GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
6/2020.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020.
június 25-i nyílt üléséről, a Városháza üléstermében.
Megjelent
képviselők:

Tanácskozási
joggal jelen van:

Meghívottak:

Toldi Balázs polgármester, Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester,
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, Kürtiné Erdősi Klára osztályvezető helyettes, Varju
Róbert a közmunkairoda vezetője valamennyi napirendhez
Dr. Pacsika György
hivatalvezetője,

a

Gyomaendrődi

Járási

Hivatal

Dr. Magyar Hajnalka a Városi Egészségügyi Intézmény vezetője,
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,
Dinya József a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetője,
Dr. Varga Imre az önkormányzat jogi képviselője,
a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint
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Jegyzőkönyvvezető:
Ülés időtartama:

Kulikné Kelemen Katalin
14:00-15:28

Toldi Balázs polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, jegyző nőt,
aljegyző urat. Emlékeztetett, hogy a veszélyhelyzet elrendelése óta a képviselőtestület nem ülésezett, a feladat és hatáskörét a polgármester gyakorolta. Örült
annak, hogy a veszélyhelyzetnek vége és a képviselő-testület ismét aktívan dolgozhat.
Mindannyiunk számára megterhelő volt ez a bő három hónapos időszak, de a város,
az itt élő lakosok helyt álltak a vírus elleni védekezésben. Köszönte a hozzáállást, a
türelmet.
Külön köszöntötte Dr. Pacsika György urat a Járási Hivatal hivatalvezetőjét.
Köszöntötte az intézmények vezetőit, a gazdasági társaságok ügyvezetőit, az
osztályvezetőket, az egyes napirendi pontban érintett meghívottakat, és a helyi Tv
nézőit.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testületből jelen van 10 fő.
Betkó József képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem tud jelen lenni, míg
Ágostonnés Farkas Mária képviselő később fog érkezni.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Farkas Zoltánné és Gózan Sándor képviselőket
kijelölni.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
88/2020. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek
kijelöli Farkas Zoltánné és Gózan Sándor képviselőket.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester az ülés napirendjét az alábbi módosítással javasolta
meghatározni. A meghívó szerinti 20. Baptista Tevékeny Szeretet misszió kérelme
ellátási szerződés megkötése tárgyában tárgyú előterjesztés kerüljön első
napirendként megtárgyalásra.
Megkérdezte van-e egyéb kérés, napirendre vonatkozó javaslat.
Hozzászólás hiányában az általa javasolt módosítással kérte a napirend sorrendjének
meghatározását.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
89/2020. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1. Baptista Tevékeny Szeretet misszió kérelme ellátási szerződés megkötése
tárgyában
2. Beszámoló a veszélyhelyzet idején hozott Polgármesteri döntésekről
3. Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánítása
4. A kegyeleti kérdéseket szabályozó önkormányzati rendelet felülvizsgálata (1.
forduló)
5. A köztemetőket és temetkezés rendjét szabályozó önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
6. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Gazdasági programja és fejlesztési
terve
7. TOP-7.1.1-16-H-012-5 (CLLD) kódszámú pályázatból megvalósuló játszótér
áthelyezése a Szabadság térre
8. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2020
9. Önkormányzati tűzoltóság 2020. évi támogatási szerződésének felülvizsgálata
10. Önkormányzati tulajdonban lévő Kft-k 2020. évi üzleti tervei
11. Önkormányzati tulajdonban lévő Kft-k Felügyelőbizottságainak beszámolója
2019. évi tevékenységükről
12. Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. beszámolója a 2019. évben
végzett ügyeleti tevékenységről
13. Városi Egészségügyi Intézmény 2019. évben végzett tevékenységéről készített
beszámoló
14. Tájékoztató a Gyomaendrődi Járási Hivatal 2019. évi tevékenységéről
15. Települési Értéktár Albizottság beszámolója
16. Megállapodás alapján közművelődési feladatot ellátó civil szervezetek 2019.
évi beszámolója
17. Gyomaendrőd Önkormányzati holtágak 2019 évi üzemeltetéséről szóló
beszámoló
18. Közbiztonsági referens éves beszámoló 2019. évről
19. Beszámoló a 2019. évi szúnyoggyérítési feladatok ellátásáról
20. A Képviselő-testület 2020. évi II. féléves ülésprogramja
21. Kis Sándor kérelme
22. Ingatlan sportcélú használatba adása
23. Bejelentések
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Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester beszámolt az elmúlt időszakban letöltött szabadságának
alakulásáról.
A szabadság napjai: február 25-én 1 nap; április 24-én 1 nap; május 12-én 1 nap és
június 22-26 között 5 nap, összesen 8 nap.
Felkérte a képviselőket, hogy vegyék tudomásul a beszámolót.
A döntés előtt személyes érintettség miatt kérte a döntéshozatalból történő kizárását.
Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
90/2020. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testület Toldi Balázs polgármestert
kizárja a polgármester szabadságának alakulásáról szóló beszámoló
döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a beszámoló tudomásul vételére kérte fel a képviselőket.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal – Toldi Balázs polgármester nem
szavazott - az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
91/2020. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi Toldi Balázs
polgármester szabadságának alakulásáról szóló beszámolót, amely
szerint 2020. február 25-én 1 nap; április 24-én 1 nap; május 12-én 1
nap és június 22-26 között 5 nap, összesen 8 nap szabadságot töltött,
illetve tölt le.
Határidő: azonnal
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1.Napirendi pont
Baptista Tevékeny Szeretet misszió kérelme ellátási szerződés megkötése
tárgyában
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester köszöntötte a Misszió képviseletében jelenlévő Fáskerti
György intézményvezetőt és Siligné Balogh Anita módszertani csoportvezetőt.
Elmondta, az előterjesztést a bizottságok nem véleményezték, mivel a misszió
kérelme a bizottsági megbeszélések után érkezett.
A misszió egy új, országos lefedettségű hálózatot szeretne létrehozni, Új Esély
Központ elnevezéssel. A hálózat célja és feladata, hogy integrálja a hátrányos helyzetű
embereket a társadalomba. Elsősorban szenvedélybetegek ellátásáról lenne szó.
Az intézmények kialakítását és elindítását teljes egészében a BTESZ költségvetési
keretéből valósítják meg. Ehhez önkormányzati forrást sem most, sem a működés
során nem kérnek. A kialakításnál lenne szó önkormányzati forrás biztosításáról,
amely megtérülő lenne az önkormányzat számára.
A működésük 5 fő számára jelentene munkahelyteremtést a településen.
A Térségi Szociális Gondozási Központ folyamatosan figyelemmel kíséri azokat az
igényeket, melyekről itt a feladat ellátás során szó van. A pszichiátriai betegség
tüneteivel rendelkező személyek az intézmény látókörében vannak, hiszen ezek a
személyek a tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk
miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes
személyek. Ebben az ellátási formában megkapják az egészségügyi állapotukhoz,
szociális helyzetükhöz szükséges szociális és mentális támogatást.
Azonban az elmondható, hogy ez egy szükségmegoldás, hiszen mind a
szenvedélybetegséggel, mind a pszichiátriai betegséggel szenvedő emberek
komplexebb, állapotuknak teljes mértékben megfelelő, a szükségleteikhez igazodó
ellátásra van szükségük.
Az ellátás helye a Damjanich u. 1-2 sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban
lenne. Az ingatlan a közelmúltban pályázati támogatásból felújításra került,
üzemeltetője a Zöldpark Nonprofit Kft. A teljes ingatlan bérbeadásáról lenne szó 545
Ft/m2 áron. A fizetendő bérleti díj havi összege bruttó 162.500 Ft.
A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió az ingatlan hosszú távú bérbevételének
feltételeként egy olyan beruházás megvalósítását kéri, amelynek során egy
álmennyezet kerülne kialakításra az alacsonyabb fenntartási költségek biztosítása
érdekében. A beruházást a Zöldpark Kft. vállalja, viszont a költségek megelőlegezése
szükséges az önkormányzat részéről, melynek összege 5,2 millió Ft. Az ingatlant a
szervezet határozatlan időre kívánja bérbe venni és a Misszió vállalja, hogy
amennyiben a bérleti szerződést a szerződés hatályba lépését követő 3 éven belül
felmondja, úgy a beruházás értékének a bérleti díjhoz viszonyított, arányosan
fennmaradó részét megfizeti az ingatlant bérbeadónak.
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A feladat ellátás elfogadásán kívül a képviselő-testületnek döntenie kell majd arról,
hogy a beruházás összegét megelőlegezi a Zöldpark Kft részére, melyet az a befolyt
bérleti díj összegéből 2020-2023 években visszatérítene az önkormányzatnak.
A kölcsön forrásaként a költségvetési rendelet felhalmozási tartalékai között
megjelenő Dobó utcai partfal leszakadás vis maior támogatásának megelőlegezett
összege keretét javasolják kijelölni.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester kérte a Misszió képviseletében jelenlévőket,
hogy röviden mutassák be a tevékenységüket.
Siligné Balogh Anita a kérésnek eleget téve elmondta, a Baptista Tevékeny Szeretet
Misszió a baptista egyházhoz kötődő belső egyházi jogi személynek minősül.
Fenntartásában nagyon sokfajta intézmény, sokfél szolgáltatást biztosít. Az ország 6
megyéjében – köztük Békés Megyében is jelen vannak. Fáskerti György
intézményvezető kollégája Gyulán a szenvedélybetegek számára támogatott
lakhatást biztosító szociális szakellátást nyújtó intézmény vezetéséért felel. Illetve házi
segítségnyújtást és étkeztetést is biztosítanak a rászorulók számára.
A szervezet nagyon sok ellátottal van kapcsolatban. Kollégái megfelelő szakmai
tapasztalattal, tudással és hozzáértéssel rendelkeznek. Szolgáltatásaik: szociális
alapellátás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.
Szenvedély betegek kapcsán is többféle szolgáltatás típust tudnak kínálni, alacsony
küszöbű közösségi ellátást, szenvedélybetegek nappali ellátását. Ennek ráépülő
szolgáltatás típusa lett a szociális szakellátás a támogatott lakhatás
szenvedélybetegek részére. Ezeken kívül a gyermekvédelmi törvény hatálya alá
tartozó néhány szolgáltatással is foglalkoznak – családi bölcsődék fenntartása,
tanodák üzemeltetése, 2 db nevelőszülői hálózat üzemeltetése. A szervezet
dolgozóinak létszáma 1000-1200 fő.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester további kérdése volt, hogy a Gyomaendrődön
működtetendő intézményben az 5 fő alkalmazott helybeli lakos lenne vagy vidéki.
Siligné Balogh Anita válaszolva elmondta, örülnének, ha megfelelő szakképesítéssel
rendelkező helybeli lakost tudnának alkalmazni, akik megfelelő helyismerettel és
kapcsolati tőkével rendelkeznének, továbbá erősítenék a helyi intézmények,
szervezetek és az önkormányzat közötti együttműködésüket.
A munkakör meghirdetésre fog kerülni, pályázat útján szeretnék betölteni. Az 5 főből
1 fő intézményvezető lenne, illetve szociális munkatárs, terápiás munkatárs és
gondozó munkakör kerülne kialakításra.
Toldi Balázs polgármester egyéb kérdés, észrevétel hiányában elsőként a
szenvedélybetegek részére nyújtott nappali ellátás tárgyában megkötendő ellátási
szerződésről szóló 1. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
92/2020. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyt ad a Baptista
Tevékeny Szeretet Misszió kérelmének, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 57. § (1) bekezdés j) pontjában,
továbbá a 65/F. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt szenvedélybetegek
részére nyújtott nappali ellátás tárgyában ellátási szerződést köt a Baptista
Tevékeny Szeretet Misszióval (4028 Debrecen, Simonyi út 14., adószám: 18212134-209, képviselő: Faragó Tiborné ügyvezető), mely feladat ellátására önkormányzati
forrást nem biztosít és ezzel egyidejűleg felkéri Toldi Balázs polgármestert az ellátási
szerződés aláírására:
Ellátási szerződés
amely
létrejött egyrészről
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzata (5500
Gyomaendrőd, Selyem út 124., képviselő: Toldi Balázs polgármester), mint személyes
gondoskodásra kötelezett szerv – továbbiakban: Önkormányzat,
másrészről a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió (4028 Debrecen, Simonyi út 14.,
adószám: 18212134-2-09, képviselő: Faragó Tiborné ügyvezető) – továbbiakban:
Szolgáltató – között
(ketten együtt: Szerződő felek), az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:
1.
A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen okiratban foglaltak szerint a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban:
Szt.) 57. § (1) bekezdés j) pontjában, továbbá a 65/F. § (1) bekezdés b) pontjában
foglalt szenvedélybetegek
részére
nyújtott
nappali
ellátás
tárgyában határozatlan időtartamra ellátási szerződést kötnek. Az ellátási
szerződés hatályba lépésének napja: jelen ellátási szerződés 3. pontjában említett
szociális intézmény szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,
intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásába (továbbiakban: szolgáltatói
nyilvántartás) történő bejegyzés véglegessé válásának napja.
2.
Jelen szerződés alapja az Szt. 86. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírás, mely
alapján az a települési önkormányzat, amelynek területén tízezer főnél több állandó
lakos él, szenvedélybetegek részére nyújtott nappali ellátást köteles biztosítani.
3.
A Szolgáltató a jelen ellátási szerződésben vállalt feladat teljesítése érdekében az Szt.
4. § h) pontja szerinti szociális intézményt hoz létre, és gondoskodik annak az illetékes
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működést engedélyező szerv által a szolgáltatói nyilvántartásba történő
bejegyeztetéséről.
4.
A Szolgáltató a szenvedélybetegek nappali ellátását Gyomaendrőd város
közigazgatási területére kiterjedő ellátási területen vállalja. Jelen ellátási
szerződéssel érintett férőhelyek száma: 50. A Szolgáltató vállalja továbbá, hogy az
ellátásra való jogosultságot a mindenkor hatályos ágazati jogszabályok alapján
állapítja meg.
5.
A Szerződő felek kijelentik, hogy nincs tudomásuk olyan tényről, körülményről, amely
jelen szerződés érvényességét, hatályát részben vagy egészben érintené. Kijelentik
továbbá, hogy jelen szerződés aláírására teljes jogkörrel rendelkeznek.
6.
A szenvedélybetegek nappali ellátása keretében a szolgáltatást igénybe vevő
személy részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 77. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatáselemeket szükség
szerint biztosítani kell. Ezen felül a Szolgáltató az ellátást igénybevevők igényei
alapján gondoskodik a Rendelet 84. § által rögzített szolgáltatások és szakmai
tartalom biztosításáról.
7.
A Szolgáltató a szenvedélybetegek nappali ellátásában – jelen okirat alapján – azokat
a Gyomaendrőd város területén élő szenvedélybeteg személyeket részesíti, akik
megfelelnek a szociális törvényben és egyéb vonatkozó jogszabályban meghatározott
feltételeknek.
8.
A Szolgáltató a nappali ellátás nyújtása során együttműködik az egészségügyi és
szociális alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel.
9.
Amennyiben a Szolgáltató jelen szerződés szerinti tevékenységével kapcsolatban
panasz érkezik, a panasz tényéről a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.
A panaszt a Szolgáltató köteles kivizsgálni és a vizsgálat eredményéről a bejelentést
követő 30 napon belül az Önkormányzatot és a panasztevőt írásban tájékoztatni.
Amennyiben az Önkormányzat vagy a panasztevő a vizsgálat eredményével nem
elégedett – és azt írásban bármelyik fél részére kifejezi, az Önkormányzat a panasz
kivizsgálására saját hatáskörben vizsgálóbizottságot hoz létre, mely a panasz újbóli
kivizsgálásáról az írásbeli jelzés beérkezését követő 30 napon belül jelentést készít. A
vizsgálóbizottságot az Önkormányzat képviseletében megbízott személy vezeti, tagjai
az Önkormányzat és a Szolgáltató által delegált 1-1 fő. Amennyiben a vizsgálat nem
tár fel hibát, vagy mulasztást, erről a tényről a panasztevőt értesíteni kell és a vizsgálat
jegyzőkönyveit és egyéb anyagait, a vizsgálat lezárását követő 5 évig meg kell őrizni.
Amennyiben a vizsgálat hibát vagy mulasztást tár fel, az Önkormányzat a hiba
kijavítására vagy a mulasztás megszüntetésére a Szolgáltatót írásban, határidő
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megjelölésével felhívja, és erről a panasztevőt tájékoztatja. A Szolgáltató köteles az
írásbeli felhívás valamennyi rendelkezésének eleget tenni. Amennyiben a Szolgáltató
a hiba kijavítására vagy a mulasztás megszüntetésére vonatkozó felhívásnak
határidőben nem tesz eleget, az Önkormányzat jogosult az ellátási szerződés
rendkívüli felmondás szabályai szerinti felmondásra.
10.
A Szerződő feleket együttműködési kötelezettség terheli a folyamatos ellátás
biztosítása érdekében szerződésszegés esetén is.
11.
A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen ellátási szerződés megszűnik:
a. Rendes felmondással, 1 hónap felmondási idő mellett, amelyet írásban szükséges
közölni a másik féllel.
b. Rendkívüli felmondás esetén.
c. Közös megegyezés esetén.
12.
Az Önkormányzat részéről azonnali hatályú, rendkívüli, írásban közölhető
felmondásnak van helye:
- a Szolgáltató ellátási kötelezettségének figyelmeztetés ellenére sem tesz eleget,
- a Szolgáltató a mulasztás megszüntetésére vonatkozó felhívásnak határidőben nem
tesz eleget,
- az ellátás biztosítása során a működést engedélyező szerv az engedélyest törli a
szolgáltatói nyilvántartásból, vagy törli az engedélyest a szolgáltatói nyilvántartásból,
és kötelezi a fenntartót a szolgáltatásnyújtás megszüntetésére.
A Szolgáltató az Önkormányzat részére a szenvedélybetegek nappali ellátása
működéséről legalább évente 1 alkalommal, a Polgármesterrel egyeztetett
időpontban, de legkésőbb a tárgyévet követő március 31-éig írásban beszámol.
Az Önkormányzat által az ellátási szerződéssel érintett szolgáltatással kapcsolatban
írásban feltett kérdésre a Szolgáltató 30 napon belül köteles írásban válaszolni.
13.
A Szolgáltató a mindenkori hatályos jogszabályokban rögzített tájékoztatási és
értesítési kötelezettségeinek az igénylők, az ellátottak, a hatóságok, és az
Önkormányzat felé is eleget tesz.
14.
A Szerződő felek jelen szerződés időtartama alatt a szerződés rendelkezéseivel
összhangban teljes együttműködésre törekednek. Ennek részeként vállalják, hogy a
szerződés végrehajtásával kapcsolatban kölcsönösen és folyamatosan tájékoztatják
egymást.
15.
A Szolgáltató köteles a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítéséhez és a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatokat kellő
időben, írásban az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
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16.
A Szolgáltató a szenvedélybeteg személyek részére nyújtott nappali ellátás
vonatkozásában minden év április 1-jéig határozattal megállapítja a szolgáltatási
önköltséget, illetve az intézményi térítési díjat. Amennyiben a Szolgáltató úgy dönt,
hogy a szolgáltatásnyújtásért térítési díjat kér, úgy írásban értesíti az ellátást
igénybevevő személyeket az intézményi és a személyi térítési díj összegéről.
A személyi térítési díj összegét egyedi méltányosságból a Szolgáltató saját belső
szabályzata alapján mérsékelheti vagy elengedheti. Egyedi méltányosság a
Szolgáltató székhelyére címzett, de az intézményvezetőnél benyújtandó írásbeli
kérelem és megfelelő igazolások, bizonylatok csatolása mellett gyakorolható. A
kérelmek elbírálására jogosult személyek köréről a Szolgáltató belső szabályzata
rendelkezik. Egyedi méltányosságban részesíthetőek különösen azok az ellátásban
részesülők, akiknek a rendszeres havi jövedelméből megállapítható személyi térítési
díj összegének befizetése a létfenntartását, lakhatását veszélyezteti.
17.
A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató – a jelen szerződés
szerinti – szolgáltatásnyújtás működtetésével akkor hagyhat fel, ha ezt a szándékát
írásban közli
az ellátottakkal, illetve azok törvényes képviselőivel
az Önkormányzattal és
a működést engedélyező szervvel.
18.
A működést a közlés időpontjától számított legalább 30 nap elteltével lehet
megszüntetni, kivéve, ha a Szolgáltató az ellátottakról megfelelően gondoskodott.
19.
Az ellátást igénybevevők személyéről, valamint a foglalkoztatottak számáról és
személyéről – a vonatkozó jogszabályok maradéktalan figyelembe vételével – a
Szolgáltató dönt.
20.
Az Önkormányzat a jelen szerződésben foglalt ellátáshoz anyagi forrást nem biztosít,
így a hozzájáruláshoz fűződő kötelezettségek alól a Szerződő felek mentesülnek.
21.
A Szolgáltató vezetője kijelenti, hogy a jelen szerződéssel átvállalt feladatok
ellátására vonatkozó jogszabályokat, különös tekintettel az Szt., valamint a Rendelet
szabályait, a szakmai követelményeket ismeri, azokat maradéktalanul betartja és
betartatja. Ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy a jogszabályban előírt nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget tesz.
22.
A Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen ellátási szerződés nem zárja ki, hogy az
Önkormányzat – mint ellátásra kötelezett – további rászoruló személyek ellátása
érdekében más szolgáltatóval szerződést kössön, illetve saját intézményt/szolgáltatót
tartson fenn.
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23.
A szerződést aláíró Szerződő felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket tárgyalás útján
kívánják rendezni.
24.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá a
vonatkozó mindenkori jogszabályok az irányadók.
25.
A Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag írták alá.
Gyomaendrőd, 2020. „…..”
Faragó Tiborné
Baptista Tevékeny Szeretet Misszió
ügyvezető

Toldi Balázs
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
polgármester

Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a következőben a pszichiátriai betegek részére nyújtott
nappali ellátás tárgyában megkötendő ellátási szerződésről kérte a képviselők
döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
93/2020. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyt ad a Baptista
Tevékeny Szeretet Misszió kérelmének, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 57. § (1) bekezdés j) pontjában,
továbbá a 65/F. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt pszichiátriai betegek
részére nyújtott nappali ellátás tárgyában ellátási szerződést köt a Baptista
Tevékeny Szeretet Misszióval (4028 Debrecen, Simonyi út 14., adószám: 18212134-209, képviselő: Faragó Tiborné ügyvezető), mely feladat ellátására önkormányzati
forrást nem biztosít és ezzel egyidejűleg felkéri Toldi Balázs polgármestert az ellátási
szerződés aláírására:
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Ellátási szerződés
amely
létrejött egyrészről
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzata (5500
Gyomaendrőd, Selyem út 124., képviselő: Toldi Balázs polgármester), mint személyes
gondoskodásra kötelezett szerv – továbbiakban: Önkormányzat,
másrészről a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió (4028 Debrecen, Simonyi út 14.,
adószám: 18212134-2-09, képviselő: Faragó Tiborné ügyvezető) – továbbiakban:
Szolgáltató – között
(ketten együtt: Szerződő felek), az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:
1.
A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen okiratban foglaltak szerint a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban:
Szt.) 57. § (1) bekezdés j) pontjában, továbbá a 65/F. § (1) bekezdés b) pontjában
foglalt pszichiátriai
betegek
részére
nyújtott
nappali
ellátás
tárgyában határozatlan időtartamra ellátási szerződést kötnek. Az ellátási
szerződés hatályba lépésének napja: jelen ellátási szerződés 3. pontjában említett
szociális intézmény szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,
intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásába (továbbiakban: szolgáltatói
nyilvántartás) történő bejegyzés véglegessé válásának napja.
2.
Jelen szerződés alapja az Szt. 86. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírás, mely
alapján az a települési önkormányzat, amelynek területén tízezer főnél több állandó
lakos él, pszichiátriai betegek részére nyújtott nappali ellátást köteles biztosítani.
3.
A Szolgáltató a jelen ellátási szerződésben vállalt feladat teljesítése érdekében az Szt.
4. § h) pontja szerinti szociális intézményt hoz létre, és gondoskodik annak az illetékes
működést engedélyező szerv által a szolgáltatói nyilvántartásba történő
bejegyeztetéséről.
4.
A Szolgáltató a pszichiátriai betegek nappali ellátását Gyomaendrőd város
közigazgatási területére kiterjedő ellátási területen vállalja. Jelen ellátási
szerződéssel érintett férőhelyek száma: 50. A Szolgáltató vállalja továbbá, hogy az
ellátásra való jogosultságot a mindenkor hatályos ágazati jogszabályok alapján
állapítja meg.
5.
A Szerződő felek kijelentik, hogy nincs tudomásuk olyan tényről, körülményről, amely
jelen szerződés érvényességét, hatályát részben vagy egészben érintené. Kijelentik
továbbá, hogy jelen szerződés aláírására teljes jogkörrel rendelkeznek.
6.
A pszichiátriai betegek nappali ellátása keretében a szolgáltatást igénybe vevő
személy részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 77. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatáselemeket szükség
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szerint biztosítani kell. Ezen felül a Szolgáltató az ellátást igénybevevők igényei
alapján gondoskodik a Rendelet 83. § által rögzített szolgáltatások és szakmai
tartalom biztosításáról.
7.
A Szolgáltató a pszichiátriai betegek nappali ellátásában – jelen okirat alapján –
azokat
a Gyomaendrőd
város
területén
élő
pszichiátriai
beteg
személyeket részesíti, akik megfelelnek a szociális törvényben és egyéb vonatkozó
jogszabályban meghatározott feltételeknek.
8.
A Szolgáltató a nappali ellátás nyújtása során együttműködik az egészségügyi és
szociális alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel.
9.
Amennyiben a Szolgáltató jelen szerződés szerinti tevékenységével kapcsolatban
panasz érkezik, a panasz tényéről a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.
A panaszt a Szolgáltató köteles kivizsgálni és a vizsgálat eredményéről a bejelentést
követő 30 napon belül az Önkormányzatot és a panasztevőt írásban tájékoztatni.
Amennyiben az Önkormányzat vagy a panasztevő a vizsgálat eredményével nem
elégedett – és azt írásban bármelyik fél részére kifejezi, az Önkormányzat a panasz
kivizsgálására saját hatáskörben vizsgálóbizottságot hoz létre, mely a panasz újbóli
kivizsgálásáról az írásbeli jelzés beérkezését követő 30 napon belül jelentést készít. A
vizsgálóbizottságot az Önkormányzat képviseletében megbízott személy vezeti, tagjai
az Önkormányzat és a Szolgáltató által delegált 1-1 fő. Amennyiben a vizsgálat nem
tár fel hibát, vagy mulasztást, erről a tényről a panasztevőt értesíteni kell és a vizsgálat
jegyzőkönyveit és egyéb anyagait, a vizsgálat lezárását követő 5 évig meg kell őrizni.
Amennyiben a vizsgálat hibát vagy mulasztást tár fel, az Önkormányzat a hiba
kijavítására vagy a mulasztás megszüntetésére a Szolgáltatót írásban, határidő
megjelölésével felhívja, és erről a panasztevőt tájékoztatja. A Szolgáltató köteles az
írásbeli felhívás valamennyi rendelkezésének eleget tenni. Amennyiben a Szolgáltató
a hiba kijavítására vagy a mulasztás megszüntetésére vonatkozó felhívásnak
határidőben nem tesz eleget, az Önkormányzat jogosult az ellátási szerződés
rendkívüli felmondás szabályai szerinti felmondásra.
10.
A Szerződő feleket együttműködési kötelezettség terheli a folyamatos ellátás
biztosítása érdekében szerződésszegés esetén is.
11.
A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen ellátási szerződés megszűnik:
a. Rendes felmondással, 1 hónap felmondási idő mellett, amelyet írásban szükséges
közölni a másik féllel.
b. Rendkívüli felmondás esetén.
c. Közös megegyezés esetén.
12.
Az Önkormányzat részéről azonnali hatályú, rendkívüli, írásban közölhető
felmondásnak van helye:
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- a Szolgáltató ellátási kötelezettségének figyelmeztetés ellenére sem tesz eleget,
- a Szolgáltató a mulasztás megszüntetésére vonatkozó felhívásnak határidőben nem
tesz eleget,
- az ellátás biztosítása során a működést engedélyező szerv az engedélyest törli a
szolgáltatói nyilvántartásból, vagy törli az engedélyest a szolgáltatói nyilvántartásból,
és kötelezi a fenntartót a szolgáltatásnyújtás megszüntetésére.
A Szolgáltató az Önkormányzat részére a pszichiátriai betegek nappali ellátása
működéséről legalább évente 1 alkalommal, a Polgármesterrel egyeztetett
időpontban, de legkésőbb a tárgyévet követő március 31-éig írásban beszámol.
Az Önkormányzat által az ellátási szerződéssel érintett szolgáltatással kapcsolatban
írásban feltett kérdésre a Szolgáltató 30 napon belül köteles írásban válaszolni.
13.
A Szolgáltató a mindenkori hatályos jogszabályokban rögzített tájékoztatási és
értesítési kötelezettségeinek az igénylők, az ellátottak, a hatóságok, és az
Önkormányzat felé is eleget tesz.
14.
A Szerződő felek jelen szerződés időtartama alatt a szerződés rendelkezéseivel
összhangban teljes együttműködésre törekednek. Ennek részeként vállalják, hogy a
szerződés végrehajtásával kapcsolatban kölcsönösen és folyamatosan tájékoztatják
egymást.
15.
A Szolgáltató köteles a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítéséhez és a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatokat kellő
időben, írásban az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
16.
A Szolgáltató a pszichiátriai beteg személyek részére nyújtott nappali ellátás
vonatkozásában minden év április 1-jéig határozattal megállapítja a szolgáltatási
önköltséget, illetve az intézményi térítési díjat. Amennyiben a Szolgáltató úgy dönt,
hogy a szolgáltatásnyújtásért térítési díjat kér, úgy írásban értesíti az ellátást
igénybevevő személyeket az intézményi és a személyi térítési díj összegéről. A
személyi térítési díj összegét egyedi méltányosságból a Szolgáltató saját belső
szabályzata alapján mérsékelheti vagy elengedheti. Egyedi méltányosság a
Szolgáltató székhelyére címzett, de az intézményvezetőnél benyújtandó írásbeli
kérelem és megfelelő igazolások, bizonylatok csatolása mellett gyakorolható. A
kérelmek elbírálására jogosult személyek köréről a Szolgáltató belső szabályzata
rendelkezik. Egyedi méltányosságban részesíthetőek különösen azok az ellátásban
részesülők, akiknek a rendszeres havi jövedelméből megállapítható személyi térítési
díj összegének befizetése a létfenntartását, lakhatását veszélyezteti.
17.
A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató – a jelen szerződés
szerinti – szolgáltatásnyújtás működtetésével akkor hagyhat fel, ha ezt a szándékát
írásban közli
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az ellátottakkal, illetve azok törvényes képviselőivel
az Önkormányzattal és
a működést engedélyező szervvel.
18.
A működést a közlés időpontjától számított legalább 30 nap elteltével lehet
megszüntetni, kivéve, ha a Szolgáltató az ellátottakról megfelelően gondoskodott.
19.
Az ellátást igénybevevők személyéről, valamint a foglalkoztatottak számáról és
személyéről – a vonatkozó jogszabályok maradéktalan figyelembe vételével – a
Szolgáltató dönt.
20.
Az Önkormányzat a jelen szerződésben foglalt ellátáshoz anyagi forrást nem biztosít,
így a hozzájáruláshoz fűződő kötelezettségek alól a Szerződő felek mentesülnek.
21.
A Szolgáltató vezetője kijelenti, hogy a jelen szerződéssel átvállalt feladatok ellátására
vonatkozó jogszabályokat, különös tekintettel az Szt., valamint a Rendelet szabályait,
a szakmai követelményeket ismeri, azokat maradéktalanul betartja és betartatja. Ezzel
egyidejűleg kijelenti, hogy a jogszabályban előírt nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségeinek eleget tesz.
22.
A Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen ellátási szerződés nem zárja ki, hogy az
Önkormányzat – mint ellátásra kötelezett – további rászoruló személyek ellátása
érdekében más szolgáltatóval szerződést kössön, illetve saját intézményt/szolgáltatót
tartson fenn.
23.
A szerződést aláíró Szerződő felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket tárgyalás útján
kívánják rendezni.
24.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá a
vonatkozó mindenkori jogszabályok az irányadók.
25.
A Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag írták alá.
Gyomaendrőd, 2020. „…..”
Faragó Tiborné
Baptista Tevékeny Szeretet Misszió
ügyvezető
Határidő: azonnal
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Toldi Balázs
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
polgármester

Toldi Balázs polgármester végezetül az ingatlanban álmennyezet kialakításához
nyújtandó kölcsön biztosításáról szóló 3. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
94/2020. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
részére 5.200.000 Ft összegben kölcsönt biztosít az 5502 Gyomaendrőd, Damjanich
utca 1-2. szám alatti ingatlanban álmennyezet kialakítására. A kölcsön forrásaként a
11/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet
módosításáról 8. mellékletének 96. sorában megjelenő, felhalmozási céltartalékba
helyezett partfal leszakadás vis maior támogatása megelőlegezett összege keret
terhére biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a
kölcsönszerződés megkötésére.
KÖLCSÖNSZERZŐDÉS
Mely
létrejött
egyrészről Gyomaendrőd
Város
Önkormányzata (székhely:
Gyomaendrőd, Selyem út 124., adószám: 15725527-2-04 bankszámlaszám: 5320012511062402
képviseli:
Toldi
Balázs
polgármester)
mint
kölcsönadó
(a
továbbiakban: Kölcsönadó), másrészről
a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep
út 2., adószám: 14596421-2-04, bankszámlaszám: 53300232-18654697, képviseli:
Dinya József ügyvezető) mint kölcsönvevő (a továbbiakban: Kölcsönvevő) között az
alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
1.
Előzmények:
A TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00004 Gyomaendrőd endrődi városrész központjának
rehabilitációja projekt keretében került sor az 5502 Gyomaendrőd, Damjanich utca 12. szám alatt található, egykori tornaterem felújítására. A projekt 2018. december 31ével zárult. Az átalakított és felújított épületet kereskedelmi és szolgáltató térként
kívánjuk, gazdaságélénkítő céllal hasznosítani. A projektben közel 300 m2 került
felújításra, az épületben 6 db, egyenként 29,5 m2 és 1 db 10 m2 alapterületű
irodahelyiség kialakítására van lehetőség, továbbá található az épületben egy 45,5 m2
alapterületű raktár, egy előtér, egy 38 m2-es szociális blokk, illetve vendég és
akadálymentes WC.
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A tulajdonos Önkormányzat az épület hasznosításához nem rendelkezik megfelelő
humán és egyéb forrással, ezért a hasznosítással a kizárólagos tulajdonában lévő
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.-t bízta meg a Képviselő-testület 2019. január
1. napjával.
2020. június 8-án a Baptista Tevékeny Szeret Misszió (4028 Debrecen, Simonyi út 14.)
kérelemmel fordult Gyomaendrőd Város Önkormányzatához, melynek értelmében
pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására kíván
Önkormányzatunkkal ellátási szerződést kötni.
A feladatellátás helyszínéül választott ingatlan: 5502 Gyomaendrőd, Damjanich utca
1-2. Az ingatlan hosszútávú bérbevételének feltétele egy álmennyezet kialakítása az
alacsonyabb fenntartási költségek biztosítása érdekében. Az Önkormányzat és a
Zöldpark Nonprofit Kft. között létrejött üzemeltetési megállapodás értelmében az
üzemeltető a bérbeadásból befolyt bevételt az ingatlan fenntartására, fejlesztésére
köteles fordítani. Az ingatlant üzemeltető Zöldpark Nonprofit Kft. által a beruházás
végrehajtható, viszont a költségek megelőlegezése szükséges az Önkormányzat
részéről. Az üzemeltető a teljes épületet 545 Ft/m2 áron kívánja bérbe adni, mely havi
162.500 Ft bevételt eredményez. A tervezett bérleti szerződés határozatlan időre
jönne létre azzal, hogy a felek 2023. július 1. napjáig rendes felmondással nem
élhetnek, így a befektetett beruházás megtérülési ideje kb. 32 hónap lenne.
2. A szerződés tárgya
2.1.
Kölcsönadó - Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének /2020. () Gye. Kt.
határozata alapján - mindösszesen 5.200.000 forint, azaz ötmillió kettőszázezer
forint összegű kölcsönt biztosít Kölcsönvevő részére. A kölcsön összege az 5502
Gyomaendrőd, Damjanich utca 1-2. szám alatti ingatlanban álmennyezet kialakítása
beruházás finanszírozására használható fel.
2.2.
Kölcsönadó a kölcsön összegét egy összegben utalja át az Kölcsönvevő
bankszámla számára a szerződés aláírását követő 15 napon belül.
2.3.
Kölcsönadó a Kölcsönvevőnek a kölcsön összegét a Takarékbank Zrt-nél
vezetett 53300232-18654697 számú számlájára utalja át.
2.4.
A Kölcsönadó a kölcsön összegét kamatmentesen nyújtja a Kölcsönvevő
részére.
2.5.
Kölcsönvevő köteles a Kölcsönadó által biztosított kölcsönt visszafizetni az
alábbiak szerint: az első részlet 2020. december 15-én esedékes, összege 600.000 Ft, a
második részlet 2021. december 15. napján 1.800.000 forint összegben, a harmadik
részlet 2022. december 15. napján 1.800.000 forint összegben, az utolsó részlet 2023.
december 15. napján 1.000.000 forint összegben válik esedékessé. A kölcsön
törlesztése átutalással történik, a Kölcsönadó 53200125-11062402 számú
bankszámlájára.
2.6.
A Kölcsönvevő jelen szerződés aláírásával felhatalmazza Gyomaendrőd Város
Önkormányzatát, hogy jelen szerződésből eredő mindennemű lejárt követelését,
illetőleg a szerződés megszegésével kapcsolatos követeléseit a Kölcsönvevő
Takarékbank Zrt. pénzintézetnél vezetett összes fizetési számlája és a hozzá tartozó
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alszámlák terhére, eseti gyakorisággal, értékhatárra való tekintet nélkül, külön
engedély vagy nyilatkozat nélkül azonnali beszedési megbízás útján érvényesíthesse a
Ptk. szerinti elévülési határidőn belül. Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy az azonnali
beszedési megbízás érvényesítésére vonatkozó felhatalmazás csak Gyomaendrőd
Város Önkormányzata hozzájárulásával vonható vissza. A Kölcsönvevő a szerződés
aláírásával egyidejűleg felhatalmazó levelet állít ki a Kölcsönadó javára azonnali
beszedési megbízás érvényesítésére.
3. A szerződés megszűnése, azonnali hatályú felmondás
3.1. A felek kijelentik, hogy a szerződés rendes felmondására nincs lehetőség.
3.2. Kölcsönadó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha
a)
a kölcsönnek a szerződésben meghatározott célra fordítása lehetetlen;
b)
a kölcsönvevő a kölcsönösszeget a szerződésben meghatározott céljától
eltérően használja;
c)
a Kölcsönvevő vagyoni helyzetének romlása vagy a fedezet elvonására irányuló
magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét;
d)
a kölcsönvevő más súlyos szerződésszegést követett el.
4. Egyéb rendelkezések
4.1. a Kölcsönvevő képviselője jelen szerződés aláírásával kijelenti az alábbiakat
a)
a Kölcsönvevő megfelel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott rendezett munkaügyi
kapcsolatok követelményeinek.
b)
a Kölcsönvevő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Áht.) 50. §-a értelmében átlátható szervezetnek minősül.
c)
a Kölcsönvevőnek jelen szerződés aláírásakor nincs esedékessé vált és meg
nem fizetett köztartozása.
4.2. A felek kötelesek minden erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a
közöttük felmerülő esetleges vitákat békés úton rendezzék. Ha a felek között nem jön
létre békés megegyezés, akkor a vita rendezésére a felek kikötik – hatáskörtől
függően – a Békéscsabai Járásbíróság, illetőleg a Gyulai Törvényszék kizárólagos
illetékességét.
4.3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak
maradéktalan
megvalósítása
érdekében
szükség
szerint
folyamatosan
együttműködnek. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a
jelen szerződésben foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat,
körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.
4.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Áht. rendelkezései, valamint egyéb
kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
4.5. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2020. () Gye. Kt.
határozatával felhatalmazta polgármesterét a kölcsönszerződés aláírására.
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4.6. Jelen szerződés három, egymással szó szerint megegyező példányban készült,
amelyet a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírtak.
Gyomaendrőd, 2020. június
………………………………….
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
(Kölcsönadó)
Képviseli:
Toldi Balázs polgármester
Ellenjegyzem:
…..............................................................
Pap-Szabó Katalin
jegyző

………………………………….
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit
Kft.
(Kölcsönvevő)
Képviseli:
Dinya József ügyvezető igazgató

…..............................................................
Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető

Határidő: azonnal
2. Napirendi pont
Beszámoló a veszélyhelyzet idején hozott Polgármesteri döntésekről
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a március 11-e óta tartó veszélyhelyzet
időszakában 91 polgármesteri határozat, 4 polgármester által megalkotott rendelet és
11 társulási tanács elnöki határozat született. A hozott döntések megtalálhatóak a
határozatok gyűjteményében, a város honlapjáról elérhetőek.
A döntések nem csak a koronavírus elleni védekezésről szóltak, hanem voltak olyanok
is, melyeket a város folyamatos működése érdekében kellett meghozni. A fajsúlyos
döntések előtt megtette azokat a képviselői egyeztetéseket, melyek alapján aztán
meghozta az ügy által igényelt döntéseket. Mindannyiunk számára egy nehéz időszak
volt, de véget ért, és bízunk abban, hogy többet nem fordul elő.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel a beszámolóval kapcsolatban.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a beszámoló elfogadására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
95/2020. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a veszélyhelyzet
idején hozott Polgármesteri döntésekről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont
Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Pap-Szabó Katalin jegyzőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Pap-Szabó Katalin jegyző elmondta, az elmúlt négy évben már nem minősült
munkaszüneti napnak a köztisztviselők és kormánytisztviselők napjaként ismert július
1-e. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény azonban lehetőséget biztosít arra,
hogy ezt a napot a képviselő-testület helyi rendeletében munkaszüneti nappá
nyilvánítsa.
Ez év februárjában 7/2020. (II. 29.) önkormányzati rendeletével megalkotta az
igazgatási szünetről szóló rendeletet, melynek 2. § (1) bekezdése egészülne ki egy c.
ponttal, mely a július 1-ét munkaszüneti nappá nyilvánítaná, így a hivatalban nem
lenne ügyfélfogadás. Ezzel viszont lehetőséget biztosítanának a köztisztviselők
számára, hogy egy közösségépítő, csapatépítő tréning keretében kötetlenül töltsék el
az idejűket, és méltóképpen megünnepelhessék ezt a napot.
Kérte a képviselő-testületet, hogy támogassák az előterjesztést, és alkossák meg a
rendeletet.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak. Felhívta a figyelmet,
hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelet
a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi igazgatási szünetének
elrendeléséről szóló 7/2020. (II. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében és a 232/A. §-ában kapott felhatalmazás
alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
és Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1. § (1) A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi igazgatási
szünetének elrendeléséről szóló 7/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: KtÖr.) 2. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
"c) A Hivatal köztisztviselője számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je,
munkaszüneti nap."
(2) A KtÖr. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
"(2) Az 1. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt munkaszüneti napon, továbbá az
igazgatási szünet időtartama alatt a nyári időszakban az integrált ügyfélszolgálat
július 20. - július 24., augusztus 3. - augusztus 7., december 28. - december 31.
napjain az ügyfélfogadás szünetel, azonban a feladatellátás folyamatosságának
biztosítása érdekében a Hivatal ügyeletet tart."
2. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő
napon hatályát veszti.
Toldi Balázs
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

E rendelet 2020. június hó 26. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre
került.
Gyomaendrőd, 2020. június 26.
Pap-Szabó Katalin
jegyző
4. Napirendi pont
A kegyeleti kérdéseket szabályozó önkormányzati rendelet felülvizsgálata (1.
forduló)
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Farkas Zoltánnét az Ügyrendi Bizottság elnökét az
előterjesztés ismertetésére.
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Farkas Zoltánné bizottsági elnök elmondta, a tárgyban nevezett rendelet-tervezetet
a bizottság részletesen megtárgyalta, melynek során Aljegyző úr kellően
alátámasztotta az előterjesztést az egyértelmű letisztult szabályozás érdekében, hogy
milyen területeken, milyen szabályozást javasol bevezetni. Elsősorban a helyi
elismerések kapcsán eddig nem került leszabályozásra, hogy az önkormányzat mikor
tekinti saját halottjának a díszpolgárt, a rendelet-tervezetben erre fogalmazódott meg
javaslat. A vita során a bizottság által megfogalmazott javaslatok már átvezetésre
kerültek, bekerültek a javaslatok közé, ezek közül az egyik, hogy ki tehessen javaslatot
arra, hogy mikor tekintse a város saját halottjának az elhunytat.
Az elmúlt időszakban történt ilyen események miatt is szükséges ennek
leszabályozása. A temetési költségek vállalása tekintetében a bizottság az A
alternatíva szerint a teljes költség vállalását javasolta.
Összegezve a bizottság alkalmasnak találja a rendelet-tervezet 1. fordulós vitáját.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás, kérdés hiányában szavazásra bocsájtotta a
döntési javaslatot, amely szerint a rendelet-tervezetet a jelenlegi szabályozási
tartalma alapján alkalmasnak találják második fordulós megvitatásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
96/2020. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
kegyeleti kérdésekről szóló rendelet-tervezetet a jelenlegi
szabályozási tartalma alapján alkalmasnak találja a második fordulós
megvitatásra.
Határidő: 2020. július 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
5. Napirendi pont
A köztemetőket és a temetkezés rendjét szabályozó önkormányzati rendelet
felülvizsgálata (1. forduló)
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 hangsúlyozta a temető rendelet húsz évvel ezelőtt
került megalkotásra, így a teljes körű felülvizsgálata már nagyon időszerűvé vált.
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Igazítani kell a jelenleg érvényes jogszabályokhoz, illetve az alkalmazás során a
használók, szolgáltatók igényeihez. Bizonyos tekintetben kapcsolódik a kegyeleti
kérdésekről szóló rendelethez, ugyanis szabályozza a díszsírhellyel kapcsolatos
fenntartási, kezelési szabályokat.
Fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a több mint öt évtizede kialakított köztemetők
kapacitásuk végéhez közelednek, így fontos, hogy a temető üzemeltetése, a sírhely
gazdálkodás és megváltás szabályai, a temetőgazdálkodással és fejlesztéssel
kapcsolatos üzemeltetői feladatok és az általános magatartási szabályok átgondoltak
és betarthatóan legyenek rendezettek.
Célszerű lesz a benyújtott javaslatot több fordulóban megvitatni, de előtte a
Közszolgáltatóval részletesen egyeztetni és végig elemezni, különös tekintettel arra,
ha érinti a közszolgáltatási szerződés tartalmát és az ellentételezés összegét. A
lakossági megismertetésre, valamint a törvény szerinti kötelező egyeztetésre
tekintettel is kellő időt kell hagyni a felkészülésre a hatályba lépés előtt. Szintén
eldöntendő egy esetleges díjtétel-rendezés is, amelyet már tartalmaznia kell az új
rendeletnek.
Ezen indokok miatt nagyon javallott egy legkorábban augusztus 31-éig, de legkésőbb
október 31-éig történő rendeletalkotás és a 2021. január 1-ei hatálybalépés.
A bizottság második fordulós megvitatásra alkalmasnak találta a rendelet-tervezetet,
javasolta a további egyeztetések lefolytatását a második fordulóra.
Toldi Balázs polgármester javasolta a döntési javaslat elfogadását.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
97/2020. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
kegyeleti közszolgáltatásról és a köztemetők rendjéről szóló rendelettervezetet a jelenlegi szabályozási tartalma alapján alkalmasnak találja
a második fordulós megvitatásra azzal, hogy előzetesen le kell
folytatni a közszolgáltatóval és az érintett temetkezési szolgáltatókkal
történő egyeztetést, meg kell határozni az új szabályok szerinti
ellentételezés várható mértékét, ki kell kérni a fogyasztók területileg
illetékes érdekképviseleti szervei véleményét.
Határidő: 2020. július 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
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6. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Gazdasági programja és fejlesztési
terve
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, az előterjesztést valamennyi bizottság
véleményezte, elfogadta.
Kiegészítésként elmondta, hogy amikor egyértelművé válik, hogy a 2021-2027
időszakban mely fejlesztési prioritásokat fogják előirányozni az ország számára,
illetve, hogy a városnak milyen lehetőségei lesznek, ebben a fejlesztési ciklusban
akkor a gazdasági programot ennek megfelelően felül kell vizsgálni és meg kell nézni,
hogy az itt meghatározott fejlesztési célok hogyan illeszthetőek be majd azokba a
programokba.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtotta a döntési javaslatot.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
98/2020. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete elfogadja
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Gazdasági programját és fejlesztési tervét a „Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Gazdasági programja és fejlesztési terve 20192024.” dokumentum szerint.
Határidő: azonnal
7. Napirendi pont
TOP-7.1.1-16-H-012-5 (CLLD) kódszámú pályázatból megvalósuló játszótér
áthelyezése a Szabadság térre
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a képviselőtestület egy korábbi döntésében a játszótér kialakítását a Határ Győző térre tervezte
azonban a lakosság részéről érkezett visszajelzések miatt másik helyszínekről
kérdezték meg a lakosság véleményét egy online felmérés formájában.
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A 173 beérkezett szavazat közül 95 érkezett a Szabadság tér mellett, ami több mint
54 %-ot jelent a beérkezett szavazatok arányában, ezért célszerű lenne a játszótér
helyszínét ennek megfelelően módosítani.
A módosításra az Irányító Hatósággal történő egyeztetést követően, csak a támogatói
okirat kiállítása után lesz lehetőség, azonban a döntést a tisztelt képviselő-testület,
korábban is meghozhatja.
Farkas Zoltánné bizottsági elnök véleménye szerint akár melyik helyszínre is teszik a
játszóteret lesz olyan, aki elégedett és lesz olyan, aki kritikus, nem tudnak úgy
dönteni, hogy mindenkinek jó legyen. Bizonyára a használat során még további
előnyök és hátrányok is meg fognak mutatkozni a Szabadság téri helyszínnel
kapcsolatban, de hát nem tudják mind a két helyszínt kipróbálni. Véleménye szerint a
Határ Győző tér szellősebb, tágasabb lenne, de a tér jelenlegi kialakítását kár lenne
megbontani, míg a Szabadság tér kissé szűkebbnek látszik, viszont központi helyen
van, csak a forgalmas hely illetve a rongálás miatt aggályosabb lehet.
A maga részéről támogatta a Szabadság téren történő megvalósítást.
Toldi Balázs polgármester megjegyezte, hogy a játszótér mérete nem változik, így el
fog férni a térnek azon a részén, ahová tervezték. Nyilván való, hogy a szülőknek is
nagyobb odafigyelésre lesz szükségük, de a teret körül vevő bokrok és cserjék is
biztonságot jelentenek.
Egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési
javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
99/2020. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Gyomaendrődi Helyi Közösség által hirdetett TOP-7.1.116-H-012–5 kódszámú sikeres pályázatból a Szabadság téren kíván
játszóteret megvalósítani.
Felhatalmazza
Toldi
Balázs
polgármestert
a
szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Toldi Balázs polgármester
/Ágostonné Farkas Mária képviselő megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 11 fő. /
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8. Napirendi pont
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2020
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Gózan Sándort a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy
ismertesse az előterjesztést.
Gózan Sándor bizottsági elnök elmondta, az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására meghirdetett pályázat pályázati alcéljai között szerepel
többek között a belterületi utak, járdák, hidak felújítása. Egy önkormányzat csak egy
alcélra nyújthat be pályázatot.
Önkormányzatunk a jelen felhívás esetében a pályázati alcélok közül várhatóan a c)
pont szerinti belterületi utak, járdák, hidak felújítására pályázhat eredményesen.
A javaslat, hogy az alábbi utak és járdák felújítására nyújtsuk be a pályázatot:
Utak:
Somogyi Béla utca – 418 m
Polányi Máté utca – 35 m
Kántorkert sor – 132 m
Fazekasi út – 76 m
Újkert sor – 283 m
Járdák:
Október 6 ltp. – 74 m
Bajcsy Zsilinszky úton, Kossuth L. utca és a Rákóczi utca között – 138 m
Hídfő úti járda – 150 m
A fejlesztés bruttó összköltsége 54.560.931 Ft, az igényelt támogatás 40.000.000 Ft és
a vállalandó önerő összege 14.560.931 Ft. A szükséges önerőt a Felhalmozási
céltartalékba helyezett Dobó utcai partfal leszakadás vis maior támogatás
megelőlegezett összege keret terhére lehetne biztosítani.
Az egyéb költségekre – közbeszerzési szakértő, és eljárás, valamint a műszaki ellenőr
díja 1.091.220 Ft lenne, melyet szintén a fent említett keretből biztosítanának.
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a pályázat
benyújtását és a szükséges források biztosítását.
Toldi Balázs polgármester kiegészítésként elmondta, hogy a pályázat benyújtási
határideje július 10.
Kérdés, hozzászólás hiányában az 1. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
100/2020. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi
LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
vonatkozó Pályázati kiírás alapján a Gyomaendrőd belterületén
található utak (Somogyi Béla utca, Polányi Máté utca,Kántorkert sor,
Fazekasi út, Újkert sor) és járdák (Október 6 ltp, Bajcsy Zsilinszky út a
Kossuth L. utca és a Rákóczi utca között, Hídfő utca) felújítása
érdekében.
A fejlesztés forrásösszetétele az alábbiak szerint alakul:
Bruttó összköltség:
54.560.931 Ft
Igényelt
40.000.000 Ft
támogatás:
Vállalandó önerő
14.560.931 Ft
összege:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a szükséges önerőt a 11/2020.
(V.
29.)
önkormányzati
rendelet
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020 (II. 14.)
önkormányzati rendelet módosításáról 8. melléklet 96. sor
Felhalmozási céltartalékba helyezett partfal leszakadás vis maior
támogatás megelőlegezett összege keret terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a
pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések, jognyilatkozatok
megtételére.
Határidő: 2020. július 11.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester az egyéb költségekhez forrásbiztosításról szóló 2. döntési
javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
101/2020. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi
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LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
vonatkozó Pályázati kiírás alapján a Gyomaendrőd belterületén
található utak és járdák felújítása pályázat kivitelezéséhez szükséges
közbeszerzési szakértő, és eljárások, valamint műszaki ellenőr díját,
azaz mindösszesen 1.091.220 Ft-ot, a 11/2020. (V. 29.) önkormányzati
rendelet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2020. évi
költségvetéséről szóló 5/2020 (II. 14.) önkormányzati rendelet
módosításáról 8. melléklet 96. sor Felhalmozási céltartalékba
helyezett partfal leszakadás vis maior támogatás megelőlegezett
összege keret terhére biztosítja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Toldi Balázs polgármester
9. Napirendi pont
Önkormányzati tűzoltóság 2020. évi támogatási szerződésének felülvizsgálata
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester visszaadta a szót Gózan Sándor bizottsági elnöknek.
Gózan Sándor bizottsági elnök elmondta, önkormányzatunk a 2020. évi
költségvetésben 13.214.000.- forint összegű államháztartáson kívülre szóló működési
célú pénzeszközátadást tervezett a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi
Önkormányzati Tűzoltóság támogatásának szüksége esetére.
Az erről szóló támogatói okirat a felek között aláírásra került 2020. március 4-én.
Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság május 25-ei
keltezésű levelében kezdeményezte a fenti támogatási szerződés módosítását. A
módosítás indoka, egyrészt, hogy a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
2.655.043.- forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott az önkormányzati
tűzoltóságnak a 2020. évi bérrendezés finanszírozására, továbbá, 14.900.583.- forintot
a 2020. évi működési támogatások kiegészítésére.
Mindezeket figyelembe véve az önkormányzati tűzoltóság működési forrását
kiegészítő önkormányzati támogatás 5.214.000.- forintra mérsékelhető, amely alapján
a támogatói okirat 2. és 4. pontjának módosításáról a döntési javaslat szerint
rendelkeznek majd a felek.
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolja a támogatási
szerződés előterjesztés szerinti módosítását.
Toldi Balázs polgármester kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a döntési
javaslatról.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
102/2020. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel arra, hogy:
a) a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35400/579-13/2020
szerződésszámú támogatási szerződésével 2.655.043.- forint vissza nem térítendő
támogatást nyújtott a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati
Tűzoltóságnak (továbbiakban: önkormányzati tűzoltóság) a 2020. évi bérrendezés
finanszírozására, továbbá
b) a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35400/921-15/2020
szerződésszámú támogatási szerződésével 14.900.583.- forint vissza nem térítendő
költségvetési támogatásban részesítette az önkormányzati tűzoltóságot a 2020. évi
működési kiadások kiegészítésére, valamint
c) az önkormányzati tűzoltóság a hosszú távú, jelenleg megoldatlan feladatok (pl.
gépjárművek üzemszerű, biztonságos előírásszerű állapotban tartása), továbbá az
állomány részére bérkiegészítés finanszírozása érdekében módosította eredeti
költségvetését, ezért
kezdeményezi a tűzoltóság részére nyújtott önkormányzati támogatási összeg
5.214.000.- Ft összegben való megállapítását, a 2020. március 4-én, I.208-2/2020.
ügyiratszámon nyilvántartott támogatói okirat módosításával a következők szerint:
Támogatási szerződés módosítás
amely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.,
törzskönyvi azonosító: 725525, KSH statisztikai számjel: 15725527-8411-321-04, ÁHTI
azonosító: 735122, adószám: 15725527-2-04, számlaszám: 53200125-11062402
költségvetési elszámolási számla, képviseli: Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester),
mint támogatást nyújtó (továbbiakban: „Támogató”)
másrészről a
Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság, (székhelye: 5502
Gyomaendrőd Fő u. 2., nyilvántartási száma: 0400/Pk.60083/2008, adószám:
18394032-1-04, KSH statisztikai számjel: 18394032-8425-549-04, számlaszám:
10402245-50505549-55491009, képviseletében eljár: Toldi Balázs elnök), mint a
támogatás igénylő (továbbiakban: „Támogatott”)
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együttesen szerződő felek (továbbiakban: Szerződő felek ) között az alulírott napon
és helyen, az alábbi feltételek szerint:
Előzmények:
A Szerződő felek 2020. március 4-én, I.208-2/2020. ügyiratszámon nyilvántartott
okiratban (továbbiakban: támogatói okirat) megállapodtak Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 14.) önkormányzati
rendelet 6. melléklete 159. során lévő előirányzat terhére egyedi támogatási igény
benyújtása alapján megítélt működési célú pénzeszköz átadás-átvételéről, mely
alapján a támogató vissza nem térítendő, támogatást nyújt kizárólag a Támogatott
részére.
Időközben a Támogató figyelemmel arra, hogy:
a) a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35400/579-13/2020
szerződésszámú támogatási szerződésével 2.655.043.- forint vissza nem térítendő
támogatást nyújtott a Támogatottnak a 2020. évi bérrendezés finanszírozására,
továbbá
b) a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35400/921-15/2020
szerződésszámú támogatási szerződésével 14.900.583.- forint vissza nem térítendő
költségvetési támogatásban részesítette az önkormányzati tűzoltóságot a 2020. évi
működési kiadások kiegészítésére, valamint
c) az önkormányzati tűzoltóság a hosszú távú, jelenleg megoldatlan feladatok (pl.
gépjárművek üzemszerű, biztonságos előírásszerű állapotban tartása), továbbá az
állomány részére bérkiegészítés finanszírozása érdekében módosította eredeti
költségvetését,
az önkormányzati támogatás mérsékelhető, amely alapján a támogatói okirat 2. és 4.
pontjának módosításáról következőkben rendelkeznek az 1. és 2. pont szerint:
1.
A Támogató a „Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati
Tűzoltóság elvárt létszáma, létesítményei és felszerelései minimális mennyisége,
minősége és a szolgálat ellátás infrastrukturális feltételei biztosítása” céljára bruttó
5.214.000.- Ft, azaz ötmillió-kettőszáztizenégyezer forint összegű, vissza nem
térítendő, támogatást nyújt kizárólag a Támogatott részére.
2.
A Támogató a támogatás összegét a szerződés Szerződő felek általi aláírását
követően utalja át a Támogatott K&H Bank pénzintézetnél vezetett 1040224550505549-55491009 számú számlájára, havi részletekben történő ütemezéssel.
Amennyiben a Támogatott egyéb forrásból további működési célú bevételre tesz
szert, és a Támogató által folyósított összeg meghaladja a módosított megállapodás
1. pontja szerinti támogatás mértékét, úgy a Támogatott a Támogató felhívásától
számított 8 napon belül egy összegben visszafizeti a többletfinanszírozás összegét a
Támogató számlájára.
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3.
A szerződés 3 darab, egymással mindenben megegyező, eredeti példányban
készült, melyből aláírás után 2 példány a Támogatót, 1 példány a Támogatottat illet
meg.
4.
Szerződő felek a szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat
közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás után
cégszerűen jóváhagyólag aláírták.
Kelt: Gyomaendrőd, 2020. ........
Kelt: Gyomaendrőd, 2020. ........
…………………………………………...
Toldi Balázs elnök
Támogatott

………………………………………………
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester
Támogató
Jogilag ellenjegyzem:
……………………………………………..
Pap-Szabó Katalin
jegyző
Pénzügyileg ellenjegyzem:
……………………………………………..
Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető
Határidő: azonnal

10. Napirendi pont
Önkormányzati tulajdonban lévő Kft-k 2020. évi üzleti tervei
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elkérte Gózan Sándor bizottsági elnököt, hogy ismertesse
az előterjesztést.
Gózan Sándor bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület munkaterve alapján a
gazdasági társaságok elkészítették az üzleti terveiket.
A Gyomaendrődi Földkezelő Kft. a 2019. november 1-től 2020. október 31-ig tartó
termelési év üzleti tervét a képviselő-testület a 2019. novemberi ülésén fogadta el.
A többi gazdasági társaság üzleti terve az előterjesztés mellékletét képezi.
A vállalkozások fejlődésének és működésének megalapozásában, a megfelelő
előrelátás biztosításában fontos szerepet tölt be a stratégia.
Az eredményes vállalkozás működéshez azonban rövidebb időtávú, részletesebb
tervekre is szükség van. Az ilyen terveknek többféle fajtája létezik, közülük az egyik
legfontosabb az üzleti terv.
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A vállalkozás jövőképét fogalmazza meg, összefoglalóan tartalmazza az üzletre
vonatkozó elképzeléseket, ötleteket, bizonyítani kívánja ezek realitását és
megvalósíthatóságát.
A bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja az üzleti tervek jóváhagyását.
Toldi Balázs polgármester elsőként a Zöldpark Kft. üzleti tervének jóváhagyását kérte
a képviselő-testülettől.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
103/2020. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
jóváhagyja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. (5500
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.) 2020. évi üzleti tervét.
Határidő: 2020. június 25.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a Liget Fürdő Kft. üzleti tervét tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
104/2020. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
jóváhagyja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. (5500
Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.) 2020. évi üzleti tervét.
Határidő: 2020. június 25.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester végezetül a 3. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
105/2020. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
jóváhagyja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. (5500 Gyomaendrőd,
Ipartelep u. 2.) 2020. évi üzleti tervét.
Határidő: 2020. június 25.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
11. Napirendi pont
Önkormányzati tulajdonban lévő Kft-k Felügyelőbizottságainak beszámolója
2019. évi tevékenységükről
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Gózan Sándor bizottsági elnök elmondta, a munkaprogram alapján a Felügyelő
Bizottságok is elkészítették beszámolójukat a 2019. évi tevékenységükről.
A beszámolók a mellékletben olvashatóak.
A Felügyelő Bizottságok feladatkörébe tartozik az alapítók döntéshozó szerve elé
kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a
döntéshozó szerv ülésén ismertetni. Továbbá a jogi személy irataiba, számviteli
nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy
munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát,
értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel
megvizsgáltathatja.
A Felügyelő Bizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. A létesítő
okirat ennél alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis.
A bizottság javasolja a beszámolók elfogadását.
Toldi Balázs polgármester elsőként a Liget Fürdő Kft. Felügyelő Bizottsága által
benyújtott beszámolót tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
106/2020. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. (5500
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Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.) Felügyelőbizottságának 2019. évi
feladatteljesítésről szóló beszámolóját.
Határidő: 2020. június 25.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a Gyomaszolg Ipari Park Kft. Felügyelő Bizottságának
beszámolójáról kérte a képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
107/2020. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep
u. 2.) Felügyelőbizottságának 2019. évi feladatteljesítésről szóló
beszámolóját.
Határidő: 2020. június 25.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a 3. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
108/2020. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. (5500
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.) Felügyelőbizottságának 2019. évi
feladatteljesítésről szóló beszámolóját.
Határidő: 2020. június 25.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester végezetül a Földkezelő Kft. Felügyelő Bizottsága által
benyújtott beszámoló elfogadását kérte.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
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A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
109/2020. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. (5500 Gyomaendrőd,
Ipartelep u. 2.) Felügyelőbizottságának 2019. évi feladatteljesítésről
szóló beszámolóját.
Határidő: 2020. június 25.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
12. Napirendi pont
Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. beszámolója a 2019. évben végzett
ügyeleti tevékenységről
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 a szolgáltató képviselője a
meghatározott szempontok alapján elkészítette és a képviselő-testület elé terjesztette
a beszámolóját a központi orvosi ügyelet elmúlt évi munkájáról.
A betegszám alakulásáról készített kimutatás kapcsán megjegyezte, hogy igen magas
az indokolatlan megkeresések aránya. Ennek oka főként, hogy elmaradt háziorvosi
konzultáció, gyógyszerfelírás miatt keresték fel az ügyeletet ezen betegek. A bizottság
részéről megfogalmazódott, hogy a helyi újságban ismételten tájékoztatni kellene a
lakosságot, hogy mely esetek azok, melyekben indokolt az orvosi ügyelet felkeresése,
kihívása.
A beszámolóban olvashatóak még a betegforgalmi adatok, szakmai ellátottság és az
ügyelet működésével kapcsolatos szakmai tájékoztatást olvashatják. Ugyanakkor
kiegészült egy részletes pénzügyi beszámolóval, ami szerint veszteséges a
szolgáltatás.
A korábbi panaszkezelés megoldása érdekében történtek bizonyos intézkedések –
telefonos megkeresésről hangfelvétel készítése. Az esetleges további panaszkezelésre
a hivatalos fórumokat kérjük használni a közösségi oldalak helyett.
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a beszámolót és javasolja a képviselő-testületnek
annak elfogadását.
Toldi Balázs polgármester kiegészítésként elmondta, az orvosi ügyeleti ellátásra
kötött feladat ellátási szerződés 2020. június 30. napjával megszűnik.
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A folyamatos ellátás biztosítása érdekében három árajánlat került bekérésre. A
beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb is 23 Ft-al magasabb volt, mint a jelenleg
érvényben lévő szerződés szerinti, ami 95,6 Ft/lakos/ hó. Mivel az ügyeleti ellátás
problémamentesen történik, az esetleges panaszok írásban jelzésre kerülnek a
szolgáltató irányába, melyet minden esetben konkrét intézkedés követ, így ezek
alapján a szerződés tartalmi változtatása nem indokolt.
Az elmúlt időszakban lezárt veszélyhelyzet nem kedvezett az ügyeleti ellátásnak sem.
A feladatot ellátó orvosok óradíja a többszörösére emelkedett a kialakult helyzetben,
így a szolgáltatás biztosítását csak erre az évre tudjuk tervezni, mert teljesen
bizonytalan az orvosi ügyeletek hosszú távú finanszírozása, illetve az egészségügyi
dolgozók bére. Ezzel párhuzamosan azonban szükséges egy közbeszerzési eljárás
megindításáról intézkedni, mely 2021. január 01. napjától biztosítja az orvosi ügyeleti
feladatok ellátását.
Ez azt jelenti, hogy erre az évre még 1.873.350, Ft kell kiegészíteni az ügyelet
működését, amely összeg a működlési céltartalék, rendkívüli feladatokra elkülönített
keretének terhére biztosítható.
A döntési javaslat szerint a képviselő-testület határozott idejű szerződést köt a
jelenlegi szolgáltatóval 2020. július 1-től 2020. december 31. napjáig, továbbá
biztosítja a feladat ellátásához szükséges többletforrást, és felhatalmazza a
polgármestert a szerződés aláírására és a közbeszerzési eljárás előkészítésére.
Megkérdezte van-e kérdés az általa elmondottakhoz.
Hozzászólás hiányában elsőként a beszámoló elfogadásáról szóló döntési javaslatról
kérte a képviselőket, hogy szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
110/2020. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja Rédei József, a Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft.
ügyvezetőjének az orvosi ügyelet 2019. évi munkájáról készített,
kiegészített beszámolóját.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a következőkben az általa ismertetett döntési javaslatot
tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
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A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
111/2020. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Gyomaendrődi központtal működő orvosi ügyeleti
feladatok ellátására határozott idejű szerződést köt a Békés-Medical
Egészségügyi Szolgáltató Kft. (1131. Budapest, Topolya utca 4.) –vel,
2020. július 01-től 2020. december 31. napjáig. A faladat ellátáshoz
szükséges többletforrást 23 forint/lakos/hónap, összesen 1.873.350,forintot a 2020 évi költségvetés működési céltartalék rendkívüli
faladatokra elkülönített keretének terhére biztosítja.
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés
megkötésére továbbá, hogy intézkedjen a központi orvosi ügyeleti
ellátás 2021. január 01. napjától történő ellátásának biztosításához
szükséges közbeszerzési eljárás előkészítéséről.
Határidő: azonnal
13. Napirendi pont
Városi Egészségügyi Intézmény 2019. évben végzett tevékenységéről készített
beszámoló
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, a beszámolási kötelezettségnek eleget
téve Dr. Magyar Hajnalka, intézményvezető az előírt szempontrendszer szerint
elkészítette az intézmény elmúlt évi tevékenységéről szóló beszámolóját.
Részletes és informatív beszámoló, elolvasva kialakul a kép az intézmény
működésével kapcsolatban.
A beszámolóból kiemelte, hogy 24 fővel látják el a feladatot, melyek a védőnői
szolgálat, iskola egészségügyi ellátás, a betöltetlen háziorvosi és fogorvosi praxis
működtetése.
A szerkezeti átalakulásról a működéssel kapcsolatos változásokról is olvashattunk a
beszámolóban. Ezekből kiemelte a kormányhivatal védőnői szűrővizsgálatok
szigorítása kapcsán tett intézkedéseit- eszközök beszerzését írták elő, mely időközben
bizonyára megtörtént. A védőnői finanszírozás alacsony.
A vérvétel várólistánál láthatjuk, hogy az önkormányzat a várólista rövidítése miatt
kiegészíti a működést.
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A várólista kapcsán továbbra is minden bejelentkezés alkalmával hangsúlyozzák, hogy
a páciensek akadályoztatottság esetén mondják le időpontjukat, mert így van
lehetőség a várólistán lévő más beteg behívására.
Egyetért az intézményvezetővel abban, hogy fontos a jó kommunikáció, mert az előre
viszi a város egészségügyi ellátását, ami az alapellátás a szakellátás a mentőszolgálat
és az ügyelet között kell, hogy működjön. Ez sokat segít abban, hogy milyen
színvonalon, milyen hatékonyan látják el a feladatot. E tekintetben felajánlotta a
képviselő-testület segítségét is.
Kimutatást láthattunk a bevételek és kiadások alakulásáról, hogy mire fordították a
rendelkezésre álló költségvetést. Örömmel olvashattuk a fejlesztéseket- melyekkel
eredményesebbé tehetők a vizsgálatok.
Az önkormányzat kiegészítő támogatása 24 millió Ft.
Örvendetes, hogy egyelőre a város jól ellátott szakorvosok, házi orvosok és
fogorvosok tekintetében.
Megköszönte az intézmény valamennyi dolgozójának a végzett munkát, főleg a
járványhelyzet idejében ez nagyon aktuális. A további munkájukhoz kívánt jó
egészséget és kitartást.
Az Ügyrendi Bizottság nevében elfogadásra javasolta a beszámolót.
Toldi Balázs polgármester szintén megköszönte a végzett munkát, majd felkérte a
képviselő-testületet a döntés meghozatalára.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
112/2020. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
535/2010. (XII. 23.) Gye. Kt. határozata alapján a Városi Egészségügyi
Intézmény 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót az
„Egészségügyi Beszámoló 2019.” megnevezésű dokumentum szerint
elfogadja.
Határidő: azonnal
14. Napirendi pont
Tájékoztató a Gyomaendrődi Járási Hivatal 2019. évi tevékenységéről
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.
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Farkas Zoltánné bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület I. félévi
munkaprogramjában szerepel a Gyomaendrődi Járási Hivatal 2019. évi
tevékenységéről szóló tájékoztató megtárgyalása.
Dr. Pacsika György hivatalvezető úr elkészítette a tájékoztatót, mely az előterjesztés
mellékletében olvasható.
Részletes, sok adatot tartalmazó, információt adó beszámolót olvashattunk a hivatal
működéséről, a történt változásokról, melyek közül kiemelte, hogy a szabálysértési
hatósági feladatok ellátása jogszabályi változás miatt március 1. napjától a Szarvasi
Rendőrkapitánysághoz került át. Ugyanakkor a Földhivatali Osztályok is kiváltak a
Járási Hivatalok szervezéséből és megyei szinten egy egységes Földhivatali
Főosztállyá alakultak át.
Az ügyfelek elégedettek a hivatal munkájával, az elégedettséget folyamatosan mérik,
igyekeznek a helyi társadalommal kapcsolatot tartani.
Megköszönte a végzett munkát a benyújtott beszámolót, melyet elfogadásra javasolt
a képviselő-testületnek.
Toldi Balázs polgármester további jó munkát kívánt a Járási Hivatal minden
dolgozójának, majd kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak
a beszámoló elfogadásáról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
113/2020. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testület tudomásul veszi a
Gyomaendrődi Járási Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatót.
Határidő: azonnal
15. Napirendi pont
Települési Értéktár Albizottság beszámolója
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Farkas Zoltánné bizottsági elnök ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a
Települési Értéktár Albizottság létrehozása óta igen aktívan működik. A beszámoló
készítéséig 41 helyi értéket vettek fel a Települési Értéktárba.
A Békés Megyei Önkormányzat korábbi döntéseinek értelmében a „Magyar Autosex
Tyúkgalamb” az „Endrődi csizmadia és cipész hagyományok” a „Körösmenti
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Táncegyüttes” és a „Knerek szellemi öröksége Gyomán” értékek kerültek felvételre a
Békés Megye Értéktárába.
Jelenleg beterjesztett javaslatunk „A Szilasok nevű gyomaendrődi halomsor” „Az
Endrődi Tájház” a „Gyomaendrődi gyógyvíz”, „Endrődi Szőttesminták” értékek,
valamint előkészítés alatt van az „Aranka Játékbaba Múzeum”, valamint a „Dr. Tóth
Elek szilvanemesítő munkássága” értékek Békés Megyei Értéktárba történő
terjesztése.
Képviseltetik magukat a település rendezvényein, valamint intézményeinkben
folyamatosan biztosítva van az értékek megismerése reklámanyagok útján. A
Bizottság döntött arról, hogy a kihúzható roll plakátok őrzési helye a Körös
Látogatóközpont helyett a Határ Győző Város Könyvtár legyen.
Köszönte a bizottság munkáját, a beszámolót, és további eredményes munkát kívánt.
Javasolta a beszámoló elfogadását.
Toldi Balázs polgármester javasolta az albizottság beszámolójának elfogadását.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
114/2020. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja a Települési Értéktár Albizottság 2019. évi tevékenységéről
szóló beszámolóját.
Határidő: azonnal
16. Napirendi pont
Megállapodás alapján közművelődési feladatot ellátó civil szervezetek 2019. évi
beszámolója
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, Gyomaendrőd Város Önkormányzata a
közművelődési feladatok megvalósításaként közművelődési megállapodást kötött az
előterjesztésben felsorolt közművelődési tevékenységet folytató civil szervezetekkel.
A megállapodás II.6. pontja értelmében a feladat ellátók vállalták, hogy a rögzített
közművelődési feladatok ellátásáról minden év március 31-ig tájékoztatják a
Képviselő-testületet.
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A beszámolót mindegyik civil szervezet elkészítette, melyek az előterjesztés
mellékletében olvashatóak.
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a beszámolókat és elfogadásra javasolja.
Toldi Balázs polgármester szavazásra bocsájtotta a döntési javaslatot.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
115/2020. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul
veszi a közművelődési feladatok megvalósításaként, alapcélként
közművelődési tevékenysége folytató civil szervezetek
Templárius Alapítvány
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány
Jelen és Jövő Gyermekeiért Alapítvány
Roma Polgárjogi Szövetség
a 2019. évi közművelődési feladatok ellátásról szóló beszámolóit.
Határidő: azonnal
17. Napirendi pont
Gyomaendrőd Önkormányzati holtágak 2019 évi üzemeltetéséről szóló
beszámoló
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Szujó Zsoltot a Városfenntartó Bizottság elnökét,
hogy ismertesse az előterjesztést.
Szujó Zsolt bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület 2015-ben döntött arról,
hogy az önkormányzat tulajdonában lévő vízterületeket haszonbérbe adja a
Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének. Ezek a Csókási a Hantoskerti, a
Fűzfás-zugi, a Rév-zugi, a Torzsás-zugi, a Német zugi holtágak, valamint a Vajda tó
területe.
Az egyesület jelen ülésre terjesztette be a 2019. évi tevékenységéről szóló
beszámolót.
A szervezet elég kiterjedt tevékenységet végez – halgazdálkodás, horgászturizmus,
jegyértékesítés, vízpótlási, vízmérési feladatok.
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A beszámolóból kiemelte, hogy a 2019-ben telepített halak értéke meghaladta a 26
millió Ft-ot Gyomaendrőd város területén, mellyel biztosították, sőt túlteljesítették a
Haszonbérleti szerződésben foglalt telepítendő mennyiségeket. A különböző
horgászjegyek értékesítéséből pedig 6.180.000 Ft bevételük keletkezett.
A számok is azt támasztják alá, hogy nagy elhivatottsággal és komolysággal végzik
ezt a feladatot.
Személyes tapasztalata is az, hogy élet van a holtágakon, a holtág partok
folyamatosan horgászokkal van megtelve. Pozitívan értékelhető az egyesület
munkája.
A bizottság nevében javasolta a beszámoló elfogadását.
Dr. Hunya Miklós az egyesület elnöke a holtágak kezelésével kapcsolatban kiemelte,
hogy a szerződés szerint a vízpótlási kötelezettség is az egyesületet terheli számlázás
alapján. Ezzel kapcsolatban kérte, hogy a számviteli törvényre figyelemmel a
vízkezeléssel kapcsolatos számlát ne április végén, hanem a mérlegzárás időpontjáig február 28-ig kapja meg az egyesület.
Kérte továbbá, hogy közösen próbálják meg megoldani, a roma városrésznél lévő
átjáró körgátról történő lejáró valamilyen burkolattal történő ellátását. Esős idő
esetén ugyanis gépkocsival nem tudják megközelíteni a horgászhelyeket.
Kiemelte még, hogy a horgász versenysport mellett a különböző közösségi
rendezvények is szerepet kapnak a versenypályán.
Tekintettel arra, hogy a szövetség már eddig is jelentős fejlesztéseket, beruházásokat
hajtott végre – főként saját forrásból – ezért azok megtérülése, hosszabb távra
történő tervezés miatt indítványozta, hogy az öt év múlva lejáró haszonbérleti
szerződést 10 évvel hosszabbítsa meg a képviselő-testület.
Toldi Balázs polgármester reagálva elmondta, a kérések teljesítésének lehetőségét
meg fogják vizsgálni.
Köszönte a szövetségnek a Gyomaendrődi horgász élet népszerűsítéséért végzett
munkáját, további hasonló eredményeket kívánt.
Hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtotta a döntési javaslatot.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
116/2020. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége által benyújtott 2019-ra
vonatkozó beszámolóját megismerte, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
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18. Napirendi pont
Közbiztonsági referens éves beszámoló 2019. évről
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, 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet hozta létre
közbiztonsági referensi státuszt és határozza meg a közbiztonsági referensekre
vonatkozó szabályokat. A közbiztonsági referens a polgármester katasztrófák elleni
védekezésre való felkészülési, védekezési, helyreállítási szakmai feladataiban vesz
részt. A közbiztonsági referensi feladatokat 2019. október 16. napjáig Cselei Tamás,
2020. január 1. napjától Ádám Zoltán látja el, 2019. október 17. napjától 2019.
december 31. napjáig a közbiztonsági referensi státusz folyamatossága érdekében
ideiglenesen dr. Csordás Ádám látta el.
Az előterjesztésben olvashatták, hogy 2019 évben milyen katasztrófavédelemmel
kapcsolatos feladatok kerültek elvégzésre.
A Városfenntartó Bizottság megtárgyalta a beszámolót és annak elfogadását javasolja
a képviselő-testület számára.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak a döntési
javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
117/2020. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
közbiztonsági referens 2019. évi tevékenységéről készült beszámolót.
Határidő: azonnal
19. Napirendi pont
Beszámoló a 2019. évi szúnyoggyérítési feladatok ellátásáról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Szujó Zsolt bizottsági elnököt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
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Szujó Zsolt bizottsági elnök véleménye szerint az elmúlt évi szúnyoggyérítés az
elmúlt évtizedek egyik legkomolyabb kihívása volt, mind az önkormányzat, mind
pedig a gyérítők számára. Nem csak helyi sajátságos probléma volt, hanem az egész
országot érintő. A gyérítési kapacitásokat jelentősen kellett irányítani ahhoz, hogy
mindenhol megfelelő időben törtéjen a gyérítés.
Az elmúlt évben a város területén a Szemp-Air -RSZ-Coop Kft végezte el a feladatot.
A szerződés szerint összesen 282 hektár területen történt légi biológiai, 11 hektáron
földi biológiai, 900 hektáron légi kémiai és 410 hektáron földi kémiai kezelés.
A gyérítési szezon a korábbi évek gyakorlatának megfelelően biológiai lárvairtással
kezdődött áprilisban, majd az időjárás valamint a csípésszámokat figyelembe véve a
szakértő határozta meg a további gyérítések időpontját és módját.
Hangsúlyozta, hogy az idei évtől jelentős változás történt a gyérítési technológiákban,
ugyanis EU-s irányelvek miatt a levegőbe kijuttatott kemikáliák mennyiségét
jelentősen csökkenteni kell. Ez azt jelenti, hogy 2020. január 1-től a légi kémiai
gyérítést már nem lehet alkalmazni, helyette az úgynevezett „ULV” technológiát lehet.
Ennek hatékonyságáról jelenleg kevés a tapasztalat.
A 2019 évi beszámolót a Városfenntartó Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja.
Toldi Balázs polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy ma este első alkalommal
történik gyérítés Gyomaendrődön az új technológia szerint. Meg fogjuk látni, hogy
milyen hatékonysággal fog bírni. Az információk szerint a jövő héten egy biológiai
gyérítés is lesz a Hármas Körösön. A sok esőzés majd a 30 C fokos meleg miatt a
pangó vizek sajnos ontják magukból a szúnyogokat.
Egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a beszámoló
elfogadásáról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
118/2020. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019.
évi szúnyoggyérítési feladatok ellátásáról szóló, beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
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20. Napirendi pont
A Képviselő-testület 2020. évi II. féléves ülésprogramja
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Farkas Zoltánnét az Ügyrendi Bizottság elnökét,
hogy ismertesse az előterjesztést.
Farkas Zoltánné bizottsági elnök ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a
Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
önkormányzati rendelet értelmében a képviselő-testület a polgármester
előterjesztése alapján éves ülésprogramot állapít meg a tárgyévet megelőző év utolsó
testületi ülésén. Figyelemmel a gyorsan változó jogi, gazdasági környezetre az első
félévre vonatkozó ülésprogramot a képviselő-testület már jóváhagyta. A második
félévre vonatkozó ülésprogram elkészült, melyet a bizottságok véleményeztek. Az
Ügyrendi Bizottság részéről javaslatként fogalmazódott meg, hogy az önkormányzati
civil támogatási rendszer felülvizsgálata valamint a 2021 évi rendezvényterv is
kerüljön napirendre az augusztusi illetve az októberi ülésre. Továbbá javaslat volt még
az önkormányzati SZMSZ felülvizsgálata, melyet viszont nem lát a felsorolások között.
Pap-Szabó Katalin jegyző reagálva elmondta, az őszi ülésszakra van betervezve,
viszont tévedésből kimaradt a felsorolásból, pótlásra fog kerülni.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtotta a
döntési javaslatot.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
119/2020. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület
2020. évi II. féléves ülésprogramját a következők szerint határozza meg:
GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
MUNKAPROGRAMJA
2020. év II. félévére
Július
SZÜNET
Augusztus 20. ünnepi ülés
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Helyi kitüntetések átadása
Augusztus 27.
Önkormányzati civil támogatási rendszer felülvizsgálata
Hivatali felelős:
Megyeri László aljegyző,
Dr. Csordás Ádám jogász,
Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Háziorvosok átalánydíjas szerződésének felülvizsgálta
Hivatali felelős:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló Bizottság: Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság
Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi
tevékenységéről
Hivatali felelős:
Pap-Szabó Katalin Jegyző
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Hivatali SZMSZ
Hivatali felelős:
Pap- Szabó Katalin, Dr. Csordás Ádám
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2020. első féléves
gazdálkodásáról, 2020. évi üzleti tervéről
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
266

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért Felügyelő
Bizottságának 2019. évi beszámolója
Felelős: Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért FB
Hivatali felelős: Omiliákné Csikós Anikó
Tárgyaló Bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2020. első féléves gazdálkodásának
alakulásáról
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Szarvasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2019. évi
tevékenységéről
Felelős: Bíró Zoltán tűzoltóparancsnok
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság
2019. évi tevékenységéről
Felelős: Omiliák Csaba parancsnok
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Terve
Hivatali felelős: Petényi Roland osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
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Beszámoló a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2020. első féléves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2020. első féléves
gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Regionális Hulladékkezelő Kft. 2020. első féléves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2020. első féléves
gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2020. első féléves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
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Beszámoló a 2019. évi közfoglalkoztatási pályázat végrehajtásáról
Felelős: Varjú Róbert
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Szeptember 24.
A 2020. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda beszámolója a 2019/2020
nevelési évről
Hivatali felelős:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2021. évi
fordulójához
Hivatali felelős:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Veteményezésre kijelölt és egyéb területek bérletének felülvizsgálata
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a 2020. évi nyári napközi ellátásról
Hivatali felelős:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
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Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának
felülvizsgálata
Hivatali felelős:
Pap-Szabó Katalin jegyző, Dr. Csordás Ádám jogász
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Október 29.
2021 évi rendezvényterv
Hivatali felelős:
Omiliákné Csikós Anikó
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Az önkormányzat 2020. évi háromnegyed éves pénzügyi beszámolója
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Általános iskolai körzethatárok véleményezése
Hivatali felelős:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
November 26.
Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata
Hivatali felelős: Weigertné Szilágyi Erika, Kürtiné Erdősi Klára
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
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Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
A rendőrség beszámolója a város közbiztonsági helyzetéről
Felelős: Paraizs Tamás őrsparancsnok
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
A GYÜSZ-TE éves feladatterve, idényelemzés, a 2020. év turisztikai eredményei
Hivatali felelős:
Petényi Roland osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntés illetményalap megállapításáról
Hivatali felelős:
Pap-Szabó Katalin jegyző
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2021. évi belsőellenőrzési terv
Hivatali felelős:
Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Mezőőri és közterület felügyelői beszámoló, mezőőri járulék előirányzatának
teljesülése
Hivatali felelős:
Pardi László osztályvezető
Enyedi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Önkormányzati helyiségek és egyéb területek bérleti díjának felülvizsgálata
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
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Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a vízmű rekonstrukció keretében elvégzett munkákról
Hivatali felelős:
Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel
Hivatali felelős:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Beszámoló a Társulásokban végzett munkáról
Hivatali felelős:
Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2020. háromnegyed
éves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2020. háromnegyed
éves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Regionális Hulladékkezelő Kft. 2020. háromnegyed
éves gazdálkodásáról
272

Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit
Kft. 2020. háromnegyed éves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2020. háromnegyed
éves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
December 3.
KÖZMEGHALLGATÁS
December 17.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési koncepciója
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
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Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a 2020. évben benyújtott/megvalósított pályázatokról
Hivatali felelős:
Petényi Roland osztályvezető
Keresztesné Jáksó Éva
Pardi László
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2021. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők 2021. évre vonatkozó
áremelési kérelme
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
A Liget Fürdő Nonprofit Kft. által visszafizetett kölcsön összegének
felhasználásának felülvizsgálata
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. I. félévi
munkaprogramja
Hivatali felelős:
Pap-Szabó Katalin jegyző
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
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Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Határidő: azonnal
21. Napirendi pont
Kis Sándor kérelme
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, Kis Sándor azzal a kérelemmel fordult a
képviselő – testülethez, hogy a tulajdonában álló Sörkert Fogadó alatt lévő
önkormányzati 1298/2 hrsz.-ú 293 m2 nagyságú terület kerüljön értékesítésre részére.
Indokait az előterjesztés mellékletében lévő kérelemben kifejti.
2004-ben az akkori képviselő-testület földhasználati jogot adott Kis Sándor részére a
Gyomaendrődi Liget Fürdő kemping területéből a 293 m2 nagyságú területre
vendéglátó és kereskedelmi felépítmény elhelyezése céljából.
A földhasználati jogról szóló szerződés 2005. szeptember 26.-án aláírásra került. A
szerződésben használati díj került megállapításra. Szerződő felek megállapodtak
abban, hogy a megépített épület tulajdonosát az épület fennállásáig a földterületre
használati jog illeti meg. A földhasználati jog az épület mindenkori tulajdonosát illeti
meg. A használati díj 2020. január 1. napjától 713.000,- Ft/év+Áfa.
A Gyomaendrődi Liget Fürdő a település egyik fontos turisztikai attrakciója, amely
jelenleg is fejlesztés alatt áll. Az ingatlan területéből korábban sem volt jellemző a
területértékesítés.
A korábbi gyakorlattól eltérően a képviselő-testületnek lehetősége van eladni a
területet, vagy úgy dönt, hogy nem értékesíti. A megállapított nettó becsült forgalmi
érték 1.380.000,-Ft.
Értékesítés esetén csökken a fürdő területe, illetve a más felépítmény tulajdonosok is
bejelenthetik az igényüket a területszerzésre. Továbbá tartós bevételtől esik el az
önkormányzat, illetve megszűnik az építményre az elővásárlási joga.
Ha a képviselő-testület az értékesítés elutasítása mellett dönt, akkor a későbbiekben
is fennáll az elővásárlási joga a Sörkert Fogadó felépítményre, illetve az építmény
fennállásáig tartós bevétele keletkezik. A reálisan becsült forgalmi érték gyakorlatilag
az inflációkövető 2 évi használati díj mértékét sem éri el. A használati díj bevétel 5 év
távlatában már jelentős, mintegy nettó 3,5 és 4 millió Ft között változhat.
Mindezekre figyelemmel a Pénzügyi Bizottság a kérelem elutasítását javasolja a
képviselő-testület számára.
Toldi Balázs polgármester kiegészítésként elmondta, hogy a Városfenntartó
Bizottság is a kérelem elutasítását javasolja.
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A bizottságok javaslatára figyelemmel az 1. döntési javaslatot tette fel szavazásra,
amely szerint az ingatlant nem értékesítik.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
120/2020. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete a
Gyomaendrőd, Erzsébet liget 1298/2 hrsz. alatti beépített terület
megnevezésű, 293 m2 területű ingatlant nem értékesíti.
Határidő: 2020. június 25.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
22. Napirendi pont
Ingatlan sportcélú használatba adása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester visszaadta a szót Gózan Sándor bizottsági elnöknek.
Gózan Sándor bizottsági elnök elmondta, a Gyomaendrődi Bushido Judo
Sportegyesület a Békés Megyei Judo Szövetség támogatásával, kérelemmel fordult a
képviselő-testülethez, melyben a Fő út 85. szám alatt lévő volt óvoda épület
használatba vételét kéri. Az Egyesület az épületet a kiszolgáló helyiségekkel együtt
sportcéllal kívánja használatba venni, vállalja a tető és fűtési rendszer javítását saját
forrásból.
Jelenleg 2 db csoportszoba helyiség önkormányzati eszközök tárolásra szolgálnak, a
szabad helyiségeket azonban használni tudja az Egyesület.
Tekintettel az egyesületben folyó sporttevékenységre javasolt az ingatlan ingyenes
használatba adása határozatlan időtartamra.
A Pénzügyi Bizottság javasolja a kérelem támogatását a döntési javaslatban leírtak
szerint.
Toldi Balázs polgármester szavazásra bocsájtotta az ingatlan használatba adásáról
szóló döntési javaslatot.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
121/2020. (VI. 25.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete ingyenesen
használatba adja a Bushido Judo Sportegyesület (székhely: 5502 Gyomaendrőd, Deák
Ferenc utca 6., nyilvántartási száma: 04-02-0003439) részére a Gyomaendrőd, Fő út
85. szám alatt lévő 3495 hrsz.-ú ingatlant judo sporttevékenység végzéséhez az alábbi
haszonkölcsön szerződés alapján határozatlan időre.
A haszonkölcsönbe adás célja: a Bushido Judo Sportegyesület működéséhez tárgyi
feltételek biztosítása.
MEGÁLLAPODÁS INGATLAN HASZNÁLATÁRA
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhelye:
Gyomaendrőd, Selyem út 124., törzskönyvi azonosító szám: 725525, adószám:
15725527-2-04, képviseli: Toldi Balázs polgármester), mint Kölcsönadó, (a
továbbiakban Kölcsönadó)
Másrészről Bushido Judo Sportegyesület (székhely: 5502 Gyomaendrőd, Deák
Ferenc utca 6., szervezet nyilvántartási száma: 04-02-0003439, adószám: 18977273–1
- 04, képviseli: Jónás Zoltán Sándor elnök), mint Kölcsönvevő (a továbbiakban
Kölcsönvevő) között, az alábbi feltételekkel:
A szerződő felek Gyomaendrőd Város Önkormányzatának az önkormányzati vagyon
szabályozásáról szóló 10/2018. (II. 27.) rendelete 21. §-a, illetve Gyomaendrőd Város
Képviselő-testülete …/2020. ( III. 26.) önkormányzati határozata alapján az alábbi
megállapodást kötik meg:
A jelen megállapodás célja, hogy az 1. pontban leírt vagyontárgy használatba
adásával a Bushido Judo Sportegyesület judo sporttevékenység végzéséhez a tárgyi
feltételek biztosítva legyenek.
1. A Kölcsönadó tulajdonát képezi teljes egészében a természetben Gyomaendrőd,
Fő út 85. szám alatt lévő 3495 hrsz.-ú kivett óvoda megnevezésű ingatlan.
2. Kölcsönadó az 1. pontban megnevezett ingatlant haszonkölcsönbe adja, amelyet
a Kölcsönvevő általa megtekintett állapotban a felvett vagyonleltár szerint
haszonkölcsönbe vesz.
3.
A Kölcsönadó tájékoztatja a Kölcsönvevőt, hogy az épület 2 db csoportszoba
megnevezésű helyiségeiben eszközök vannak tárolva. Ezen túlmenően a Kölcsönadó
szavatol azért, hogy az ingatlan tekintetében harmadik személynek olyan joga, amely
a Kölcsönvevő használatát akadályozza, vagy kizárja, nem áll fenn.
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4.
A használat joga a Kölcsönvevőt jelen szerződés aláírásának napjától
határozatlan ideig illeti meg.
5.
Kölcsönvevő a vagyontárgyakat a Bushido Judo Sportegyesület Egyesület
működtetésére használhatja.
6. A Kölcsönvevő a 3295 hrsz.-ú ingatlanon építési-átalakítási munkálatokat csak a
Kölcsönadó előzetes írásos hozzájárulása alapján végezhet, ide nem értve a szokásos
javítási, karbantartási munkákat.
7.
A Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy a 3295 hrsz.-ú ingatlanon végzett
értéknövelő beruházásának megtérítésére sem a haszonkölcsön időtartama alatt, sem
annak megszűnését követően jogalap nélküli gazdagodás vagy más jogcímen igényt
nem tarthat.
8.
A Kölcsönvevő a használatba vett vagyontárgyak működtetését saját
felelősségére végzi. Köteles ehhez az illetékes szakhatóságoktól a szükséges
engedélyeket beszerezni és az előírt munkálatokat saját költségén elvégezni. A
szükséges felújítások, karbantartások és az állagmegóvással kapcsolatos valamennyi
munkálatok elvégzésének kötelezettsége és a költségek teljes mértékben történő
viselése
kölcsönvevőt
terheli.
Kölcsönvevő
köteles
a
vagyontárgyakat
rendeltetésüknek megfelelően használni, saját költségén fenntartani és állagát
megóvni. Az üzemeltetés során történő természetes elhasználódások pótlása – saját
költségén – a Kölcsönvevő kötelezettsége.
9.
A Kölcsönvevő jelen szerződés megszűnésekor vagy felbontásakor köteles a
vagyontárgyakat rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadni.
10. Kölcsönvevő kijelenti, hogy a 3295 hrsz.-ú kivett óvoda épület használata során a
gáz, áram és víz közművek használatára igényt tart. Felek kérik
közműszolgáltatóknál az eltérő fizető bejelentését. Az eltérő fizető Bushido Judo
Sportegyesület lesz.
11. A Kölcsönvevő az ingatlanon jogosult a cégnevét és nyitvatartási idejét
elhelyezni, a Kölcsönadó önkormányzati rendeletében meghatározott rendelkezések
megtartása mellett. Ezt meghaladóan bármely cégnév, reklám vagy egyéb felirat
elhelyezése kizárólag a Kölcsönadó írásbeli hozzájárulásával történhet.
12. Jelen szerződés 2. sz. mellékletében az átadáskori közműszolgáltatás mérőóra
állások rögzítésre kerülnek.
13. A jelen megállapodást bármelyik fél 60 napos írásos előrejelzési kötelezettség
mellett, külön indokolás nélkül felmondhatja.
14. A szerződést a Kölcsönadó az írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 8
munkanapon belül felmondhatja, ha
14.1. a Kölcsönvevő a rendelkezésére bocsátott ingatlanban nem az ingyenes
használatra jogosító tevékenységet végzi,
14.2. a haszonkölcsön meghatározott célja lehetetlenné vált
14.3. a Kölcsönvevő a 10. pontban meghatározott közműszolgáltatók felé a
költségeket nem fizeti meg,
14.4. a Kölcsönvevő a szerződésben vállalt, vagy a jogszabályban előírt lényeges
kötelezettségét nem teljesíti,
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14.5. a Kölcsönvevő az ingatlant rongálja, rendeltetésellenesen
szerződésszegően használja.
15. A szerződést a Kölcsönvevő 8 munkanapon belül írásban mondhatja fel.

vagy

16. A jelen szerződés körében kapcsolattartó személyek:
Kölcsönadó
részéről
Név:
Cím:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

Csényi István
5500
Gyomaendrőd,
Selyem út 124.
66 581-232
06 20 386 4464
csenyi@gyomaendrod.hu

Kölcsönvevő részéről
Név:
Cím:
Mobil:
E-mail:

Jónás Zoltán Sándor
5502 Gyomaendrőd, Deák
Ferenc utca 4/2.
06 70 702 5756
bmkanojudo@gmail.com

17. Felek törekednek a jelen szerződésből fakadó vitás kérdések békés rendezésére.
Amennyiben a tárgyalás nem vezetett eredményre Felek mindennemű Jogvita
eldöntésére alávetik magukat a Bérbeadó székhelye szerint illetékes és hatáskörrel
rendelkező bíróság ítéletének.
18. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. tv., valamint a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.
19. Jelen szerződés egymással mindenben megegyező 4 példányban készült,
amelyből a feleket 2-2 példány illeti meg.
20. Felek a jelen szerződést – amely 4 oldalból áll - átolvasás és értelmezés után,
mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Gyomaendrőd, 2020. …
…………………………………………..
Jogi ellenjegyző:
……………………………..
Pap – Szabó Katalin
Jegyző

…………………………………………..
Pénzügyi ellenjegyző:
…………………………………..
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Pénzügyi Osztályvezető
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Mellékletek:
1. sz. melléklet: tételes vagyonleltár
2. sz. melléklet: jegyzőkönyv a közműfogyasztást mérő órák állásáról
Határidő: 2020. július 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
23.Napirendi pont
Bejelentések
Toldi Balázs polgármester megkérdezte van-e valakinek bejelenteni valója.
Hozzászólás hiányában megköszönte a jelenlétet a végzett munkát, és az ülést
bezárta.
K. m. f.

Toldi Balázs
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Farkas Zoltánné
hitelesítő

Gózan Sándor
hitelesítő
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