Támogatható kiadások
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja
tartalmazza.
Az Önkormányzat a szervezetek 1. pontban foglalt célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges feltételek biztosítását és kisebb beszerzéseket támogat. Az igényelt
támogatásról költségvetést kell benyújtani az alábbi szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei
Ktgv. sor
Kiadásnem
A
Dologi kiadások költségei
A1
Ingatlan üzemeltetés költségei
A2
Jármű üzemeltetés költségei
A3
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
A4
PR, marketing költségek
A5
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
A6
Utazás, kiküldetés költségei
A7
Szállítás költségei
A8
Munka, és védőruha, védőfelszerelés költségei
A9
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
B
Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1
Bérköltség
B2
Megbízási díj
B3
Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
B4
Egyéb foglalkoztatás költségei
C
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1
Tárgyi eszköz beszerzés
C2
Immateriális javak beszerzése
6. Különösen nem elszámolható költségek
6.1. Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült költség, melynek
pénzügyi teljesítése nem történt meg az elszámolási időszak végéig. Jelen pályázat
terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan működési költségei melyek
nem a 1. pontban foglalt program megvalósulásához kapcsolhatóak.
6.2. A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez
vagy szakmai programjához nem rendelhető működési költségek.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1 A benyújtás módja:
A pályázatok – egyéni vállalkozó kivételével - kizárólag a pályázó szervezet cégkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY20 jelű elektronikus űrlapokon a pályázati útmutatóban (útmutató 3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
7.2. Beadási határidő:
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Cégkapun keresztül: 2020. március 2., 23.59 óra
7.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A pályázati kiírás, a pályázati és bejelentő űrlapok elektronikus úton letölthetők a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között hívható 06-66/581-233 telefonszámon, valamint az
omiliakne@gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai
vizsgálatára kerül sor.
8.1. A formai bírálat szempontjai:
a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége,
b) benyújtás módja és dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a
pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek, akkor kezdeményezi a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását. Erről rövid úton tájékoztatja a pályázó szervezetet.
8.2. A pályázat érvénytelen ha:
a) az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra,
b) a szervezetet a bíróság 2019. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba,
c) nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot,
d) a programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen, vagy adatai nem egyeznek meg az Országos Bírósági Hivatal által vezetett névjegyzékben szereplő adatokkal, vagy nem tett eleget a számviteli beszámolójának letétbe helyezési,
közzétételi kötelezettségének,
e) a pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati
támogatási rendszeréből,
f) amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott programűrlapon került benyújtásra,
g) ügyfélkapus benyújtás esetén - az egyéni vállalkozó kivételével - a pályázat beadási
határidejéig a szervezet képviselője nem igazolta jogosultságát az Önkormányzatnál.
9. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról és a megállapítható támogatásról vagy a támogatás elutasításáról a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
10. Az elbírálás határideje
A pályázatok előzetes bírálatára a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2020. március 18-i, támogatói döntésre a Képviselő-testület
2020. március 26-i ülésén kerül sor.

37. oldal

11. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül a
kezelő szervezet a pályázónak elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a kezelő szervezet elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A
pályázatokkal
kapcsolatos
döntések
az
Önkormányzat
honlapján
(www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
12. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált,
meg nem fizetett köztartozása és helyi adótartozása van.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a
szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére
vagy hiányos, a kezelő szervezet a kedvezményezettet 8 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a
kezelő szervezet tájékoztatja a döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha
a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 30 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a kezelő szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat törvényes képviselője köti meg. Támogatás csak akkor
nyújtható, ha a pályázónak az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó,
lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan
beérkezését követi 8 munkanapon belül kerül sor.
13. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására, utólagos elszámolási kötelezettség mellett, egy összegben
kerül sor a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15 napon, amenynyiben nincs egyéb ezt kizáró ok.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2020. évi pályázati
kiírás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi
működési támogatással már elszámolt, és a kezelő szervezet az elszámolás ellen a
beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem
folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.
14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati
útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
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A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának
végső határideje 2021. január 31.
A
beszámoláshoz
szükséges
formanyomtatványok
letölthetők
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei,
amennyiben az elérhető, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzatot támogatóként jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel
- a támogatási szerződésben vállalják, hogy a kiemelt programjaik előzetesét, a programok megvalósításának eredményét az önkormányzat hagyományos és elektronikus
kiadványaiban nyilvánosságra hozzák."
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a környezetvédelmi alap pályázati kiírásáról szóló 4. 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
12/2020. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Környezetvédelmi
Alapból elnyerhető 2020. évi támogatásra pályázatot ír ki a következő tartalommal:
"Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyílt pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek
a 2020. évi Környezetvédelmi Alapból elnyerhető támogatásra
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város
Környezetvédelmi alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a (a
továbbiakban: Kvör.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áht. vhr.), valamint Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló
…/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelete és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján
pályázatot hirdet azon gyomaendrődi civil szervezet támogatására, aki tevékenységével hatékonyan segítheti Gyomaendrőd Város Önkormányzata környezetvédelmi feladatainak ellátását.
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Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban
foglaltak módosulhatnak.
E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató 2020 (továbbiakban: pályázati
útmutató) és Általános Szerződési Feltételek 2020 Gyomaendrőd Város Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és programokat támogató szerződéseihez, amelyek
letölthetők a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról.
1. A pályázat célja
Környezetvédelmi Alap célja, hogy hatékonyan segítse a Gyomaendrőd Város Önkormányzat környezetvédelmi feladatainak ellátását a szükséges környezetvédelmi
intézkedések végrehajtásában, a környezeti károk mérséklésében, a környezeti ártalmak megelőzésében, a környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát technológiák
elterjedésének elősegítésében, a zöldfelület-gazdálkodásban, a természeti értékek
megóvásában és a környezetvédelmi oktatás, nevelés megvalósításában.
Ennek érdekében a Kvör. 3. § (1) bekezdésében foglalt főcélok közül 2020-ben a következő pályázati célok támogathatók:
f) Vizek védelme
k) A holtágak környezetében megvalósuló, az épített környezet védelmére és fejlesztésére szolgáló közmű beruházás közül a mechanikai földút stabilizáció, a kövesút-,
elektromos és ivóvíz vezeték -, szennyvíz – vagy csapadékvíz elvezetésére szolgáló
csatorna építése, fenntartása
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó
szerv (a továbbiakban: Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között
összesen 4.500.000 forintot, azaz négymillió-ötszázezer forintot oszthat szét a 2020.
évi költségvetésben rendelkezésre álló forrásból.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: nyílt
3.2. A 2. pont szerinti keretösszegre azok a Gyomaendrődön környezetvédelmi célú
tevékenységet végző és működő, a bíróság által 2019. december 31-ig jogerősen
nyilvántartásba vett szervezetek nyújthatják be pályázatukat, melyek alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen itt folytatják.
3.3 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) pártok,
b) párt által alapított alapítványok,
c) párt részvételével létrehozott egyesületek,
d) a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
e) biztosító egyesületek,
f) egyházak,
g) jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok,
h) azok a civil szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási rendszerből, és a kizárás időtartama még hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában.
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3.4 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó civil szervezet, amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy
pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott vagy ilyen
nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból
nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló
a szerződéstől elállt;
c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok,
vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 50. § (4) bekezdésében foglaltak alapján köztartozása, vagy helyi önkormányzati
adótartozása van;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett
munkaügyi kapcsolatok követelményének és a c) pontja szerint a jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nem minősül átlátható szervezetnek;
i) szervezetnek az önkormányzat, önkormányzati költségvetési szerv és gazdasági társaság felé korábbi támogatásból vagy egyéb jogviszonyból származó, lejárt határidejű
elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat
nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát viszszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2020. január 1. és 2020. december 31. közé eső időszakban a pályázati cél megvalósításához kapcsolódó elismert
költségeihez nyújtott vissza nem térítendő támogatás. Az egy pályázó által elnyerhető
támogatás maximuma az Kvör. 6. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott mérték, de
legfeljebb a pályázati kiírás 2. pontjában meghatározott keretösszeg.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák és
számviteli bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási
időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2. A támogatás mértéke:
a) Az 1.f) pont esetében maximum a tervezett költségek 30%-a lehet.
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b) Az 1.k) pontban foglalt pályázati cél megvalósítása esetén maximum a tárgyévet
megelőző évben az egyesület érdekeltségi területéről befolyt építményadó összegének 150%-a lehet.
4.3 A támogatás feltétele: a Kvör. 7. § (2) bekezdésének megfelelően a pályázat keretében a saját forrás arányának legkisebb mértéke a támogatási összeg 20%-a. A támogatási összeg mellett a vállalt önrész felhasználásáról is el kell számolni.
4.4. Egyéb feltételek:
a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg adható. Az Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
b) Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
5. Támogatható kiadások
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja
tartalmazza.
Az Önkormányzat a civil szervezetek és magánszemélynek az 1. pontban foglalt célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges feltételek biztosítását és kisebb beszerzéseket támogat. Az igényelt támogatásról költségvetést kell benyújtani az alábbi szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei
Ktgv. sor
Kiadásnem
A
Dologi kiadások költségei
A1
Ingatlan üzemeltetés költségei
A2
Jármű üzemeltetés költségei
A3
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
A4
PR, marketing költségek
A5
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
A6
Utazás, kiküldetés költségei
A7
Szállítás költségei
A8
Munka, és védőruha, védőfelszerelés költségei
A9
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
B
Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1
Bérköltség
B2
Megbízási díj
B3
Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
B4
Egyéb foglalkoztatás költségei
C
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1
Tárgyi eszköz beszerzés
C2
Immateriális javak beszerzése
Figyelem! A 2020-ben támogatott célokhoz a költségvetésben csak az A1, A7 és A9
költségsoron tervezhetőek kiadások.
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6. Különösen nem elszámolható költségek
6.1. Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült költség, melynek
pénzügyi teljesítése nem történt meg az elszámolási időszak végéig. Jelen pályázat
terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan működési költségei melyek
nem a 1. pontban foglalt program megvalósulásához kapcsolhatóak.
6.2. A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez
vagy szakmai programjához nem rendelhető működési költségek.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó szervezet cégkapuján keresztül elektronikusan
nyújtható be.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY20 jelű elektronikus űrlapokon a pályázati útmutatóban (útmutató 3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
7.2. Beadási határidő:
Cégkapun keresztül: 2020. március 2., 23.59 óra
7.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A pályázati kiírás, a pályázati és bejelentő űrlapok elektronikus úton letölthetők a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között hívható 06-66/581-233 telefonszámon, valamint az
omiliakne@gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai
vizsgálatára kerül sor.
8.1. A formai bírálat szempontjai:
a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége,
b) benyújtás módja és dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a
pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek, akkor kezdeményezi a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását. Erről rövid úton tájékoztatja a pályázó szervezetet.
8.2. A pályázat érvénytelen ha:
a) az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra,
b) a szervezetet a bíróság 2019. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba,
c) nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot,
d) a programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen, vagy adatai nem egyeznek meg az Országos Bírósági Hivatal által vezetett névjegyzékben szereplő adatokkal, vagy nem tett eleget a számviteli beszámolójának letétbe helyezési,
közzétételi kötelezettségének,
e) a pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati
támogatási rendszeréből,
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f) amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott programűrlapon került benyújtásra,
g) cégkapu nyitásra kötelezett szervezet ügyfélkapun nyújtotta be pályázatát.
9. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról és a megállapítható támogatásról vagy a támogatás elutasításáról a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javaslata
alapján a Képviselő-testület dönt.
10. Az elbírálás határideje
A pályázatok előzetes bírálatára a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2020. március 16-i, támogatói döntésre a Képviselő-testület 2020. március 26-i ülésén kerül sor.
11. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül a
kezelő szervezet a pályázónak elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a kezelő szervezet elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A
pályázatokkal
kapcsolatos
döntések
az
Önkormányzat
honlapján
(www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
12. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált,
meg nem fizetett köztartozása és helyi adótartozása van.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a
szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére
vagy hiányos, a kezelő szervezet a kedvezményezettet 8 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a
kezelő szervezet tájékoztatja a döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha
a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a kezelő szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat törvényes képviselője köti meg. Támogatás csak akkor
nyújtható, ha a pályázónak az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó,
lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan
beérkezését követi 8 munkanapon belül kerül sor.
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13. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására két összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.
A támogatás első részletének (amely az Önkormányzat döntése szerint a teljes összeg
is lehet) kiutalására a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követően a
szerződésben rögzített határnap(ok)ig kerül sor, amennyiben nincs egyéb ezt kizáró
ok.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2020. évi pályázati
kiírás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi
működési támogatással már elszámolt, és a kezelő szervezet az elszámolás ellen a
beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem
folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.
14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati
útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának
végső határideje 2021. január 31.
A
beszámoláshoz
szükséges
formanyomtatványok
letölthetők
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei,
amennyiben az elérhető, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzatot támogatóként jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel
- a támogatási szerződésben vállalják, hogy a kiemelt programjaik előzetesét, a programok megvalósításának eredményét az önkormányzat hagyományos és elektronikus
kiadványaiban nyilvánosságra hozzák."
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester az 5. döntési javaslatot tette fel szavazásra, melyben a
közművelődési alap pályázati kiírásáról döntenek.
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
13/2020. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közművelődési Alapból elnyerhető 2020. évi támogatásra pályázatot ír ki a következő tartalommal:
"Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
meghívásos pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek
a 2020. évi Közművelődési Alapból elnyerhető támogatásra
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődésről szóló
11/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 7. §, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áht. vhr.), valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló …/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelete és egyéb kapcsolódó
jogszabályok alapján pályázatot hirdet a gyomaendrődi civil szervezetek közművelődési tevékenységének támogatására. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató 2020 (továbbiakban: pályázati
útmutató) és Általános Szerződési Feltételek 2020 Gyomaendrőd Város Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és programokat támogató szerződéseihez, amelyek
letölthetők a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról.
1. A pályázat célja
Az intézményesített közművelődési feladatokon túl az egyéb közösségi valamint a
Közművelődési Koncepcióban foglalt közművelődési célok és annak színteréül is
szolgáló civil szervezetek támogatása. Tevékenységi kör szempontjából a pályázatok
között előnyt élvez az a pályázó szervezet, aki tevékenységével:
1.1 Aktív és folyamatos alkotó munkájával gazdagítja Gyomaendrőd Város kulturális
életét színvonalas közönség programokkal és előadói művekkel,
1.2 Tevékenységével hozzájárul a Városi Képtár gyűjteménye értékeinek megőrzéséhez, gazdagításához és folyamatos bemutatásához,
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó
szerv (a továbbiakban: Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között
2.1 az 1.1 pontban foglalt célokra összesen 4.060.000 forintot, azaz négymillióhatvanezer forintot pénzbeli támogatásként,
2.2 az 1.2 pontban foglalt célokra 2.240.000 azaz kettőmillió-kettőszáznegyvenezer
forintot pénzbeli támogatásként,
oszthat szét a 2020. évi költségvetésben rendelkezésre álló forrásból.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: meghívásos
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3.2. A 2. pont szerinti keretösszegre azok a Gyomaendrődön működő és a bíróság
által 2019. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett társadalmi szervezetek és
alapítványok nyújthatják be pályázatukat, melyek alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen itt folytatják, és azok megfelelnek az önkormányzat kiemelt
közművelődési és közösségi céljainak.
3.3 Meghívásra kerülő civil szervezetek
3.3.1 Az 2.1 pont szerinti keretösszegre
a) ’Suttyomba’ a Viharsarok Népi Kulturörökségének Megőrzéséért Közhasznú Alapítvány
b) OMart Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület (Tűzmenedék Együttes)
c) Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
d) Hallható Hang Alapítvány
e) Színfolt Mazsorett Táncegyesület
f) Határ Győző Kulturális Egyesület
g) Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
3.3.2 Az 2.2 pont szerinti keretösszegre a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
3.4 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) a meghívott körön kívüli egyéb civil szervezetek
b) A 3.3. pontban szereplő szervezetekből azok a civil szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási rendszerből, és a kizárás időtartama még hatályos a
pályázat benyújtásának időpontjában.
3.5 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó civil szervezet, amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy
pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott vagy ilyen
nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból
nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló
a szerződéstől elállt;
c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok,
vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 50. § (4) bekezdésében foglaltak alapján köztartozása, vagy helyi önkormányzati
adótartozása van;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett
munkaügyi kapcsolatok követelményének és a c) pontja szerint a jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nem minősül átlátható szervezetnek;
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i) szervezetnek az önkormányzat, önkormányzati költségvetési szerv és gazdasági társaság felé korábbi támogatásból vagy egyéb jogviszonyból származó, lejárt határidejű
elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat
nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát viszszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2020. január 1. és 2020. december 31. közé eső időszakban felmerült működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás. Az egy pályázó által elnyerhető támogatás maximuma a 9. pontban
megnevezett döntéshozó által megállapított összeg, de legfeljebb a pályázati kiírás 2.
pontjában meghatározott keretösszeg.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák és
számviteli bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási
időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2. Egyéb feltételek:
a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg adható. Az Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
5. Támogatható kiadások
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
a) szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő tevékenységek,
b) az alapcél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása.
c) 1. pontban foglalt célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges feltételek és kisebb beszerzések biztosítása
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja
tartalmazza.
Az igényelt támogatásról költségvetést kell benyújtani az alábbi szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei
Ktgv. sor
Kiadásnem
A
Dologi kiadások költségei
A1
Ingatlan üzemeltetés költségei
A2
Jármű üzemeltetés költségei
A3
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
A4
PR, marketing költségek
A5
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
A6
Utazás, kiküldetés költségei
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A7
A8
A9
B
B1
B2
B3
B4
C
C1
C2

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

6. Különösen nem elszámolható költségek
6.1. Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült költség, melynek
pénzügyi teljesítése nem történt meg az elszámolási időszak végéig. Jelen pályázat
terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan működési költségei melyek
nem a 1. pontban foglalt program megvalósulásához kapcsolhatóak.
6.2. A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez
vagy szakmai programjához nem rendelhető működési költségek.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó szervezet cégkapuján keresztül elektronikusan
nyújtható be.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY20 jelű elektronikus űrlapokon a pályázati útmutatóban (útmutató 3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
7.2. Beadási határidő:
Cégkapun keresztül: 2020. március 2., 23.59 óra
7.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A pályázati kiírás, a pályázati és bejelentő űrlapok elektronikus úton letölthetők a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között hívható 06-66/581-233 telefonszámon, valamint az
omiliakne@gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai
vizsgálatára kerül sor.
8.1. A formai bírálat szempontjai:
a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége,
b) benyújtás módja és dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
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Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a
pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek, akkor kezdeményezi a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását. Erről rövid úton tájékoztatja a pályázó szervezetet.
8.2. A pályázat érvénytelen ha:
a) az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra,
b) a szervezetet a bíróság 2019. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba,
c) nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot,
d) a programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen, vagy adatai nem egyeznek meg az Országos Bírósági Hivatal által vezetett névjegyzékben szereplő adatokkal, vagy nem tett eleget a számviteli beszámolójának letétbe helyezési,
közzétételi kötelezettségének,
e) a pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati
támogatási rendszeréből,
f) amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott programűrlapon került benyújtásra,
g) ügyfélkapus benyújtás esetén a pályázat beadási határidejéig a szervezet képviselője nem igazolta jogosultságát az Önkormányzatnál.
9. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról és a megállapítható támogatásról vagy a támogatás elutasításáról az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
10. Az elbírálás határideje
A pályázatok előzetes bírálatára az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2020. március 17-i, támogatói döntésre a Képviselő-testület
2020. március 26-i ülésén kerül sor.
11. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül a
kezelő szervezet a pályázónak elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a kezelő szervezet elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A
pályázatokkal
kapcsolatos
döntések
az
Önkormányzat
honlapján
(www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
12. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált,
meg nem fizetett köztartozása és helyi adótartozása van.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a
szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére
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vagy hiányos, a kezelő szervezet a kedvezményezettet 8 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a
kezelő szervezet tájékoztatja a döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha
a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a kezelő szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat törvényes képviselője köti meg. Támogatás csak akkor
nyújtható, ha a pályázónak az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó,
lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan
beérkezését követő 8 munkanapon belül kerül sor.
13. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására, utólagos elszámolási kötelezettség mellett, egy összegben
kerül sor a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15 napon, amenynyiben nincs egyéb ezt kizáró ok.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2020. évi pályázati
kiírás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi
működési támogatással már elszámolt, és a kezelő szervezet az elszámolás ellen a
beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem
folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.
14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati
útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának
végső határideje 2021. január 31.
A
beszámoláshoz
szükséges
formanyomtatványok
letölthetők
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei,
amennyiben az elérhető, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzatot támogatóként jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel
- a támogatási szerződésben vállalják, hogy a kiemelt programjaik előzetesét, a programok megvalósításának eredményét az önkormányzat hagyományos és elektronikus
kiadványaiban nyilvánosságra hozzák."
Határidő: azonnal

51. oldal

Toldi Balázs polgármester a sport alap pályázati kiírásáról 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
14/2020. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sport Alapból elnyerhető 2020. évi támogatásra pályázatot ír ki a következő tartalommal:
"Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
vegyes pályázatot hirdet a gyomaendrődi sport szervezeteknek
a 2020. évi Sport Alapból elnyerhető támogatásra
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 17/2004.
(VI. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áht. vhr.), valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló …/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelete és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot hirdet a gyomaendrődi sport szervezetek
működésének támogatására. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jogszabályváltozás
esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató 2020 (továbbiakban: pályázati
útmutató) és Általános Szerződési Feltételek 2020 Gyomaendrőd Város Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és programokat támogató szerződéseihez, amelyek
letölthetők a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról.
1. A pályázat célja
Gyomaendrődön működő sportegyesületek támogatása, a kiemelkedő sport eredmények elérése, a versenysport utánpótlás-nevelési feltételeinek folyamatos biztosítása, a fiatalság egészségmegőrzésének, a rendszeres testedzésének fenntartása, valamint a testkultúra, az egészséges életmód népszerűsítése érdekében.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó
szerv (a továbbiakban: Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között
2.1 versenysport támogatásra összesen 13.800.000 forintot, azaz tizenhárommilliónyolcszázezer forintot
2.2 a 6239 helyrajzi számú Népligeti Sporttelep (futball- és futópálya) valamint az
1099 helyrajzi számú Erzsébet-ligeti Sporttelep (futball- és futópálya) fenntartásának
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támogatására összesen 700.000 forintot, azaz hétszázezer forintot oszthat szét a
2020. évi költségvetésben rendelkezésre álló forrásból.
3. A támogatottak köre
3.1 A 2.1 pont keretösszegének pályázati jellege: nyílt
3.1.1 A 3.1 pont szerint azok a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó
sport szervezetek nyújthatják be pályázatukat, amelyeket a bíróság 2019. december
31-ig jogerősen nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő sport tevékenységüket ténylegesen Gyomaendrődön folytatják.
3.2 A 2.2 pont keretösszegének pályázati jellege: meghívásos
3.2.1 A 3.2 pont szerint azok Gyomaendrődön működő és a bíróság által 2019. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett társadalmi szervezetek nyújthatják be pályázatukat, melyek alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket a 2.2 pont szerinti
létesítmény használata az alapcél szerinti tevékenységük megvalósításának feltétele,
azt ott rendszeresen folytatják, és azok megfelelnek az önkormányzat kiemelt közművelődési és közösségi céljainak.
3.2.2 Meghívásra kerülő civil szervezetek:
a) Gyomaendrődi Futball Club
b) Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület
3.3 Nem nyújthatnak be pályázatot:
Azok a sport szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási rendszerből, és a kizárás időtartama még hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában.
3.4 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó sport szervezet, amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy
pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott vagy ilyen
nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból
nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló
a szerződéstől elállt;
c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok,
vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 50. § (4) bekezdésében foglaltak alapján köztartozása, vagy helyi önkormányzati
adótartozása van;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett
munkaügyi kapcsolatok követelményének és a c) pontja szerint a jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nem minősül átlátható szervezetnek;
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i) szervezetnek az önkormányzat, önkormányzati költségvetési szerv és gazdasági társaság felé korábbi támogatásból vagy egyéb jogviszonyból származó, lejárt határidejű
elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat
nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát viszszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2020. január 1. és 2020. december 31. közé eső időszakban felmerült működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás. Az egy pályázó által elnyerhető támogatás maximuma a 9. pontban
megnevezett döntéshozó által megállapított összeg, de legfeljebb a pályázati kiírás 2.
pontjában meghatározott keretösszeg.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák és
számviteli bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási
időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2. Egyéb feltételek:
Egy szervezet jelen pályázati felhívás 2.1 keretösszegének terhére kizárólag egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg adható. A 2.2 keretösszegre a létesítmény üzemeltetője nyújthat be támogatási igényt.
Az Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
5. Támogatható kiadások
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja
tartalmazza.
Az Önkormányzat a sport szervezetek fenntartható működése érdekében az alapvető
működési és célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges feltételek biztosítását kisebb beszerzéseket támogat. Az igényelt támogatásról költségvetést kell benyújtani
az alábbi szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei:
Költségvetési sor Kiadásnem
A
Dologi kiadások költségei
A1
Ingatlan üzemeltetés költségei
A2
Jármű üzemeltetés költségei
A3
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
A4
PR, marketing költségek
A5
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
A6
Utazás, kiküldetés költségei
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A7
A8
A9
B
B1
B2
B3
B4
C
C1
C2

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

6. Különösen nem elszámolható költségek
6.1. Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült költség, melynek
pénzügyi teljesítése nem történt meg az elszámolási időszak végéig. Jelen pályázat
terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan működési költségei melyek
nem a 1. pontban foglalt program megvalósulásához kapcsolhatóak.
6.2. A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez
vagy szakmai programjához nem rendelhető működési költségek.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó szervezet cégkapuján keresztül elektronikusan
nyújtható be.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY20 jelű elektronikus űrlapokon a pályázati útmutatóban (útmutató 3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
7.2. Beadási határidő:
Cégkapun keresztül: 2020. március 2., 23.59 óra
7.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A pályázati kiírás, a pályázati és bejelentő űrlapok elektronikus úton letölthetők a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között hívható 06-66/581-233 telefonszámon, valamint az
omiliakne@gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai
vizsgálatára kerül sor.
8.1. A formai bírálat szempontjai:
a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége,
b) benyújtás módja és dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
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Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a
pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek, akkor kezdeményezi a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását. Erről rövid úton tájékoztatja a pályázó szervezetet.
8.2. A pályázat érvénytelen ha:
a) az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra,
b) a szervezetet a bíróság 2019. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba,
c) nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot,
d) a programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen, vagy adatai nem egyeznek meg az Országos Bírósági Hivatal által vezetett névjegyzékben szereplő adatokkal, vagy nem tett eleget a számviteli beszámolójának letétbe helyezési,
közzétételi kötelezettségének,
e) a pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati
támogatási rendszeréből,
f) amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott programűrlapon került benyújtásra,
g) ügyfélkapus benyújtás esetén a pályázat beadási határidejéig a szervezet képviselője nem igazolta jogosultságát az Önkormányzatnál.
9. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról és a megállapítható támogatásról vagy a támogatás elutasításáról a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
10. Az elbírálás határideje
A pályázatok előzetes bírálatára a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2020. március 18-i, támogatói döntésre a Képviselő-testület
2020. március 26-i ülésén kerül sor.
11. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül a
kezelő szervezet a pályázónak elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a kezelő szervezet elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A
pályázatokkal
kapcsolatos
döntések
az
Önkormányzat
honlapján
(www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
12. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált,
meg nem fizetett köztartozása és helyi adótartozása van.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a
szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére
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vagy hiányos, a kezelő szervezet a kedvezményezettet 8 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a
kezelő szervezet tájékoztatja a döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha
a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a kezelő szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat kötelezettség vállalásra jogosult törvényes képviselője köti
meg. Támogatás csak akkor nyújtható, ha a pályázónak az Önkormányzat felé korábbi
támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi
dokumentum hiánytalan beérkezését követi 8 munkanapon belül kerül sor.
13. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására, utólagos elszámolási kötelezettség mellett, egy összegben
kerül sor a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15 napon, amenynyiben nincs egyéb ezt kizáró ok.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2020. évi pályázati
kiírás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi
működési támogatással már elszámolt, és a kezelő szervezet az elszámolás ellen a
beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem
folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.
14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati
útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának
végső határideje 2021. január 31.
A
beszámoláshoz
szükséges
formanyomtatványok
letölthetők
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei,
amennyiben az elérhető, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzatot támogatóként jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel, továbbá
- a sportolók a bajnokságokon és versenyeken - az egyedi készítésű, különleges
sportruházatot kivéve - Gyomaendrőd Város címerével ellátott sportruházatban vesznek részt.
- a támogatási szerződésben vállalják, hogy a kiemelt programjaik előzetesét, a programok megvalósításának eredményét az önkormányzat hagyományos és elektronikus
kiadványaiban nyilvánosságra hozzák."
Határidő: azonnal
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Toldi Balázs polgármester az általános szerződési feltételek és a pályázati útmutató
tartalmának megállapításáról szóló 7. 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
15/2020. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020.
évi támogatási alapok pályázati kiírásaihoz kapcsolódó pályázati útmutatót és általános szerződési feltételeket az előterjesztés mellékleteként benyújtott 'Pályázati útmutató 2020 v1.0' és az 'Általános Szerződési Feltételek 2020 v1.0' dokumentumok szövegezése szerinti tartalommal állapítja meg.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül az Ügyrendi Bizottság javaslatára figyelemmel,
azzal egyetértve javasolta határozatban rögzíteni, miszerint a képviselő-testület a támogatási alapok felülvizsgálatára munkacsoportot hoz létre. A munkacsoport tagjai
Toldi Balázs polgármester, Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester, Farkas Zoltánné,
Gózan Sándor és Szujó Zsolt bizottsági elnökök.
Kérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
16/2020. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatási alapok felülvizsgálatára munkacsoportot hoz létre.
A munkacsoport tagjai: Toldi Balázs polgármester, Lehóczkiné Timár
Irén alpolgármester, Farkas Zoltánné, Gózan Sándor és Szujó Zsolt bizottsági elnök.
Határidő: azonnal
10. Napirendi pont
Közhasznú társaságok fenntartásában lévő óvodák nyári nyitva tartása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
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Toldi Balázs polgármester visszaadta a szót Farkas Zoltánné bizottsági elnöknek,
hogy ismertesse az előterjesztést.
Farkas Zoltánné bizottsági elnök elmondta, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet rendelkezik az óvoda nyári zárva tartásáról, amiről legkésőbb február 15-ig a szülőket tájékoztatni kell.
A táblázatban olvashatják, hogy a közhasznú társaságok fenntartásában lévő óvodák
milyen időpontokra tervezik az óvodák nyári nyitva tartás szüneteltetését. A nyár folyamán mindig lesz nyitva tartó óvoda, ahová a dolgozó szülők el tudják helyezni a
gyermekeiket.
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a döntési javaslat elfogadását.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket, 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
17/2020. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94 §-ának (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - a közhasznú társaságok fenntartásában működő
óvodák 2019/2020-as nevelési év nyári nyitva tartásának szüneteltetését az alábbiak
szerint tudomásul veszi:
Óvoda
Vásártéri –Szivárvány
Óvoda
Selyem úti – Gyermekliget
Óvoda
Tulipános Óvoda

Az ellátást igénylő gyermekeket fogadó óvoda
A gyermekek ellátása in2020. 07. 06. napjától 2020.
tézményen belül lesz meg07. 26. napjáig
oldva.
2020. 08. 03. napjától 2020. Vásártéri – Szivárvány Óvo08. 24. napjáig
da
2020. 07. 27. napjától 2020. Vásártéri – Szivárvány Óvo08. 22. napjáig
da
Nyitva tartás szünetel

Határidő: azonnal
11. Napirendi pont
Általános iskolai körzethatárok véleményezése
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
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Farkas Zoltánné bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében a területileg illetékes tankerületi
központ január 15-ig tájékoztatja a települési önkormányzatokat a kijelölt körzetek
tervezetéről.
Fentiek miatt a Gyulai Tankerületi Központ azzal a kéréssel fordult Gyomaendrőd Város Önkormányzatához, hogy az általuk megküldött, kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezetet véleményezze,
és a véleményt tartalmazó határozatot részükre küldjük meg.
Önkormányzatunk az iskolai körzeteket 2019. szeptember 24. napján tartott ülésén
véleményezte, a szükséges módosításokat elvégezte. A 2019. szeptemberi felülvizsgálat óta utcanévváltozások nem történtek. Az iskolai körzeteket a határozati javaslat
tartalmazza.
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a döntési javaslat elfogadását.
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 11 igen szavazattal, 1nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
18/2020. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint javasolja a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak kialakítását a
Gyulai Tankerületi Központ részére:
Település 2.: Gyomaendrőd
Kötelező felvételt biztosító iskola:
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános
028297
5500
Iskola
Felvételi körzet:
Közterület neve
Áchim András
Ady Endre
Álmos
Álmosdomb
Arany János
Árpád
Attila
Avram

jellege
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tanya

tartomány
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
60. oldal

Gyomaendrőd Fő út 181.

-tól

-ig

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

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

teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
páros
páratlan oldal
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
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160
135

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

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

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

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

teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
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Tanya VI.
Templomzug
Tokai Ferenc
Toldi Miklós
Tompa Mihály
Ugari
Vadász
Vásártéri
Vidovszky Béla
Vízmű
Vörösmarty Mihály
Wesselényi
Wodiáner Albert
Zrínyi Ilona
Zrínyi Miklós

utca
utca
utca
út
utca
lakótelep
utca
sor
utca
utca
tér
üdülő
utca

teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes

Kötelező felvételt biztosító iskola:
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
Népliget
028298
5502 Gyomaendrőd
és Kollégium
utca 2.
Felvételi körzet: Gyomaendrőd település alábbi utcái, valamint Csárdaszállás és Hunya települések közigazgatási területe.
Közterület neve
jellege
tartomány
-tól
-ig
Akác
utca
teljes
Alkotmány
utca
teljes
Apponyi
utca
teljes
Babits Mihály
utca
teljes
Baross Gábor
utca
teljes
Bartók Béla
utca
teljes
Bethlen Gábor
utca
teljes
Blaha Lujza
utca
teljes
Bogárzói
kertsor
teljes
Borostyán
utca
teljes
Csatorna
határsor
Csejti
utca
teljes
Csillagos
utca
teljes
Csurgó
utca
teljes
Damjanich
utca
teljes
Dávid
tanya
teljes
Deák Ferenc
utca
teljes
Delta
út
teljes
Décsi
utca
teljes
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Doboskert
Dózsa György
dr. Csókási Béla
Egressy Béni
Endrődi
Farkasfoki
Fazekasi
Fő
Fő
Gábor Áron
Gutenberg
Hídfő
Honvéd
Hősök
Ipartelep
József Attila
Kacsóh Pongrác
Kálmán Farkas
Kenderáztató
Keresztúri
Kisfok
Kislapos
Kodály Zoltán
Korányi Frigyes
Kovács Imre
Kós Károly
Köztársaság
Külterület
Kürt
Lábas
Leányvár
Liliom
Magtárlaposi
Mester
Mikes Kelemen
Mirhói
Mohácsi
Móra Ferenc
Nadrág-fok
Nagylaposi vasútállomás
Nagylaposi MÁV lakás

utca
utca
tér
utca
utca
kertsor
utca
út
út
utca
utca
utca
utca
tere
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tanya
utca
utca
út
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
-

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

156/1
133

Napkeleti
Népliget
Nyárszegi
Október 6.
Orgona
Pipás-éri
Polányi Máté
Rácz Lajos
Rózsahegyi Kálmán
Seberehát
Selyem
Simai
Sugár
Susány-háti
Szabadság
Szabó Ervin
Szélmalom
Szent Antal
Szent István
Tamási Áron
Tanya II.
Tanya VII.
Táncsics Mihály
Telekparti
Temető
Toronyi
Tóth Árpád
Tölgy
Tulipán
Újkert
Varjasi
Vasúti
Vasútsor
Vasvári Pál
Vaszkó Mihály
Zöldfa
Zrínyi Ilona
Zsák

utca
út
utca
lakótelep
utca
utca
utca
utca
utca
utca
út
utca
út
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca

utca
út
utca
utca
utca
utca
utca
sor
utca
őrházak
utca
utca
utca
utca
utca
utca

teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes

Határidő: azonnal
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12. Napirendi pont
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzatok Társulási Megállapodásának módosítása
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, a Társulás által benyújtott pályázatok
könyveléséhez az alábbi kormányzati funkciókkal szükséges kiegészíteni a társulási
megállapodást: A Társulás a Magyar Falu program Óvodafejlesztési alprogramjára
sikeres pályázatot nyújtott be, 1.548. 120 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást
nyert el. A támogatási cél kormányzati funkciója és kódja: Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020.
A Társulás ebben a nevelési évben is biztosítja a Kistérségi Óvoda gyomaendrődi telephelyein az óvodatejet, mely támogatás könyveléséhez szükséges kormányzati
funkció: 096015, gyermekétkeztetés köznevelési intézményben.
Fenti két kormányzati funkcióval szükséges kiegészíteni a társulási megállapodást,
illetve ezt követően kérni kell az új kormányzati funkciók átvezetését a törzskönyvi
nyilvántartás rendszerén.
A társulási megállapodás módosítására a társult önkormányzatok döntésével kerülhet
sor, ezért jelen előterjesztést mindhárom tagönkormányzat 2020. januári ülésére beterjesztésre kerül.
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és annak döntési javaslat szerinti
elfogadását javasolta.
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
19/2020. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrőd,
Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás tagönkormányzata a Társulási Megállapodás 15. pontja alapján új kormányzati funkciók felsorolása okán az alábbi
módosító okirat szerint módosítja a Társulási Megállapodást.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Toldi Balázst, a
Társulási Tanács elnökét, hogy a tagönkormányzatok döntését követően a módosító
okiratnak megfelelően gondoskodjon a Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról:
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Társulási Megállapodás
2020. évi módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete valamint Hunya Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) IV. fejezete 87. §-ában biztosított jogukkal élve megállapodnak
(a továbbiakban: társulási megállapodás) arról, hogy a társulási megállapodás 4.
pontjában meghatározott önkormányzati feladatokat társulási formában (a továbbiakban: társulás) látják el a következők szerint:
Előzmény:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete valamint Hunya Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) IV. fejezete 87. §-a alapján 2013. május 30. napján Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulást hoztak létre egyes önkormányzati feladatok ellátására. A törzskönyvi nyilvántartásban már szereplő kormányzati funkció további funkciókkal történő kiegészítése okán a társulási megállapodás az alábbiakban módosul:
1.
A társulási megállapodás az alábbi 4.3. ponttal egészül ki:
„4.3. A társulás alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
4.3.1.Kormányzati funkció száma, megnevezése: 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
4.3.2. Kormányzati funkció száma, megnevezése: 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
4.3.3. Kormányzati funkció száma, megnevezése: 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben”
A felek által Gyomaendrődön 2013. május 30. napján kötött társulási megállapodás
egyéb rendelkezései nem módosulnak.
A társulás tagjai a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.
A megállapodást annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követően a társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-testülete nevében akaratukkal mindenben megegyezően - saját kezű aláírással látják el. Jelen módosító okirat
4 példányban készült és 1 számozott oldalt tartalmaz.
Nagy Zsolt Sándorné s.k.
Csárdaszállás Község
polgármestere
Határidő: azonnal

Hegedüs Roland s.k.
Hunya Község
polgármestere
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Toldi Balázs s.k.
Gyomaendrőd Város
polgármestere

13. Napirendi pont
Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Farkas Zoltánnét az Ügyrendi Bizottság elnökét az
előterjesztés ismertetésére.
Farkas Zoltánné bizottsági elnök elmondta, nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény értelmében a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött, helyiséghasználatra és egyéb működési feltételek biztosítására, valamint a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátására vonatkozó megállapodásokat minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni.
A felülvizsgálat során mind a roma, mind pedig a német nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás 1. mellékletét szükséges pontosítani a 2019. október 13-án a
helyi nemzetiségi önkormányzati választás eredményeként bekövetkezett elnökre,
valamint az elnökhelyettes személyére vonatkozó változások miatt.
A megállapodásokat a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei is felülvizsgálták.
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a megállapodások felülvizsgálatát fogadják el a döntési javaslatok szerint.
Toldi Balázs polgármester elsőként a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködés felülvizsgálatáról 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
20/2020. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/2019.(I.31.)Gye. KT. határozatával elfogadott a Gyomaendrőd Város Önkormányzata és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást a nemzetiségi önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása illetve gazdálkodási
rendjének lebonyolítására vonatkozóan az alábbiak szerint módosítja:
Az együttműködési Megállapodás 1. melléklete helyébe az alábbi 1. melléklet lép:
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1.

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

Név

Beosztás

Hatáskör

Szécsi Zsolt

elnök

Mohácsi Kálmán
Zsolt

elnökhelyettes

Ugrainé Gróf Éva

ügyintéző

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

Tóthné Gál Julianna

ügyintéző

Hatáskör gyakorlójának
aláírása

Érvényesítő
Ellenőr

Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a 2. döntési javaslatról kérte a képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
21/2020. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 20/2019.(I.31.) Gye. KT. határozatával elfogadott a Gyomaendrőd Város Önkormányzata és Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást a nemzetiségi önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása illetve gazdálkodási rendjének lebonyolítására vonatkozóan az alábbiak szerint módosítja:
Az együttműködési Megállapodás 1. melléklete helyébe az alábbi 1. melléklet lép:

70. oldal

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

Név

Beosztás

Hatáskör

Braun Márton

elnök

Gschwindt Mónika

elnökhelyettes

Ugrainé Gróf Éva

ügyintéző

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

Tóthné Gál Julianna

ügyintéző

Hatáskör gyakorlójának
aláírása

Érvényesítő
Ellenőr

Határidő: azonnal
14. Napirendi pont
Körös-szögi Kistérség Társulási Megállapodásának módosítása
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, önkormányzatunk 2007-ben csatlakozott a
Társuláshoz. A Társulás célja önkormányzati feladatkörök, hatáskörök, valamint a tagönkormányzatok polgármesterei és jegyzői államigazgatási feladat-hatásköreinek
hatékonyabb célszerűbb ellátása.
Az előterjesztésben a megállapodás módosítása szerepel, melyre kisebb formális változások miatt van szükség – jegyző személyében bekövetkező változás, frissítésre
kerültek a tagtelepülés lakosságszámai, néhány alapfeladatban történt változás.
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a megállapodás módosítás elfogadását.
Toldi Balázs polgármester 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
22/2020. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körösszögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa által elfogadott,
2019. december 18-án kelt Társulási Megállapodás Módosítását elfogadja.
Határidő: 2020. január 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
15. Napirendi pont
Intézményvezetők illetményének meghatározása
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, az előterjesztés az önkormányzat fenntartásában működő intézmények vezetőinek illetményének meghatározásáról szól. A
közalkalmazottak illetményét a közalkalmazotti bértábla rendezi. A képviselő-testület
feladata az intézményvezetők illetményének a rendezése, melyre minden évben sor
kerül. A képviselő-testületnek, mint a kinevezési jogkör gyakorlójának lehetősége van
egyéni munkáltatói döntéssel az illetményt összegszerűen is kiegészíteni.
A javaslatok több fordulóban is megtárgyalásra kerültek, míg végül a döntési javaslatokban szereplő megoldások születtek.
Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztésnek megfelelően javasolja a döntési javaslatok
elfogadását.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal
kapcsolatban.
Ágostonné Farkas Mária képviselő elmondta, az Ügyrendi Bizottság ülésén felmerült
kérdésként, hogy azt a bérelemet, amit a lapszerkesztésért kap az intézmény vezetője,
hogyan lehetne kivenni a bérelemek közül. Erre a kérdésre ez idáig nem kaptak választ.
Pap-Szabó Katalin jegyző válaszolva elmondta, a bizottsági ülésen is elmondta, hogy
az intézmény alaptevékenységei közé tartozik a kiadói, illetve a szerkesztői feladatok
ellátása.
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Mivel első körben csak a kiadói tevékenységre vonatkozott az illetménykiegészítés,
ezért az intézményvezetőjével az az egyezség született, hogy, ha nem módosítják az
erre vonatkozó szabályokat – az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát –
akkor a polgármester úr által elmondott módosítással fogják tudni ezt az illetménykiegészítést rendezni. Nem a kiadói tevékenységért, hanem a szerkesztésért kapná ezt
az illetménykiegészítést.
Ágostonné Farkas Mária képviselő emlékezete szerint a bizottsági ülésen arról volt
szó, hogy megvizsgálják annak lehetőségét, hogy ez az illetménykiegészítés kikerüljön az intézményvezető alapbéréből. A képviselő-testület az intézményt bízta meg a
kiadói feladatok ellátásával, ez egy plusz tevékenység az intézményvezető részéről, és
nem lenne szerencsés ezt az alapbérébe beépíteni. A bizottsági ülésen úgy hangzott
el, hogy a képviselő-testület üléséig megvizsgálják, hogyan lehetne ezt rendezni.
Toldi Balázs polgármester hangsúlyozta, a bizottsági ülésen válaszként az hangzott
el, hogy amennyiben módosítják az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát,
akkor lehet külön kezelni, egyébként pedig az általa javasolt módon szeretnék ezt
rendezni.
Amennyiben kezdeményezik a szabályzat módosítását, akkor azt a soron következő
testületi ülésre tudják előkészíteni. Ebben az esetben most nem kell elfogadni ezt a
döntési javaslatot.
Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető megjegyezte, az önkormányzat és az intézmény között van egy megállapodás a kiadási feladatokra és az szerepel a szervezeti
és a működési szabályzatban is.
Toldi Balázs polgármester az elhangzott hozzászólásokra figyelemmel módosító javaslatként javasolta az előterjesztés napirendi pontról történő levételét és a február
13-i képviselő-testületi ülésen történő újra tárgyalását.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a módosító javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
23/2020. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Intézményvezetők illetményének meghatározása tárgyú előterjesztést
leveszi napirendről és azt a 2020. február 13-i képviselő-testületi ülésen újra tárgyalja.
Határidő: azonnal
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16. Napirendi pont
Gazdasági társaságok ügyvezetőinek bérrendezése
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, hogy a közalkalmazotti és a közszolgálati
tisztviselők bérrendezésével, valamint a költségvetési rendelet tervezésével egyidejűleg időszerűvé és indokolttá vált az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok ügyvezetőinek bérrendezése is.
A javaslat szerint az önkormányzati fenntartású intézményvezetők illetménykiegészítésével azonos rendezési elv alapján, havi bruttó 400.000 Ft összegben kerülne meghatározásra.
Dinya József, a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. és a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
ügyvezetője jelenleg bruttó 300. 000 Ft/hónap, míg Gera Krisztián, a Gyomaendrődi
Liget Fürdő Nonprofit Kft. ügyvezetője jelenleg bruttó 350.000 Ft/hónap díjazásban
részesül.
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a képviselő-testületnek a
módosított bérek megállapítását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában elsőként Dinya József ügyvezető
bérének megállapításáról 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
24/2020. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dinya
József, a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. és a Gyomaszolg Ipari
Park Kft. ügyvezetőjének bérét 2020. január 1. napjától havi bruttó
400 000 Ft összegben állapítja meg.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a 2. döntési javaslatot tette fel szavazásra, melyben Gera
Krisztián ügyvezető bérét állapítják 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:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
25/2020. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gera
Krisztián, a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. ügyvezetőjének
bérét 2020. január 1. napjától havi bruttó 400 000 Ft összegben állapítja meg.
Határidő: azonnal
17. Napirendi pont
Közterület felügyelet bővítése
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, jelenleg a közterület felügyeletet 1 fővel oldja
meg az önkormányzat. A felügyelet bővítését az indokolja, hogy az előző 10 évet tekintve a felügyeletet segítő „település őri” létszám 5 főről 1 főre csökkent és a 2 fős
közterület felügyelet mára csak 1 fős. A létszám csökkenéssel párhuzamosan az ellátandó feladat nem csökkent, a lakossági morál nem javult jelentős mértékben, -egyes
esetekben romlott.
A közterület felügyelet bővítésének finanszírozási oldala már beépítésre került a 2020.
évi költségvetési koncepcióba és a költségvetési tervezetbe is, de szükséges a képviselő-testület döntése is ebben a témakörben.
A bizottság véleményezte az előterjesztést és javasolja a létszám 1 fővel történő bővítését.
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy a másik két véleményező bizottság is elfogadásra javasolta a döntési javaslatot.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket 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
26/2020. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterület felügyeletet 1 fő közterület felügyelővel bővíti. A létszámbővítéshez szükséges munkabért és járulékokat a 2020. évi költségvetésben biztosítja.
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Határidő: azonnal
18. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzata részére felajánlott vadászgyűjtemény
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester megadta a szót Farkas Zoltánné bizottsági elnöknek, hogy
ismertesse az előterjesztést.
Farkas Zoltánné bizottsági elnök elmondta, Váry József, Gyomaendrőd Város Díszpolgára felajánlotta Gyomaendrőd Város részére az összegyűjtött vadászati emlékeit,
a vadászattal összefüggő emléktárgyait, trófeáit és ingóságait.
A felajánlott vadászati gyűjtemény elfogadásával, Gyomaendrőd Város Önkormányzata a helyi vadásztársaságokkal együttműködve biztosítja, hogy a vadászati gyűjtemény hozzáférésével hozzájárulva magyar vadászati kultúra megismeréséhez, a jövő
vadásznemzedék neveléséhez.
A gyűjtemény elemeit tartalmazó felsorolás az előterjesztés mellékletét képzi.
A felajánlás alapján előzetes ajándékozási szerződés-tervezet került megalkotásra,
mely tervezet jelen előterjesztés mellékletét képzi.
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a felajánlott gyűjtemény 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:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
27/2020. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel elfogadja Váry József által felajánlott vadászgyűjteményt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert, az ajándékozási szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
19. Napirendi pont
Lakossági szennyvízcsatlakozási pályázat bírálata
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
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Szujó Zsolt bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
A Gyomaendrőd, Dobó István u. 36. szám alatti lakos pályázatot nyújtott be szennyvízcsatlakozás támogatására.
A csatlakozási pont kiépítésének költsége bruttó 391.071 Ft, melyhez az önkormányzat 100.000 Ft támogatást nyújtana, míg a fennmaradó részt önerőből kell az ingatlan
tulajdonosának biztosítani.
A pályázó az ingatlanán jelenleg nem rendelkezik szennyvízbekötéssel, a talajterhelés
elkerülése érdekében a csatlakozás kiépítése indokolt.
A pályázat formai, tartalmi szempontból megfelelő, a támogatásra rendelkezésre álló
keretösszeg 1.065.000 Ft. A támogatás összege a 2019. évi költségvetés maradvány
terhére kerülne kifizetésre.
A Városfenntartó Bizottság javasolja a támogatás odaítélését.
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
28/2020. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az LSZT2019 pályázati azonosítójú „Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása” című felhívásra beérkezett Gyomaendrőd, Dobó István u. 36.
számú ingatlan csatlakozási pontjának kiépítésére vonatkozó pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és 100.000 Ft összegű
támogatásban részesíti a 2019. évi költségvetés maradvány terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
20. Napirendi pont
5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 16/4. szám alatti bérlakás kiutalása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Farkas Zoltánné bizottsági elnököt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Farkas Zoltánné bizottsági elnök elmondta, személye, mint a Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola intézményvezetője azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy
az önkormányzat tulajdonában lévő Magtárlaposi utca 16/4. szám alatti bérlakást
Kázmér-Bálint Zsuzsa leendő pedagógusa részére utalják ki 2020. január 20. napjától
77. oldal

kezdődően. A munkavállaló és családja Kárpátaljáról költöznének Gyomaendrődre 2
kiskorú gyermekkel. A településen megfelelő albérletet nem találtak ezért kérik a
szolgálati bérlakás kiutalását.
Kérte a Képviselő-testületet, hogy támogassa a lakás kiutalását a döntési javaslatban
foglaltak feltételekkel.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy döntsenek a bérlakás kiutalásáról.
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
29/2020. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kázmér-Bálint Zsuzsa 4200
Hajdúszoboszló, Hőforrás utca 3. 1/A szám alatti lakos részére a Gyomaendrőd,
Magtárlaposi utca 16/4 szám alatti szolgálati bérlakást 2020. január 20. napjától határozatlan időre, de legfeljebb a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolánál fennálló közalkalmazotti munkaviszonya időtartamáig kiutalja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs
polgármestert a bérleti szerződés megkötésére:
BÉRLETI SZERZŐDÉS
SZOLGÁLATI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSRA
(Magtárlaposi utca 16/4.)
mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
(képviseli Toldi Balázs polgármester) mint bérbeadó (továbbiakban, bérbeadó),
másrészről
Név:
Kázmér-Bálint Zsuzsa
Szül. helye, ideje: Beregdéda, 1987.05.22.
Anyja neve:
Kocsis Jolán
mint bérlő (továbbiakban: bérlő) között Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……………………számú határozata alapján az alábbi feltételek mellett:
1.)5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 16/4. szám alatti szolgálati bérlakás Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában áll, kezelője Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
A lakás helyiségei: lakótér + 2 fél szoba
A lakás alapterülete: 70,10 m2
A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek: 15m2 garázs és udvar
A lakáshoz tartozó közös használatú helyiségek: -78. oldal

2.) Bérbeadó bérbe adja az 1.) pontban megjelölt lakást 2020. január 20. napjától határozatlan időre, de legfeljebb a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolánál fennálló közalkalmazotti munkaviszonya időtartamáig kiutalja.
3.) A bérlő bérbe veszi az 1.) pontban megjelöltek szerinti lakást, amelynek használatáért és a szerződés keretében a bérbeadó által nyújtott szolgáltatásáért bért köteles
fizetni az alábbiak szerint:
A lakbér mértéke: 19.860.-Ft/hó
Egyéb szolgáltatások megnevezése és díja: garázs: 1.540.-Ft/hó
Bérlő minden hónap 10. napjáig köteles előre esedékesen megfizetni az önkormányzati lakásokat kezelő Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. Békés Takarékszövetkezetnél vezetett 53300232-18654697 sz.-ú számlájára
bérleti díjként: 19.860.-Ft-ot,
egyéb szolgáltatásokért: garázs bérleti díj: 1.540.-Ft-ot,
összesen: 21.400.-Ft-ot.
A bérleti díj a közüzemi és egyéb költségek viselését nem foglalja magában.
3.a.) A bérbeadó az önkormányzati rendelet módosítása esetén - a bérlők kiértesítését követő 90 nap elteltével - jogosult a szerződés bérleti díjra vonatkozó részét egyoldalúan módosítani a következő naptári év január 01. napjával, de legalább az első
módosított bérleti díjú hónapot megelőző 90 nappal.
4.) Bérbeadó átadta, bérlő átvette a lakást és a hozzá tartozó helyiségeket a lakásátadási jegyzőkönyv és leltár szerint, amelyek a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét
képezik. Bérlő a bérlakást az ott megjelölt állapotban és feltételekkel birtokába vette
2019. szeptember 1. napján.
5.) Bérleti díjfizetési kötelezettség 2020. január 20. napjától áll fenn.
6.) Bérlő a lakás átalakítására, korszerűsítésére a feleknek a munkálatok megkezdését
megelőzően létrejött külön megállapodása alapján jogosult.
7.) Bérlő és a vele együtt lakó személyek a lakás rendeltetésszerű, a szerződésben
foglaltak szerinti használatára jogosultak és kötelezettek is egyben.
8.) A felek szerződésbeli jogai és kötelezettségei:
Bérbeadó részéről:
- a bérlemény rendeltetésszerű (komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel) használatra történő birtokbaadása,
- megállapodás kötése bérlővel a rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétel
elvégzésében és a költségelszámolás feltételeiben,
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- az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképességéről, a
közös használatra szolgáló helyiségek állagában és berendezésekben keletkezett hibák megszűntetéséről gondoskodás,
- életveszélyt okozó, az épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, a szomszédos lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek rendeltetésszerű használatát lényegesen
akadályozó hibák elhárításáról haladéktalanul intézkedés,
- azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy
felújítása során eljárni,
- a bérbeadói kötelezettségek elvégzésére kijelölt (üzemeltető) megnevezésével a
bérlőt írásban tájékoztatni,
- bérleti és biztosított külön szolgáltatások esedékes díjainak számla ellenében érvényesítése,
- a bérlő helyett és költségére elvégeztetett munkák költségének számla és fizetési
felhívás melletti érvényesítése, továbbá kieső bérleti díjjal egyező mértékű használati
díj igénylése,
- jogcím nélküli használat esetére a lakás kiürítési eljárás haladéktalan megindítása és
ezzel összefüggésben a használati díj (R. 24. § -ában meghatározott összegű) érvényesítése,
- befogadó nyilatkozat, lakáscseréhez hozzájárulás megadása.
Bérlő
- a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, cseréjéről való gondoskodás azon időpontban és olyan módon,
ahogyan azt a lakás, illetőleg a lakásberendezések állapota szükségessé teszi,
- az általa vagy vele együtt lakó személyek magatartása miatt a lakásban vagy az épület központi berendezéseiben keletkezett hiba haladéktalan kijavítása, bérbeadói felszólítás alapján a kár megtérítése,
- az épület karbantartásával (felújításával, helyreállításával, átalakításával, stb.) munkák tűrése, amennyiben az nem eredményezi a lakás megsemmisülését,
- negyedévente igazolja a lakbér és közüzemi szolgáltatások díjának megfizetését.
9.) A bérlővel jelen szerződés alapján együtt költözők:
-Bálint Sándor (szh.: Nagydobrony, szi.: 1986.08.29. an.: Berta Mária)
-Bálint Virág Zsófia (szh.: Beregszász, szi.: 2012.08.17. an.: Kázmér Zsuzsa)
-Bálint Adél Zselyke (szh.: Fehérgyarmat, szi.: 2018.06.14. an.: Kázmér Zsuzsa)
10.) A szerződést kötő feleknek tudomásuk van arról, hogy
- a lakásbérleményben a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül a bérlő más személyt
nem fogadhat be az alábbiak kivételével: házastárs, gyermek (örökbefogadott, mostoha, nevelt gyermek), szülő (örökbefogadó, mostoha és nevelő szülő), jogszerűen
befogadott gyermektől született unoka,
- a beköltöző házastárs csak akkor válik bérlőtárssá, amennyiben a bérbeadóval erre
vonatkozóan bérlőtársi szerződést is megkötik a házastársak,
- a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül nem érvényes a bérlő által kötött tartási
szerződésnek a lakásbérleti jogviszony folytatására vonatkozó kikötése.
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11.) Bérlő az 1. pont szerinti ingatlant albérletbe nem adhatja. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlakást nem cserélheti el, valamint a lakásbérleti jogviszonya tovább
nem folytatható.
12.) A szerződés a 2. pontban meghatározott feltétel bekövetkezésével megszűnik.
Bérlő a szerződés megszűnésekor cserelakásra vagy más kártalanításra nem tarthat
igényt.
13.) Szerződő felek rögzítik, hogy bérbeadó az ingatlan azonnali hatályú felmondására jogosult a bérlő súlyos szerződésszegése esetén.
Ilyen magatartás különösen ha a:
- bérlemény bérlője vagy általa engedett használat során a használó olyan magatartást tanúsít, mellyel súlyosan sérti az együttélés normáit, veszélyezteti az ingatlan és
berendezéseinek állagát, állapotát, értékét.
- a bérlő bérbeadó engedélye nélkül arra jogosulatlan személynek enged használatot
ill. ilyen személyt az ingatlanba befogad.
- a bérleményt albérletbe adja,
- közüzemi szolgáltatások díjának nem fizetése miatt.
14.) A szerződés megszűnését követő 30 napon belül a bérlő köteles a lakást kiüríteni
és a lakásberendezéseket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni, amelyről jegyzőkönyv készül.
15.) Bérlő jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban Bérbeadó felé egyetemleges felelősséggel tartozik.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.
törvény rendelkezései és Gyomaendrőd Város Önkormányzat rendeletében foglaltak
irányadók.
Gyomaendrőd, 2020. január 20.
Kázmér-Bálint Zsuzsa
bérlő
Határidő: azonnal

Toldi Balázs
polgármester

21. Napirendi pont
2020. évi rendezvénynaptár
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a képviselő-testület 2017-ben Lehóczkiné Timár
Irén alpolgármestert bízta meg a rendezvények szervezésének felügyeletével.
81. oldal

2020. január 16-án egyeztetést történt a kulturális intézmények vezetői, valamint önkormányzati képviselők között, ahol rögzítésre kerültek a 2020. évi rendezvények időpontjai, helyszínei, szervezésért felelős intézmények, személyek. A rendezvénynaptár a
döntési javaslatban lévő táblázatban olvasható.
Az egyeztetésen javaslatként megfogalmazódott, hogy a rendezvények szervezésének
felügyeleti feladataival ismét Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester kerüljön megbízásra. Továbbá, hogy határozat kerüljön rögzítésre, hogy az éves programtervet, előző év októberében a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
A témához kapcsolódóan el kívánta mondani, hogy egy közösségi oldalon több írás is
megjelent a 2020 augusztusában a város által támogatott, de nem a város által rendezendő Volkswagen Bogártalálkozóval kapcsolatban. Az írásokra reagálva tárgyilagosan leírta, hogy továbbra is azon vannak, és azon dolgoznak, hogy próbálják meggyőzni a rendezvény szervezőjét, hogy gondolja át a döntését. Összeállítanak számára
egy szerződés-tervezetet, ami alapján meggondolhatja, hogy akarja-e a bogártalálkozót megszervezni vagy sem. Hangsúlyozta azonban, hogy nem minden áron és nem
mindenféleképpen szeretnénk ezt a rendezvényt, mert vannak olyan dolgok, amelyeknek nem fogunk engedni. Nem illik és nem szabad egy támogatót megzsarolni….Ez nem elfogadható számára.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntések meghozatalára.
Elsőként az alpolgármester asszony megbízásáról 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
30/2020. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármestert a rendezvények szervezésének
felügyeletével.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a 2020. évi programterv jóváhagyására kérte fel a képviselőket.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 12
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
31/2020. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 2020. évi programtervet az alábbiak szerint:
I.Nemzeti Ünnepek
Megnevezés
Időpont
Helyszín
Intézmény/Személy Megjegyzés
Az 1848-as for- 2020. 03. 15. Református temp- Kállai Ferenc Műve- Az ünnepi
radalom és sza- 9.30 Isten- lom,
lődési Központ, Kö- Képviselőbadságharc ün- tisztelet
Szabadság tér,
zös Önkormányzati testületi ülésen
nepe
10.30 ünnep- Közös ÖnkorHivatal
kerülnek át(03. 15)
ség
mányzati Hivatal / Weigertné Gubucz adásra a GyoEdit (ünnepi Kt ülés: maendrődi
12.00 ünnepi nagyterem (SeMegyeri László,
KT ülés
lyem út 124.)
Értéktár okleOmiliákné Csikós velek
Anikó)
Szent István Nap 2020. 08. 20. Szabadság tér
Kállai Ferenc Műve- Egyben a fel(08. 20.)
16.00
lődési Központ /
újított SzabadWeigertné Gubucz ság tér avatása
Edit
Előtte: Halfőző
verseny
Utána: Főtéri
Sokadalom
Kállai Ferenc MűveAz 1956-os for- 2020. 10. 23. Hősök tere
lődési Központ /
radalom és sza- 10.00 Mise
Weigertné Gubucz
badságharc. A 11.00 ünnepEdit
szabadság nap- ség
ja.
(10. 23.)
II.Nemzeti Emléknapok
Megnevezés
Időpont
Helyszín
Intézmény/Személy Megjegyzés
A kommunizmus 2020. 02. 25. Gyomai temető Kállai Ferenc Műveáldozatainak
14.00
lődési Központ /
emléknapja
Weigertné Gubucz
(02. 25.)
Edit
Az endrődi
2020. 03. 22 Szent Imre Ka- Szent Antal Népház /
csendőrsortűz 10.00 Mise,
tolikus Temp- Dr. Szonda István
áldozatainak
utána megem- lom
emléknapja.
lékezés
(03. 20.)
Holokauszt em- 2020. 04. 16. Wodianer tér
Kállai Ferenc Műveléknap
vagy Kner tér
lődési Központ
(04. 16.)
/Weigertné Gubucz
Edit
A Magyar Hősök 2020. 05. 31. Szent Imre Ka- Szent Antal Népház /
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Emlékünnepe – 10.00 Mise
tolikus Tempmájus utolsó
11.00 ünnepség lom,
vasárnapja
Hősök tere
Nemzeti Össze- 2020. 06. 04. Országzászló
tartozás Napja 11.00
(06. 04.)
Az aradi vértanúk napja
(10. 06.)

Dr. Szonda István
Népház

Kállai Ferenc Művelődési Központ /
Weigertné Gubucz
Edit
2020. 10. 04. Szent Imre Ka- Szent Antal Népház /
10.00 Mise,
tolikus Temp- Dr. Szonda István
utána megem- lom
lékezés

III.Idegenforgalmi, gasztronómiai és szórakoztató rendezvények
Megnevezés Időpont
Helyszín
Intézmény/Személy Megjegyzés
Nemzetközi
2020. 05. Szabadság tér
Kállai Ferenc MűveSajt- és Túró01-02-03.
lődési Központ /
fesztivál
05. 01.
Weigertné Gubucz
Sportmajális
Edit
05. 02 Sajt és
Túrófesztivál
megnyitó
Bárka nap
2020. 07. Bárka látogató- Szent Antal Népház kiemelt gyerek18.
központ
/ Dr. Szonda István programok
Nemzetközi
2020. 08. Szabadság tér
Kállai Ferenc Műve- Utána:
Halfőző ver20.
lődési Központ /
-Augusztus 20-i
seny
Weigertné Gubucz ünnepség
Edit
-Főtéri Sokadalom
Főtéri Sokada- 2020. 08. Szabadság tér
Kállai Ferenc Műve- Előtte:
lom
20.
lődési Központ /
-Halfőző Verseny
Weigertné Gubucz -Augusztus 20-i
Edit
ünnepség
Adventi ün2020. 11. Szabadság tér
Kállai Ferenc Művenepség
29.
lődési Központ /
Weigertné Gubucz
Edit
Támogatott nagyobb rendezvények
Bogrács Napja 2020. 06. Öregszőlő
Rózsahegyi Iskola
06.
Diákjaiért Alapítvány
Volkswagen
2020. 08. Liget Fürdő
Értékek MegmentéBogártalálkozó
08.
se a Jövőnek Ala-
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Disznótoros és
Böllérpálinka
verseny

2020. 11. Varga Lajos
21.
Sportcsarnok

pítvány
GYÜSZTE

IV.Egyéb, önkormányzat által koordinált rendezvény
Megnevezés Időpont Helyszín
Intézmény/Személy Megjegyzés
Kihívás Napja 2020. 05. Általános Iskolák és Rózsahegyi Kálmán
27.
városi sportlétesítÁltalános Iskola,
mények
Kis Bálint Általános
Iskola,
- + hivatal koordinál
Autómentes
2020. 09. Szabadság tér
Közös Önkormányzati
nap
22.
Hivatal / Omiliákné
Csikós Anikó
Ovi Sportnap 2020. 11. Varga Lajos SportGyomaendrőd11.
csarnok
Csárdaszállás-Hunya
Kistérségi Óvoda /
Kovács Péterné
Szaloncukor
2020. 12. Varga Lajos SportKözös Önkormányzati
kupa
05.
csarnok
Hivatal / Omiliákné
Csikós Anikó
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül 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
32/2020. (I. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a
közművelődési intézmények vezetőit, valamint Lehóczkiné Timár Irén
alpolgármestert, hogy az adott év októberében terjessze a Képviselőtestület elé a következő évre vonatkozó rendezvénytervet.
Határidő: azonnal
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22.Napirendi pont
Bejelentések
Toldi Balázs polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Bölcsődeépítésre benyújtott TOP-os pályázatunk pozitív elbírálásban részesült. Az elnyert támogatás
219.999.998 Ft, a támogatási szerződés aláírása folyamatban van.
Továbbá pluszforrásra nyújtottunk be támogatási igényt, - a Kiss Bálint Általános Iskolára 3.761.029 Ft, valamint a kerékpárúthoz tartozó belvízprojekthez 10.496.000 Ft
pluszforrást kapott önkormányzatunk.
Ezek az összegek a költségvetési rendelet-tervezetbe beépítésre kerültek.
Egyéb bejelentés, hozzászólás nem volt, így megköszönte a jelenlétet és a nyilvános
ülést bezárta. A képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készül.

K. m. f.

Toldi Balázs
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Farkas Zoltánné
hitelesítő

Béres János
hitelesítő
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