GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
10/2020.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. augusztus 27-i nyílt üléséről, a Városháza üléstermében.
Megjelent
képviselők:

Tanácskozási
joggal jelen van:

Meghívottak:

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

Pap-Szabó Katalin jegyző, Megyeri László aljegyző, Dr. Csordás
Ádám jogász,
Szilágyiné Bácsi Gabriella, Omiliákné Csikós Anikó, Pardi László,
Petényi Roland osztályvezetők, Varjú Róbert közfoglalkoztatási
iroda vezetője valamennyi napirendhez
Dr. Smíri Sándor a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezető helyettese valamennyi napirendhez
Pál Jánosné a Család és Gyermekjóléti Központ vezetője,
Dinyáné Bánfi Ibolya a Határ Győző Városi Könyvtár vezetője,
Dr. Szonda István a Szent Antal Népház és Kulturális Központ vezetője,
Takács Gabriella a Térségi Szociális Gondozási Központ gazdaságvezetője,
Weigertné Gubucz Edit a Kállai Ferenc Művelődési Központ vezetője,
Dinya József a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetője,
Gera Krisztián a Liget Fürdő Kft. ügyvezetője,
Bíró Zoltán a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka,
Omiliák Csaba az Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka,

Jegyzőkönyv
vezető:

Jakucs Mária
310. oldal

Ülés időtartama:

14:00-16:05

Toldi Balázs polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, jegyző nőt, aljegyző urat. Külön köszöntötte Dr. Smíri Sándor hivatalvezető helyettes urat. Köszöntötte az intézmények vezetőit, a gazdaságvezetőket, a hivatal részéről jelenlévőket és
a meghívottakat.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testületből jelen van 11 fő. Jelezte távollétét Ágostonné Farkas Mária képviselő.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Dávidné Csontos Marianna és Fülöp Zoltán képviselőket kijelölni.
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
136/2020. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek
kijelöli Dávidné Csontos Marianna, Fülöp Zoltán képviselőket.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplő sorrendet annyiban javasolta módosítani, hogy a 24. napirendként szereplő Humán
Szolgáltató Központ kérelmét hozzák előrébb és azt a szünetet követően a Pénzügyi
Bizottság ülése után tárgyalják meg.
Javasolta továbbá, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. Törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a Termény értékesítése tárgyú
előterjesztés megtárgyalására rendeljenek el zárt ülést.
Megkérdezte van-e más javaslat, kérés a napirendek sorrendjével kapcsolatban.
Hozzászólás hiányában elsőként a nyílt ülés napirendjének meghatározására kérte fel
a képviselőket az általa javasoltak figyelembe vételével.
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
137/2020. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. A köztemetőket és a temetkezés rendjét szabályozó önkormányzati rendelet
felülvizsgálata (2. forduló)
2. A kegyeleti kérdéseket szabályozó önkormányzati rendelet felülvizsgálata (2.
forduló)
3. A helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosítása
4. Parkoló építés többlet forrásigény
5. Humán Szolgáltató Központ kérelme ellátási szerződés megkötése tárgyában
6. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2020. első féléves gazdálkodásának alakulásáról
7. Önkormányzati civil támogatási rendszer felülvizsgálata
8. Kulturális intézmények alapító okiratának módosítása
9. Tájékoztató a közművelődési intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról
10. Döntés a közművelődési intézményekben foglalkoztatottak tervezett bérmódosításáról
11. Beszámoló a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság
2019. évi tevékenységéről
12. Beszámoló a Szarvasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2019. évi tevékenységéről
13. Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2020. első félévi beszámolója
14. Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2020. első félévi beszámolója
15. A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2020. évi üzleti terve
16. Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2020. első félévi beszámolója
17. Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2020. első félévi gazdálkodási beszámolója
18. Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről
19. Beszámoló a 2019 évi közfoglalkoztatási pályázat végrehajtásáról
20. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Terve
21. Tájékoztató többletforrás igénylések állásáról
22. Forgalomtechnikai változtatások
23. Helyiségek bérbeadása
24. Telekhatárok rendezése
25. Székhelybejegyzési kérelem
26. Tájékoztató a zöldterület karbantartás jelenlegi szabályozásáról
27. Bejelentések
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a zárt ülés elrendelésről a Terményértékesítés tárgyú előterjesztés megtárgyalásához.
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Felhívta a figyelmet, hogy a zárt ülés elrendeléséhez minősített többségű szavazatra
van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
138/2020. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. § (2) bekezdés c)
pontja alapján a Termény értékesítése tárgyú előterjesztés megtárgyalására zárt ülést rendel el.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester elmondta, egy kellemes kötelességének tesz eleget, amikor köszönti Megyeri László aljegyző urat közszolgálati jogviszonyának 45 éves jubileuma, valamint nyugdíjba vonulása alkalmából.
Aljegyző úr 1975. szeptember 1. napján kezdte meg közszolgálati jogviszonyát a Békés Megyei Tanács VB Endrőd Nagyközségi Tanácsnál gyakornokként.
1978-1981 között Gyoma Nagyközségi Tanács VB igazgatási előadójaként a közművelődés és sportigazgatás, tartási és életjáradéki szerződések talált tárgyak intézése
tartozott feladatai közé, mely közben, 1978-1980 között sorkatonai szolgálatát is teljesítette.
1982-1983 között ugyanitt szervezési előadóként a titkársági szervezési feladatok,
testületi munka előkészítése és szervezése, vezetői munka kiszolgálása valamint a
közérdekű bejelentések és javaslatok intézését végezte.
1984-1990 között Gyomaendrőd Város Tanács VB titkársági osztályvezetőjeként a
törzskari szervezet irányítása, testületi munka szervezése, körzetközponti törvényességi feladatok ellátása, és az igazgatásszervezési feladatokban végzett kimagasló
munkát.
1990-1995 között a Gyomaendrődi Polgármesteri Hivatal főmunkatársaként a szervezési, rendeletalkotási előkészítés és választási feladatok, valamint informatikusrendszergazda feladatokat látott el.
1994. december 22-től Gyomaendrőd Város Aljegyzője, majd 2013. január 1-től Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya Közös Önkormányzati Hivatalának aljegyzője tisztségét tölti be.
Munkája mellett az Államigazgatási Főiskolán Igazgatás-szervező oklevelet, majd
Rendszerszervező, Igazgatási informatikus végzettséget szerzett kiváló eredménnyel.
Ezt követően több, a szervezet munkáját segítő továbbképzésen vett részt és Ő maga
is több képzést tartott a hivatal apparátusa részére.
Hosszú közszolgálati pályafutása számos változást felölel, melyeket kihívásként fogadott.
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Feladatait maximalista szemlélettel látta el, mindenkinek gyorsan, pontosan, részletekbe menően segített megoldani problémáját. Kollégái számára is méltán példaértékű hivatástudattal látta el feladatait.
Az országos és a helyi választások lebonyolítása során mindig kitűnt pontos, lelkiismeretes, alapos munkájával.
Tisztelt Képviselő-testület, Kedves Aljegyző Úr!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében ezúton kívánunk köszönetet mondani az elmúlt negyvenöt évben végzett lelkiismeretes munkájáért, és kívánunk hosszú, egészségben eltöltött nyugdíjas éveket.
Megyeri László aljegyző: eljött ez a nap is, melyet őszintén nem is várt annyira. Nagyon szerette a munkáját. 1975-ben a Békés Megyei Tanácsnál kezdte a munkát, gyakornokként, de azt követően mindvégig itt helyben dolgozott. 1978-ban nevezték ki
igazgatási előadónak, és ezt az életpályát futotta be, amit polgármester úr is ismertetett. Változatos, nagyon színes az önkormányzati munka. Mondhatjuk, hogy az önkormányzatnál dolgozni a „szabadság szigete”, hisz az önkormányzat egyfajta szabadságot biztosít, mindig lehetett olyat találni, amivel az ember segíthetett. Minden
városvezetővel, a képviselő-testület tagjaival, a kollégákkal, jó munkakapcsolatot tartott, konfliktusmentesen.
Nagyon szépen köszönte az eddigi bizalmat, nagyon jól érezte itt magát, mindig
örömmel fog visszaemlékezni ezekre az évekre.
1.Napirendi pont
A köztemetőket és a temetkezés rendjét szabályozó önkormányzati rendelet
felülvizsgálata (2. forduló)
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Szujó Zsoltot a Városfenntartó Bizottság elnökét
az előterjesztés ismertetésére.
Szujó Zsolt bizottsági elnök elmondta, az önkormányzat 20 évvel ezelőtt alkotta meg
a tárgyban nevezett rendeletét. Azóta a rendeletben több olyan jogalkotási, jogszerkesztései fogyatékosság van, amit időszerű felülvizsgálni.
A beterjesztésre kerülő rendelet-tervezetben szabályozni kívánnák a temető rendeltetésszerű használatához szükséges tárgyi és infrastrukturális feltételeket. A temető és
ravatalozó használatának, igénybevételének szabályait. A temetési hely gazdálkodási
szabályait. Sírhely méretezését, sírjelek alkalmazását, sírgondozás szabályait. A temetőben a kegyeleti szolgáltatások feltételeit, a temetői díjakat és az egyéb vállalkozói
tevékenységek ellátásának rendjét.
A rendelet-tervezet első fordulós vitája óta egyeztetés történt a temető üzemeltetőjével, melynek alapján a normaszövegben megtörtént a pontosítás, illetve néhány fontos alapkérdés is tisztázásra került.
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Ilyen volt például, hogy a rendelet hatálybalépésével egyidejűleg el kellene készíteni a
temetők fejlesztésének infrastrukturális koncepcióját. Ebben meghatározásra kerülhetne, hogy gondoskodni kellene a temetők körbekerítéséről, a nyilvános illemhelyek
korszerűsítéséről. Javítani a közlekedési és egyéb kommunális feltételeket - hulladékgyűjtés, vízellátás stb. Indokolt lenne új, korszerű hűtőberendezések beszerzése. Felmerült továbbá a gépjárművel történő behajtás korlátozása, és ezzel kapcsolatos műszaki berendezéseket lehetne elhelyezni.
A bizottságok ennek megfelelően tárgyalták újra a rendelet-tervezetet és az alábbi
javaslatokkal éltek a képviselő-testület felé.
Az Ügyrendi Bizottság javasolja 3. fordulós vitára a rendelet-tervezetet. Kérte, hogy
kerüljön pontosításra a 9. § (1) bekezdése, mely szerint a sírboltokban legfeljebb 16
felnőtt koporsó helyezhető el, úgy, hogy egy felnőttkoporsó helyén két gyermekkoporsó is elhelyezhető. A bizottság támogatta, hogy a hogy a temetési szertartás kezdete előtt 1 órától a szertartás végéig ne lehessen behajtani gépjárművel a temetőbe. Továbbá javasolta, hogy a Zöldpark Kft. készítsen költségkalkulációt a köztemetők
fejlesztésével kapcsolatban.
A Városfenntartó Bizottság szintén javasolja a 3. fordulóban történő megvitatást. A
bizottság javaslata még, hogy a 16. § rendelkezéseinél az 1 hónap időtartam 24 óra
legyen. A síremlékbontás megkezdése előtt annak tényét a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja vagy a megbízásából eljáró sírköves vállalkozó köteles az
ügyfélszolgálati irodán bejelenteni, és az áthelyezést, elszállítást, illetve bontást követően 24 órán belül a bontási törmelék, sírkőmaradvány elszállításáról köteles gondoskodni. A bizottság jelentősen nem korlátozná a temetőbe történő behajtást, de a
szertartások idejére ezt valahogy meg kell oldani.
A Pénzügyi Bizottság mindezen javaslatokra figyelemmel javasolta a rendelet megalkotását.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a döntési javaslatot, amely szerint szükségesnek találják a rendelet –tervezet harmadik fordulóban történő újratárgyalását.
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
139/2020. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztemetőket és a temetkezés rendjét szabályozó önkormányzati rendelet felülvizsgálata körében szükségesnek találja a harmadik fordulóban történő újratárgyalást azzal, hogy a Zöldpark
Kft. készítsen egy költség és időkalkulációt a köztemetők körbekerítésére, a behajtással kapcsolatos műszaki megoldásra és az ehhez, illetve a temetők megvilágítását célzó elektromos ellátás fejlesztését szolgáló beruházásra.
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A kalkuláció alapján véglegesített tervezetet az októberi képviselő-testületi ülésre kell
benyújtani a bizottságok módosító javaslatát is tartalmazó, következő normaszöveg
javaslattal:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2020. (….) önkormányzati rendelete
a kegyeleti közszolgáltatásról és a köztemetők rendjéről
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 9. pontjában és a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999.
évi XLIII. törvény 16. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a
temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szervei
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.

Általános rendelkezések

1. § A Rendelet hatálya a Gyomaendrőd közigazgatási területén lévő működő köztemetőkben (a továbbiakban: köztemető):
a) a kegyeleti közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) végző gazdasági társaságra (a továbbiakban: Közszolgáltató);
b) a közszolgáltatást igénybe vevő természetes és jogi személyekre;
c) a köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végző természetes és jogi személyekre;
d) a köztemető látogatóra terjed ki.
2. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a köztemetők fenntartásával, tárgyi és infrastrukturális létesítményei rendeltetésre alkalmas, és a jogszabályi előírásoknak megfelelő állapotban tartásáról, továbbá üzemeltetéséről a Közszolgáltatóval kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján gondoskodik. A közszolgáltatás végzésére kizárólag a Közszolgáltató jogosult.
(2) Az Önkormányzat a köztemetők fenntartására és üzemeltetésére a közbeszerzéseket szabályozó törvény alapján olyan gazdálkodó szervezettel köt szerződést, amelynek egyedüli tagja, és amely felett, a közfeladat, illetve a közszolgáltatás ellátásával
vagy ellátásának megszervezésével összefüggő feladatára tekintettel, az ügyvezetési
jellegű feladatok ellátását illetően teljes körű ellenőrzési jogokkal rendelkezik és képes a gazdálkodó szervezet stratégiai céljainak és fontos döntéseinek alapvető befolyásolására. Az üzemeltetést végző Közszolgáltató megnevezését és azonosító adatait
az 1. függelék tartalmazza.
(3) A közszolgáltatás a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvényben (a továbbiakban: Ttv.), a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben (a továbbiakban:
Korm. rend.) meghatározott, az Önkormányzat Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 9. pontjában rögzített feladatkörébe tartozó kegyeleti feladatok ellátását, a köztemetők és létesítményeik fenntartá316

sával, üzemeltetésével összefüggő temetkezési szolgáltatásokat foglalja magában és
tartalmazza a Közszolgáltató által ellátott feladatok finanszírozásának kereteit is.
(4) A (3) bekezdés alapján a Közszolgáltató részére nyújtott ellentételezés az Európai
Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (a továbbiakban:
2012/21/EU bizottsági határozat) szabályai szerint adható.
(5) A köztemetők felsorolását, azok nyitvatartási idejét, valamint az ügyfélszolgálati
iroda nyitvatartási idejét a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.
2. Értelmező rendelkezések
3. § E Rendelet alkalmazása szempontjából:
1. díszsírhely: a köztemetők központi temetőrészében elhelyezkedő - akár koporsós,
akár hamvasztásos eltemetést biztosító - temetési hely, melyet az Önkormányzat a
kegyeleti kérdéseit szabályozó rendelet szerinti személyiségek számára biztosít;
2. éves sírhely-gazdálkodási terv: a köztemetők egészét átfogó sírhely-gazdálkodási
terv, amelyet a Közszolgáltató a temetőfejlesztési koncepcióval összhangban készít
elő és az Önkormányzat hagy jóvá, amely éves szinten bemutatja a temetési helyszükségletet;
3. halotthűtők naponkénti igénybevételi díja: az elhunyt beszállításától eltemetéséig tartó időszakra halotthűtőben történő elhelyezéséért fizetendő díj;
4. ravatalozótermek igénybevételi díja: az elhunyt ravatalozásáért, a ravatalozó
használatáért fizetendő díj;
5. sírhelynyitás és visszahantolás díja: az első temetést megelőző, valamint a sírhelynyitáshoz kapcsolódó sírásásért és a visszahantolásáért fizetendő díj;
6. sírjel: a temetési hely megjelölésére használt különféle eszközök, építmények, tárgyak;
7. szóróparcella: a hamvak szétszórására, bemosására szolgáló temetési hely;
8. szóróparcella berendezéseinek igénybevételi díja: az elhunyt hamvainak
szóróparcellában történő szórásáért fizetendő díj;
9. temetési hely feletti rendelkezési jog: a temetési hely használatára irányuló jogosultság, amelyet a jogosult a temetési hely megváltási és újraváltási díja ellenében
szerez meg, vagy amely a jogosultat egyébként a Rendelet szabályai szerint megilleti,
és amely felöleli a jogosultnak a temetési helyre temethető személyek körének meghatározására, ideértve a rátemetésre, exhumálásra, urnakivételre, továbbá a sírjel állítására és a temetési hely, sírjel gondozására vonatkozó jogosítványait, továbbá ezzel
összefüggésben a Rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítését;
10. temetési hely megváltási díja: a temetési hely köztemetőn belüli fekvésére és a
temetés módjára figyelemmel differenciáltan meghatározott mértékű díj;
11. temetési hely újraváltási díja: a temetési hely újraváltásáért, a temetési hely köztemetőn belüli fekvésére és a temetés módjára figyelemmel differenciáltan meghatározott mértékű díj;
12. temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatások:
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12.1. a Ttv. szerinti temetkezési szolgáltatások;
12.2. egyéb temetői szolgáltatások: a köztemetőben vállalkozásszerűen nyújtott, a
12.1 pont körébe nem tartozó szolgáltatások, így különösen a síremlékállítás, bontás,
síremlék elemeinek cseréje, kiegészítőkkel való ellátása, a vésés, betűfestés, tisztítás,
temetési hely körbeterítése kőzúzalékkal (a továbbiakban együtt: síremlékekkel kapcsolatos szolgáltatások); valamint a sírfelület beültetésével, gondozásával kapcsolatos
kertészeti tevékenységek összessége;
13. temetőfejlesztési koncepció: a köztemetők egészét átfogó sírhely-gazdálkodási
terv, amelyet a Közszolgáltató készít elő és az Önkormányzat hagy jóvá, és amely 10
éves időszakra bemutatja a temetési helyszükségletet, a temetőbővítés lehetséges
irányait, megvalósításának becsült költségeit és tervezett finanszírozását, vázolja továbbá a lezárt és lezárásra tervezett köztemetők kiürítésének, újranyitásának, bővítésének, újabb kegyeleti célt szolgáló területek megvásárlásának feltételeire, finanszírozásának módjára, ütemezésére vonatkozó elképzeléseket;
14. temető-fenntartási hozzájárulás díja: köztemetőben vállalkozásszerűen munkát
végzőktől megrendelt munkák elvégzésének lehetővé tételéért fizetendő díj;
15. üzemeltetést végző Közszolgáltató által biztosított szolgáltatások: azon temetkezési szolgáltatások, melyek esetében a Közszolgáltató szakszemélyzetének, berendezésének és létesítményének igénybevétele, a Rendelet 25. § (2) bekezdése szerint kötelező.
3. A köztemetők infrastruktúrája
4. § (1) A köztemetőkben az utak rendszeres karbantartása, tisztán tartása,
síkosságmentesítése és a hó eltakarítása a Közszolgáltató feladata.
(2) Az utaknak alkalmasnak kell lenniük a sírhelytáblák (továbbiakban: parcellák) megközelítésére.
(3) A köztemetőkbe gépjárművel történő be- és kihajtás rendjét, valamint a gépjárműforgalmat a köztemetők rendje, a temetési szertartások zavartalan bonyolítása és a
temetőlátogatók nyugalma érdekében a Közszolgáltató, az általános közúti közlekedési szabályokkal összhangban, önállóan szabályozhatja.
5. § (1) A ravatalozók esztétikai megjelenésének, berendezési tárgyainak biztosítaniuk
kell a méltó kegyeletgyakorlást.
(2) A halotthűtők üzemi hőmérsékletét a Közszolgáltató technológiai utasítása szabályozza.
(3) A hűtőket hetente egyszer meg kell tisztítani és el kell végezni azoknak, a Közszolgáltató technológiai utasításában meghatározottak szerinti, fertőtlenítését.
6. § Köztemetőkben a hulladék és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
gyűjtéséről, elszállításáról és kezeléséről a Közszolgáltató gondoskodik.
4. A temetési helyek és a temetési szabályok
7. § Temetési helyek a köztemetőkben, Ttv.-ben meghatározottakon túl, a következők
lehetnek:
a) koporsós temetésnél díszsírhely;
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b) hamvasztásos temetésnél:
ba)[1] szóróparcella; vagy
bb) díszsírhely.
8. § (1) Koporsós temetésnél az egyes sírhely méretezése szerint lehet felnőttsírhely
vagy gyermeksírhely.
(2) Gyermeksírhelybe 10 éves vagy ennél fiatalabb korban elhunytak betemetése lehetséges. Meglévő gyermeksírhelybe urna is betemethető.
(3) A köztemetőben levő sírhelyek méretei:
a) egyes felnőttsírhely: 2,60 m hosszú, 1,40 m széles, 2,00 m mély, a mélyített 2,20 m;
b) kettős sírhely: 2,60 m hosszú, 2,20 m széles, 2,00 m mély, a mélyített 2,20 m;
c) gyermeksírhely: 2,20 m hosszú, 1,50 m széles, 1,60 m mély;
d) urnasírhely: 2,20 m hosszú, 1,50 m széles, 1,0 m mély.
e) urnafülke: 30*30*30 cm
(4) A sírok egymástól való oldaltávolsága legalább 60 cm, a gyermeksíroknál pedig 50
cm. A sorok között 0,60 m - 1 m távolságot kell hagyni, kivéve az új kiképzésű fej-fej
alatti sírhelytáblák sorait, ahol a sírok fejrészei között a távolság 50 cm, a sorok között
pedig 2,50 m.
9. § (1) A sírboltokban a megváltott számú, de legfeljebb 16 felnőttkoporsó helyezhető el úgy, hogy egy felnőttkoporsó helyén két gyermekkoporsó is elhelyezhető.
(2) Sírbolt temetőn belüli elhelyezését a Közszolgáltató jelöli ki, amennyiben az építtető a sírbolt helyét megváltotta, vagy az építkezéshez a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja egyébként hozzájárult.
(3) Urnasírba, urnasírboltba, a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának
döntése szerint, legfeljebb 4 urna helyezhető el, és az ikresíthető.
(4) A koporsós temetésre szolgáló temetési helyre, a temető fekvése szerint illetékes
népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal által kiadott, sírnyitási engedélylyel további legfeljebb egy elhalt, és két 25 évnél régebbi holttestmaradvány temethető rá.
10. § (1) Az elhunyt átvétele a köztemetők halottasházaiban csak a Ttv. által előírt
szállítási okmányok alapján lehetséges. Az átvétel során az azonosítócédulákon szereplő adatoknak a megrendelés és a halottvizsgálati okmányok adataival egyezniük
kell. Az átvétel tényét és időpontját az elhunytat a Közszolgáltató részére átadó által
kiállított kísérőiratokon igazolni kell.
(2) A halott átvevőjének a tételes átvételt követően a halottátvételi naplóban kell rögzítenie az átvétel időpontját, a halott teljes nevét, azt, hogy honnan szállították be az
elhunytat, és a beszállítást végző vállalkozó nevét.
(3) Amennyiben az átvételnél megállapítást nyer, hogy a halotton ékszer, nemesfémből vagy drágakőből készült tárgy van, azokat a testről el kell távolítani, és ennek tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A halotton levő nemesfém ékszereket az eltemettető vagy meghatalmazottja számára elismervény ellenében kell kiszolgáltatni. Az elhunytat ékszerrel eltemetni nem szabad.
(4) A köztemetők halotthűtőibe az elhunytak csak az azonosítást és a szabályszerű
átadás-átvételt követően kerülhetnek. A hűtés során gondoskodni kell arról, hogy a
ravatalozásig, hamvasztásig, illetve az eltemetésig az elhunyt megfelelő azonosítása
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minden kétséget kizáróan biztosítható legyen. A holttest hűtéséről a halotthűtő berendezésben az eltemetésig folyamatosan gondoskodni kell.
5. A díszsírhelyekre vonatkozó különös szabályok
11. § (1) Az Önkormányzat által adományozott díszsírhely feletti rendelkezési jog
gyakorlására és a díszsírhellyel kapcsolatos rendelkezések végrehajtásának ellenőrzésére a polgármester (a továbbiakban: adományozó) jogosult.
(2) Díszsírhely adományozása az elhunyt betemetését megelőzően lehetséges. Temetési hely utólagosan nem minősíthető díszsírhellyé.
(3) Díszsírhelybe a sírhelynyitás és rátemetés szabályainak megtartása mellett, az elhunyt özvegye, közvetlen egyenesági hozzátartozója, továbbá bejegyzett élettársa is
eltemethető a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
a) a kezdeményező írásbeli nyilatkozatával hozzájárul személyes adatainak a Közszolgáltató által történő kezeléséhez;
b) a kezdeményező írásbeli nyilatkozatával vállalja, hogy a díszsírhely gondozására
vonatkozó kötelezettségének rendszeresen, saját költségén eleget tesz.
(4) A díszsírhely mentes a sírhelyre vonatkozó megváltási és újraváltási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A díszsírhelyek a köztemető fennállásáig fenntartandók,
azokat megszüntetni, újraértékesíteni nem lehet.
(5) A díszsírhely gondozásáról elsősorban az elhunytak (3) bekezdés szerinti hozzátartozói kötelesek gondoskodni. Hozzátartozók hiányában az Önkormányzat a Közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés keretein belül köteles gondoskodni a
díszsírhelyek gondozásáról.
(6) A sírhelynyitás és rátemetés költségeit annak kezdeményezője viseli, azonban ez a
körülmény a sírhely minősítését és a státuszát nem érinti.
(7) A Közszolgáltató a sírhelyek nyilvántartó könyvében és a díszsírhely nyilvántartásban, valamint azok elektronikus adathordozóján köteles feltüntetni a díszsírhellyé
nyilvánítás tényét, valamint azon személyek nevét, lakcímét, akik a (3) bekezdés szerinti díszsírhely gondozására kötelesek.
(8) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti hozzátartozó a személyes adatainak a Közszolgáltató által történő kezeléséhez nem járul hozzá, akkor a hozzátartozó a díszsírhelyre nem temethető. Erre a Közszolgáltató a hozzátartozó figyelmét köteles felhívni
az adatigényléssel egyidejűleg.
(9) A díszsírhelyek megnyitásához, rátemetés során történő újranyitásához, áthelyezéséhez, az azokból történő exhumáláshoz, a sírokon síremlékek létesítéséhez, a sírokon
emelt síremlékek felújításához, átépítéséhez és elbontásához az adományozó hozzájárulása szükséges. A temető átrendezése vagy megszüntetése esetén a díszsírhely
áthelyezéséről az adományozó köteles gondoskodni.
(10) A Közszolgáltató a (3) bekezdés szerinti hozzátartozót a biztonságos használatot
veszélyeztető, a díszsírhelyhez tartozó, sírjel vagy a sírbolt helyreállítására írásban köteles felhívni. A felhívást a temetési hely megjelölésével a temető hirdetőtábláján és a
parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni.
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(11) Ha a (3) bekezdés szerinti hozzátartozó a felhívás ellenére a sírjelet nem állítja
helyre és az életet is fenyegető közvetlen veszély áll fenn, akkor a közvetlen veszélyt a
hozzátartozó költségére Közszolgáltató szünteti meg.
(12) Az adományozó a díszsírhellyel kapcsolatos rendelkezések végrehajtását az Önkormányzat hivatal útján ellenőrzi, amelynek során:
a) felméri és folyamatosan figyelemmel kíséri a díszsírhelyek állapotát, továbbá indokolt esetben kezdeményezi azok fenntartásához, gondozásához szükséges intézkedések megtételét;
b) a temetői nyilvántartásokba a díszsírhelyen eltemetett személyekkel összefüggő
adatok megismerésére betekinthet, a díszsírhelyekkel kapcsolatban a Közszolgáltatótól adatokat kérhet;
c) a díszsírhely adományozási eljárásokról ügyiratszám szerinti nyilvántartást vezet.
(13) A Közszolgáltató köteles biztosítani a díszsírhelyek ellenőrzését és az adataikhoz
való hozzáférést.
6. A temetési helyek, sírjelek fenntartására vonatkozó szabályok
12. § (1) A sírhely fölé épített szegélykő, síremlék, sírbolt, sírjel, illetve a temetési helyre ültetett növényzet nem terjedhet túl a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja által megváltott temetési hely területén.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség megsértése esetén a Közszolgáltató megfelelő határidő tűzésével köteles a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját a
jogszerű állapot helyreállítására felszólítani.
13. § (1) A temetési helyen, annak közvetlen környezetében, valamint a köztemető
területén csak a Közszolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával ültethetőek egy méternél magasabbra növő növények.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség megsértése esetén a Közszolgáltató megfelelő határidő tűzésével köteles a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját a
növények eltávolítására felszólítani.
14. § A temetési helyeknél pad, a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának
előzetes írásbeli kérelme alapján, a Közszolgáltató engedélyével állítható továbbá a
síremlék a sírhely határáig körbe burkolható.
15. § A temetési helyek gondozása, valamint a temetési helyek fölé emelt síremlékek,
sírjelek, a sírbolt karbantartása, helyreállítása, felújítása a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját terhelő kötelezettség.
16. § (1) A köztemetők tisztasága és rendje érdekében a sír áthelyezése, új síremlék
állítása miatt, vagy más módon feleslegessé vált sírjel, sírkőmaradvány elszállításáról a
temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja köteles gondoskodni.
(2) A sírjelbontás, vagy amennyiben a sír felett síremlék található, a síremlékbontás
megkezdése előtt annak tényét a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja
vagy a megbízásából eljáró sírköves vállalkozó köteles az ügyfélszolgálati irodán bejelenteni, és az áthelyezést, elszállítást, illetve bontást követően 24 órán belül a bontási törmelék, sírkőmaradvány elszállításáról köteles gondoskodni.
(3) Amennyiben a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja vagy a megbízásából eljáró sírköves vállalkozó a síremlék elbontása mellett új síremléket is kíván állíta321

ni, úgy azt is köteles az ügyfélszolgálati irodán bejelenteni, és az új síremlék felállításakor, de legfeljebb az (2) bekezdésben foglalt időtartamon belül köteles intézkedni a
bontási törmelék, sírkőmaradvány elszállításáról.
(4) A (2)-(3) bekezdésekben meghatározott határidő eredménytelen elteltét követően
a Közszolgáltató a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját köteles felszólítani
kötelezettsége teljesítésére. A felszólítást, a temetési hely megjelölésével, a temető
hirdetőtábláján és a parcella sarkán 30 napra ki kell függeszteni, és a felszólítás közlését a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának is meg kell küldeni.
(5) A (4) bekezdés szerinti felszólítás eredménytelensége esetén a Közszolgáltató a
bontási törmelék, sírkőmaradvány elszállításáról a temetési hely feletti rendelkezési
jog jogosultjának költségére gondoskodik.
17. § Rátemetéskor a lebontott síremlék a parcellákban, a temetői utak szélén nem
tárolható. Elszállításáról a lebontás alkalmával a temetési hely feletti rendelkezési jog
jogosultja köteles gondoskodni.
18. § (1) A lejárt használati idejű temetési helyen lévő síremlékkel kapcsolatos bontási
és elszállítási kötelezettségére a Közszolgáltató az újraváltásra meghirdetett határidő
leteltét követően köteles a temetési hely feletti rendelkezési jog korábbi jogosultját,
vagy a nyilvántartásban fellelhető utolsó betemetés megrendelőjét, írásban figyelmeztetni. Ha a Közszolgáltató figyelmeztetése ellenére a kötelezett a használati idő
lejártát követő 6 hónapon belül kötelezettségét nem teljesíti, a síremlék lebontható és
értékesíthető.
(2) A síremlék bontásáról, tárolásáról, értékesítéséről és annak eredménytelensége
esetén megsemmisítéséről a Közszolgáltató köteles nyilvántartást vezetni és azokat öt
évig megőrizni. Az értékesítésből származó bevételnek a bontási és a tárolási díj öszszegén felüli részét ezen időtartamon belül a kötelezett részére vissza kell fizetni.
(3) Az exhumáláskor lebontott és feleslegessé vált síremléket, törmeléket, a temetési
hely feletti rendelkezési jog jogosultja vagy meghatalmazottja legkésőbb az exhumálással egy időben köteles elszállíttatni, ennek hiányában a Közszolgáltató gondoskodik a bontási törmelék, sírkőmaradvány elszállításáról a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának költségére.
7. Sírhelygazdálkodás
19. § (1) Az éves sírhelygazdálkodás a Közszolgáltató feladata, amelynek keretében a
jóváhagyott temetőfejlesztési koncepció, valamint az éves sírhelygazdálkodási terv
szerint kijelöli a temetésre előkészített és használható temetési helyeket.
(2) A Közszolgáltató az éves sírhelygazdálkodási tervet a tárgyévet megelőző év október 10. napjáig megküldi az Önkormányzat hivatala részére. Az éves
sírhelygazdálkodási tervet az Önkormányzat hagyja jóvá.
20. § (1) A Közszolgáltató a megváltott, de igénybe nem vett vagy a lejárat előtt kiürített temetési helyeket felajánlás esetén, ha a temetési hely még értékesíthető, köteles
visszaváltani azzal, hogy az értékesítés időpontjában érvényes díjat az újraértékesítést
követő 30 napon belül, az újraértékesítéshez kapcsolódóan felmerült 10% kezelési
költség és a ténylegesen igénybe vett időre eső díjak levonása után, köteles visszatéríteni.
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(2) Ha a sírhelyek használati időtartama alatt nem történik újabb koporsós betemetés,
a sírhely további használati jogát csak újraváltással lehet biztosítani.
21. § (1) Az áthelyezett temetési hely használati ideje az eredetileg megváltott temetési hely fennmaradó használati idejéhez képest nem változik. Ha az áthelyezés a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának kérésére történik, úgy annak költségét viselnie kell. A Közszolgáltató általi áthelyezésre kizárólag indokolt esetben, a
Közszolgáltató költségére kerülhet sor.
(2) Ha a rátemetést, újraváltást megrendelő nem azonos a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjával, akkor a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájárulását át kell adnia a Közszolgáltatónak.
(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog lejártának tárgyévében a Közszolgáltató
köteles írásban tájékoztatni a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját a lejárat időpontjáról, az újraváltás lehetőségéről, vagy annak hiányában az elutasítás indokáról és díjáról.
(4) A lejárt és újra nem váltott temetési hely újbóli értékesítésére csak az értesítő levél
kiküldését követő 6 hónap elteltével kerülhet sor.
8. A köztemetői nyilvántartások
22. § (1) A Közszolgáltató a Ttv.-ben foglaltakon túl az alábbi nyilvántartásokat köteles vezetni:
a) betűrendes névmutató;
b) sírhelyújraváltó könyv;
c) parcellakönyv;
d) áthelyezési főkönyv;
e) áthelyezési mutató;
f) sírkőkönyv;
g) urnaátadó könyv;
h) halottátvételi napló;
i) halotthűtők üzemeltetési és fertőtlenítési naplója;
j) díszsírhely-nyilvántartás.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartások arra alkalmas célszoftver alkalmazásával
elektronikus úton is vezethetők.
(3) Urnakiadáskor a nyilvántartásnak tartalmaznia kell az urnakiadás időpontját, az
átvevő nevét és adatait, a hamvasztóüzemet, a hamvasztás sorszámát.
(4) Az urnakiadás a kiadást kérő kérelmére nemcsak személyes átadással, hanem tértivevényes postai küldemény útján is történhet.
(5) A nyilvántartásokba történő bejegyzést időrendi sorrendben kell teljesíteni.
(6) A temetkezéssel kapcsolatos feladatok során készített nyilvántartásokat a köztemető lezárásáig a Közszolgáltató köteles megőrizni, míg lezárás után a Békés Megyei
Levéltár részére kell átadnia megőrzésre. A nyilvántartások esetleges megsemmisülése esetére a nyilvántartó könyvből és a sírboltkönyvből másolat készítése kötelező,
melyeket elkülönítetten kell tárolni az eredeti példányoktól.
23. § (1) Közszolgáltató köteles jegyzéket készíteni
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a) a Nemzeti Sírkert részeként számon tartott temetési helyekről;
b) a műemléki védelem alatt álló temetési helyről, sírjelről.
(2) A honvédelemért felelős miniszter által a hősi temetési hely kezelésének ellenőrzésére kijelölt szerv által vezetett nyilvántartás alapján a Közszolgáltató köteles jegyzéket készíteni a hősi temetési helyekről és a hősi halottakról. A nyilvántartás a hősi
halott személyére és temetési helyére vonatkozóan tartalmazza a hősi halott maradványait őrző hősi temetési hely címét, valamint a sírhelytábla, sírhelysor, sírhelyszám
adatait.
9. A temetkezési szolgáltatások, valamint az egyéb temetői szolgáltatások ellátásának rendje, összhangja
24. § (1) Köztemetőben temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatás kizárólag a
Közszolgáltatóhoz történő előzetes bejelentés alapján végezhető.
(2) A bejelentést a munkálatok megkezdését megelőzően legalább négy munkanappal, rátemetés miatti síremlékbontás esetén két munkanappal kell a Közszolgáltatónál
megtenni.
(3) A temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozók (2) bekezdés szerinti előzetes bejelentésének az alábbiakra kell kiterjedni:
a) a tevékenység gyakorlására jogosító engedélyek megléte, másolati példányának
csatolása;
b) a munkavégzéssel érintett köztemető megnevezése;
c) a munkavégzéssel érintett temetési hely megjelölése;
d) a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja és a megbízó vagy megrendelő
megnevezése, a megbízást vagy megrendelést igazoló dokumentum másolati példányának csatolása;
e) a tervezett munka leírása;
f) a vállalkozási tevékenységre jogosító okirat másolati példányának csatolása;
g) annak tudomásulvétele, hogy a köztemető területén kizárólag az erre a célra kijelölt helyen helyezhető el a saját szolgáltatására utaló reklám- és hirdetőtábla.
(4) A temetkezési szolgáltató előzetes bejelentésének a (3) bekezdésben foglaltakon
kívül az alábbiakat is tartalmazni kell:
a) a teljes körű temetkezési szolgáltatás köréből ellátni szándékozott tevékenységek
megjelölése;
b) temetkezési szolgáltatás ellátásához megjelölt telephely létesítésével kapcsolatos
temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság engedély másolatának csatolása;
c) annak tudomásulvétele, hogy a temetkezési szolgáltató a tevékenység ellátása során köteles az eltemettetőnek a temetési szertartásra vonatkozó rendelkezését - az
egyházi temetés esetén az egyházi szertartás rendjének megfelelően - tiszteletben
tartani;
d) holttest szállítása esetén a közegészségügyi és járványügyi szabályokat és az alapvető kegyeleti feltételeket kielégítő, erre a célra kialakított járművel való rendelkezésről szóló nyilatkozat.
(5) Amennyiben a (3) bekezdés d) pontja szerinti megbízást igazoló dokumentum
szerinti megbízó különbözik a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjától, ak324

kor a temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozó köteles a
megbízó, a megbízást igazoló dokumentumon szereplő személyes adatainak a Közszolgáltató által történő kezeléséhez hozzájáruló, írásbeli nyilatkozatát is csatolni.
(6) A temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozó előzetes bejelentés szerinti munkavégzését a Közszolgáltató munkavállalója vagy megbízottja
útján ellenőrizheti.
(7) A Közszolgáltató a hatáskörrel rendelkező szerv megfelelő intézkedését, így különösen a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság ellenőrzését kezdeményezheti:
a) ha a temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozó a Közszolgáltatónál tett teljes körű, előzetes bejelentés nélkül vagy attól eltérő tartalommal
végzi a munkát,
b) ha a temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozó bizonyítható módon ismétlődően és súlyosan megsérti a köztemető használati rendjére vonatkozó előírásokat, sértve ezzel a látogatók, az eltemettetők és a szertartásokon
részt vevők kegyeleti érzését, vagy egyébként a Közszolgáltató technológiai utasításait megsértve veszélyezteti a köztemetői létesítmények biztonságos működtetését.
(8) A temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozónak biztosítania vagy igazolnia kell a Közszolgáltató részére az elhunyt személy azonosítását,
továbbá a megrendelő és a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának kilétét.
Ezen adatokat köteles a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátani a (3) bekezdés szerinti előzetes bejelentéssel egyidejűleg.
(9) A Közszolgáltató a temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozókkal együttműködési megállapodást köthet a temető szabályszerű, a kegyeleti
jogok érvényesülését szolgáló működésének elősegítése érdekében.
(10) Amennyiben a temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozó bejelentési kötelezettségének határidőn belül és maradéktalanul eleget tesz, a temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatások végzése nem tagadható meg.
25. § (1) A temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozók munkavégzésének összhangját a Közszolgáltatónak biztosítania kell oly módon, hogy
a) a vállalkozók az általuk végzett egyes szolgáltatások jellegéhez is igazodóan azonos feltételekkel, lehetőség szerint az erre irányuló igénybejelentés sorrendjének
megfelelően vehessék igénybe a köztemető infrastruktúráját;
b) olyan nyilvántartásokat kell vezetnie, továbbá ügyfélszolgálati irodáinak működtetését úgy kell megszerveznie, hogy az a) pont alatti szolgáltatói igények nyomon követése biztosított legyen;
c) a Rendeletben meghatározott esetekben, valamint a Közszolgáltató által meghatározott technológiai utasítások szerinti tartalommal és terjedelemben a temetkezési
szolgáltatók kötelesek a Közszolgáltató szakszemélyzetét a létesítmények igénybevétele során igénybe venni, míg a Közszolgáltatónak úgy kell a munkavégzését megszerveznie, hogy biztosítsa és segítse a vállalkozók munkavégzését.
(2) A temetkezési szolgáltatások közül kötelező a Közszolgáltató szakszemélyzetének, berendezésének és létesítményének igénybevétele az alábbi feladatokkal összefüggésben:
a) a köztemetőn belül az elhunyt hűtése;
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b) sírásás, sírhelynyitás ideértve az első temetést megelőző sírásást, továbbá az urnafülke (kolumbárium) zárólapjának eltávolítását, az újratemetés és az exhumálás.
(3) Az egyéb temetői szolgáltatások végzése feltételeinek biztosítására az (1) bekezdésben foglaltak megfelelően irányadók, az alábbi eltérésekkel:
a) a vállalkozók az ügyfélszolgálati irodák nyitvatartási idejében, munkanapokon végezhetnek munkálatokat;
b) a vállalkozók a munkavégzés érdekében indokolt esetben gépjárművel is behajthatnak a temetőbe, kötelesek azonban a Közszolgáltató előírásait és a temető használatára vonatkozó rendelkezéseket betartani;
c) a vállalkozók a munkálatok befejezését követően, többnapos folyamatos munkavégzés esetén pedig az utolsó napon kötelesek a törmelékeket, hulladékot, lomot stb.
elszállítani vagy elszállíttatni, és a temetési hely környezetét rendezetten, tisztán
hagyni;
d) a vállalkozók a köztemető területén csak az egyéb temetői szolgáltatások végzése
céljából tartózkodhatnak, üzletszerzésre irányuló tevékenységet nem folytathatnak.
10. A köztemetők használati rendje
26. § (1) A Közszolgáltató a köztemetők nyitásáról és zárásáról az 1. mellékletben
foglaltaknak megfelelően köteles gondoskodni.
(2) A nyitvatartási idő meghosszabbításáról a Közszolgáltató dönthet az Önkormányzat tájékoztatása mellett. A Közszolgáltató a meghosszabbított nyitvatartási időről a
temetőlátogatók részére az Önkormányzat internetes honlapján köteles a meghoszszabbított nyitvatartási időpontot megelőző 10. munkanapig tájékoztatást nyújtani.
(3) A Közszolgáltató a temető bejáratánál, jól látható módon elhelyezett táblán köteles a nyitvatartásról, valamint a köztemető használati rendjére vonatkozó szabályokról
a temetőlátogatókat tájékoztatni, a temető forgalmasabb részeire pedig tájékoztató
és a tájékozódást elősegítő információs táblákat helyezni.
(4) A köztemető részletes térképét a temető minden nagyobb, a gépkocsik számára is
nyitva álló bejáratánál, illetve a temető központi helyén ki kell függeszteni, valamint a
Közszolgáltató internetes honlapján közzé kell tenni, azt évente aktualizálni kell.
(5) A Közszolgáltatónak minden sírhelytábla számát jelzőoszlopon, könnyen észrevehető helyen fel kell tüntetnie.
(6) A köztemetőben működő ravatalozó igénybevételének részletes szabályai:
a) Az előkészületi munkák során, beleértve a beszállított elhunyt, illetve a hamvakat
tartalmazó urna azonosítását és a temetési kellékek vizsgálatát is, a jogszabályokban
és a Közszolgáltató belső szabályzatában foglaltak alapján kell eljárni.
b) A Közszolgáltató gondoskodik a hangosító berendezés, valamint a teremvilágítás
hibátlan működéséről, valamint biztosítja várakozó zenemű lejátszásának lehetőségét.
c) A ravatalozóhelyiség használatát a Közszolgáltató harminc perccel a szertartás időpontját megelőzően köteles biztosítani a megrendelő részére.
d) A temetés adatait a Közszolgáltató, a temetést megrendelő eltérő utasítása hiányában, köteles feltüntetni a „temetések rendje” táblán.
27. § A kegyeleti jog gyakorlásának elősegítése érdekében a Közszolgáltató tájékoztatást köteles nyújtani a temetőlátogatók részére akár egyedi, akár közérdekű ügy326

ben. Ennek érdekében a Közszolgáltató ügyfélszolgálati irodát működtet az 1. mellékletben meghatározottak szerint.
28. § (1) A temetőlátogatás célja lehet kegyeleti joggyakorlás vagy a temetési hely
gondozása.
(2) A köztemetőket 14 éven aluli gyermekek, illetőleg cselekvőképtelen személyek
kizárólag cselekvőképes, nagykorú személyek kísérete mellett látogathatják.
(3) Azokban a köztemetőkben, ahova gépjárművel be lehet hajtani, ott közlekedni
kizárólag az erre a célra kijelölt utakon lehet a közúti közlekedésre vonatkozó szabályok szerint, a temetőkben elhelyezett közlekedési tábláknak megfelelően. A gépjárművel történő közlekedés során a keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja
a temetőlátogatókat, illetőleg a búcsúztatási szertartásokat.
(4) Köztemetőbe állatot bevinni csak a Közszolgáltató engedélyével lehet. Mentes a
bejelentési kötelezettség alól a vakvezető- és a segítő kutya.
(5) Köztemetőben kerékpárral közlekedni csak a közúti közlekedés szabályainak betartásával lehet. A kerékpárral történő közlekedés nem zavarhatja a temetőlátogatókat, illetőleg a búcsúztatási szertartásokat.
(6) Köztemetőn belüli halottszállítás céljából a köztemetőbe a Közszolgáltató előzetes
engedélye alapján lehet behajtani. A tevékenység során a Közszolgáltató különleges
előírásait be kell tartani.
29. § (1) A temetőlátogatók kötelesek a köztemetői terület, az ingó és ingatlan létesítmények, tárgyak rendeltetésszerű használatára, továbbá kötelesek tartózkodni
bármiféle károkozástól, rongálástól.
(2) Tilos a növényzet és a zöldterületek, zöldfelület egyéb elemeinek, tartozékainak,
felszerelési tárgyainak bármilyen módon történő megrongálása, pusztítása, károsítása, vagy olyan szakszerűtlen kezelése, amely értékük csökkenésével jár.
(3) A köztemető területén nem végezhető olyan tevékenység, amely egészségre ártalmas, szennyeződést, bűzt, egyéb káros környezeti kárt, balesetveszélyt okoz, mások
kegyeleti joggyakorlását akadályozza, korlátozza.
(4) A temetőlátogatóknak tartózkodniuk kell minden olyan tevékenységtől, amely
mások kegyeleti érzéseit zavarhatja, így különösen a hangoskodástól, zenehallgatástól.
(5) A köztemetőben biztosított közüzemi szolgáltatások kizárólag a kegyeleti jogok
gyakorlása körében vehetők igénybe.
30. § (1) Köztemetőbe a temetőlátogatók a szokásos, rendszeresen maguknál tartott
személyes használati tárgyaikon túlmenően kizárólag a temetési helyek díszítésére,
gondozására szolgáló tárgyakat és a kegyeleti jog gyakorlásának kellékeit vihetik be.
(2) A köztemetőkből koszorúkat, virágokat, növénymaradványokat, kertészeti hulladékokat, egyéb hulladékot a Közszolgáltató hozzájárulása nélkül kivinni nem lehet,
azokat a kijelölt helyeken kell elhelyezni.
31. § (1) A köztemetőben munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók
és a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunytak búcsúztatását. A
munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota ne változzon. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni.
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(2) Búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást.
11. A kegyeleti közszolgáltatáshoz kapcsolódó díjak
32. § (1) A kegyeleti közszolgáltatási díjak az alábbiak:
a) temetési hely megváltási díja,
b) temetési hely újraváltási díja,
c) halotthűtők naponkénti igénybevételi díja,
d) sírhelynyitás és visszahantolás díja,
e) exhumálás, és exhumáláshoz sír nyitás,
f) temetési hely felépítményének temetésre való előkészítése (fedlap leemelés),
g) ravatalozótermek igénybevételi díja,
h) temető-fenntartási hozzájárulás díja.
(2)[2] A Közszolgáltató által biztosított szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjak az alábbiak:
a) szóróparcella berendezéseinek igénybevételi díja,
(3) A kegyeleti közszolgáltatás díjait a Rendelet 2. melléklete tartalmazza. A mellékletben megjelölt díjak nettó összegét az általános forgalmi adóról szóló törvény szabályai szerinti előírásoknak megfelelő mértékű általános forgalmi adóval kell növelni.
(4) Az egyes kegyeleti közszolgáltatással összefüggő díjakat a kötelezetteknek minden esetben a temetés, illetve az egyes tevékenységek megrendelésekor kell megfizetniük.
(5) A kegyeleti közszolgáltatás díjait a kötelezettek az alábbiak szerint fizetik meg:
a) A temetési hely megváltási díját a temetési hely megváltója a temetési hely megváltásakor köteles egy összegben megfizetni a Közszolgáltató által, az Önkormányzat
nevében kiállított számla alapján.
b) A temetési hely újraváltási díját a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja a
temetési hely újraváltásakor köteles a választása szerinti használati időre egy összegben vagy részletekben megfizetni a Közszolgáltató által, az Önkormányzat nevében
kiállított számlának megfelelően. A Közszolgáltató köteles a részletfizetés szabályait
az ügyfélszolgálati irodákban kifüggeszteni, köteles továbbá azt az internetes honlapján is közzétenni.
c) A temető fenntartási hozzájárulás díját a köztemetőben vállalkozásszerűen munkát
végzők a Közszolgáltató által, az Önkormányzat nevében a vállalkozás részére kiállított számla alapján kötelesek megfizetni. A Közszolgáltató a számlát a munkakezdés
napján állítja ki.
d) A halotthűtők naponkénti igénybevételi díját a temetés megrendelője vagy meghatalmazottja köteles megfizetni az elhunyt halotthűtőben történő elhelyezéséért a
beszállításától az eltemetéséig tartó időszakra vonatkozóan a Közszolgáltató által, az
Önkormányzat nevében kiállított számla alapján.
e) A ravatalozótermek igénybevételi díját a temetés megrendelője vagy meghatalmazottja köteles megfizetni az elhunyt ravatalozásáért, a ravatalozó használatáért a Közszolgáltató által, az Önkormányzat nevében kiállított számla alapján.
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f) A sírhelynyitás és visszahantolás díját annak megrendelője vagy meghatalmazottja
köteles megfizetni az első temetést megelőző, valamint a sírhelynyitáshoz kapcsolódó
sírásásért és a visszahantolásáért a Közszolgáltató által, az Önkormányzat nevében
kiállított számla alapján.
(6)[3] A Közszolgáltató által biztosított szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjakat a kötelezettek az alábbiak szerint fizetik meg:
a) A szóróparcella berendezéseinek igénybevételi díját a temetés megrendelője vagy
meghatalmazottja köteles megfizetni az elhunyt hamvainak szóróparcellában történő
szórásáért a Közszolgáltató által kiállított számla alapján.
(7) A üzemeltető által biztosított szolgáltatások díját a temetésre kötelezett a részére
vagy meghatalmazottja nevére kiállított számla alapján köteles megfizetni.
(8) A Rendeletben meghatározott díjakat a Közszolgáltató a köztemetőkben hirdetőtáblákon, valamint az ügyfélszolgálati irodákban köteles kifüggeszteni, valamint az
internetes honlapján is közzéteszi azt.
(9) A Közszolgáltató minden év október 10-ig kedvezményezheti az Önkormányzatnál
a kegyeleti közszolgáltatás díjak felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek, az önköltségelemzéssel alátámasztott, az Önkormányzat által elismert és
műszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó, változása mértékének függvényében.
A díjak mértékét a közszolgáltatással kapcsolatban felmerült szükséges és indokolt
költségek alapján kell megállapítani, és évente felül kell vizsgálni. A köztemetőben
vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulási díj
mértéke az adott évben az egyes sírhelyekre megállapított megváltási díjtételek egyszerű számtani átlagának 5%-át nem haladhatja meg.
(10) Rátemetés esetén a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja köteles a temetési hely megváltási díjának a rátemetéssel meghosszabbodó időtartamhoz igazodó arányos részének megfizetésére. Rátemetés esetén a meghosszabbított sírhelyhasználati időre vonatkozó arányos sírhelyhasználati díjat kell megfizetni.
(11) A temetési hely feletti rendelkezési jog tekintetében meghosszabbított használati
idő esetén a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának meg kell fizetnie a
meghosszabbítással arányos sírhelyhasználati díjat.
12. Záró rendelkezések
34. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivételével 2021. január 1-én lép hatályba.
(2) A 7. § ba) alpontja, 32. § (2) és (6) bekezdése 2025. január 1-én lép hatályba.
(3) A Rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően megrendelt temetkezési
szolgáltatások esetében, illetve a hatálybalépést követően induló ügyekben kell alkalmazni.
(4) A Rendelet hatálybalépése előtt megváltott temetési helyekre a megváltáskor érvényes jogszabályokat kell alkalmazni a temetési helyek megváltási és újraváltási díjaira vonatkozó rendelkezések kivételével.
(5) A Közszolgáltató a Rendelet hatálybalépését követő 6 hónapon belül üzletszabályzatot készít, melyet az ügyfelek számára az ügyfélszolgálati irodákban hozzáférhetővé
tesz, a honlapjára feltölt.
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(6) Az 2. § (4) bekezdése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2)
bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott
egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami
támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá
tartozó támogatást tartalmaz.
(7) A Rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való
megfelelést szolgálja.
(8) Hatályát veszti Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI. 2.) önkormányzati rendelete.
1. melléklet a … önkormányzati rendelethez
A köztemetők megnevezése és nyitvatartási rendje
1. A köztemetők felsorolása:
a) Gyomai köztemető (Katona József utca, 3750 hrsz.)
b) Endrődi köztemető (Sztrenda dűlő, 5168/7 hrsz.)
2. köztemetők nyitvatartási ideje egységesen a hét minden napján:
a) nyári időszámítás esetén 06.00-20.00 óráig
b) téli időszámítás esetén 07.00-17.00 óráig
3. Az ügyfélfogadás helyszíne és időtartama:
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. – Portai épület
Nyitvatartás: H-Cs: 7:30-15:30, P: 7:30-12:00
Elérhetőségek:
Telefon: +36 (66) 386-233
Mobil: +36 (70) 413-6478
E-mail: banlakia@gyomaszolgiparipark.hu
2. melléklet a … önkormányzati rendelethez
Köztemető fenntartási, üzemeltetési és szolgáltatási díjtételek

1
2
3
4
5

A
Díjtétel megnevezése
Temető fenntartási hozzájárulás
Temető-üzemeltetési szolgáltatási díjak
Ravatalozó bérlet
Hűtőszekrény használata (naponta)
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B
Forint
2.500
20.000
2.500

6
7
8
9
10

Sírásás (egyszemélyes normál)
Sírásás (egyszemélyes mélyített)
Sírásás (gyermek sírhely)
Sírásás (urna sírhely)
Temetési hely felépítményének temetésre való előkészítése (fedlap leemelés)
11 Exhumálás során normál sír nyitása
12 Exhumálás során mélyített sír nyitása
13 Exhumálás
14 Sírhely megváltási díjak
15 Egyszemélyes normál sírhely 25 évre
16 Kétszemélyes normál sírhely 25 évre
17 Egyszemélyes mélyített 25 évre
18 Kétszemélyes mélyített sírhely 25 évre
19 Gyermeksírhely 25 évre
20 Urnasírhely 25 évre
21 Urnafülke 15 évre
22 Egyszemélyes sírbolt 60 évre
23 Kétszemélyes sírbolt 60 évre
24 Háromszemélyes sírbolt 60 évre
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

14.000
20.000
6.000
6.000
4.000
17.000
20.000
12.000
14.500
29.000
19.000
38.000
10.000
10.000
16.500
72.000
104.000
144.000

1. függelék a … önkormányzati rendelethez
A köztemető üzemeltetőjének azonosító adatai
Név: Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Elérhetőségek:
Telefon: +36 (66) 386-233
Mobil: +36 (20) 383-6077
Működési cím / Levelezési cím: 5500, Gyomaendrőd Ipartelep út 2.
E-mail: zoldparkkft@gyomaszolgiparipark.hu
Cégjegyzékszám: 04-09-008715
Adószám: 14596421-2-04
Ügyvezető neve: Dinya József
2. függelék a … önkormányzati rendelethez
A köztemetők sírhelytábla (parcella) felosztása
1. Gyomai köztemető
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2. Endrődi köztemető

"
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[1] 2025. január 1-én lép hatályba
[2] 2025. január 1-én lép hatályba
[3] 2025. január 1-én lép hatályba
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont
A kegyeleti kérdéseket szabályozó önkormányzati rendelet felülvizsgálata (2.
forduló)
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester visszaadta a szót Szujó Zsolt bizottsági elnöknek.
Szujó Zsolt bizottsági elnök elmondta, a rendelet-tervezet szabályai az elmúlt évek
tapasztalatai alapján kerültek meghatározásra. A rendelet rendelkezik arról, hogy kik
azok, akiket javaslat esetén az önkormányzat saját halottjává lehet fogadni. Továbbá
rendelkezik arról, hogy az ezzel kapcsolatos döntési hatáskört a polgármester tisztségre telepítik. Rendelkezik arról, hogy a saját halott temetésével kapcsolatban milyen
polgármesteri feladatok merülnek fel, és hogy ennek költségeit az önkormányzat magára vállalja.
A rendelet-tervezett 2. fordulóban a bizottságok megtárgyalták és elfogadását javasolják a képviselő-testület számára.
Toldi Balázs polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására. Felhívta a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
13/2020. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
a kegyeleti kérdésekről
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) és c) pontjaiban foglalt feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) saját
halottjává nyilváníthatja, amennyiben az elhunyt végakaratával vagy a temetésre köteles hozzátartozók szándékával nem ellentétes, azt az elhunyt személyt aki:
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a) Gyomaendrőd Díszpolgára vagy Gyomaendrődért Díj kitüntetettje;
b) az Önkormányzat képviselője és tisztségviselője,
c) az Önkormányzati alapítású és tulajdonú gazdálkodó szervezet munkabaleset következtében elhunyt munkavállalója;
d) kimagasló szakmai, emberi, hivatásbeli vagy közéleti életművét az Önkormányzat
az a) pontban foglalt kitüntetésen túli, önkormányzati rendelettel alapított egyéb elismeréssel jutalmazta.
(2) Az Önkormányzat saját halottjává nyilvánított elhunyt, a temetésre köteles hozzátartozók egyetértésével, a köztemetők e célra fenntartott díszsírhelyébe temethető.
2. § Az önkormányzat saját halottjának nyilvánításáról a polgármester dönt.
3. § (1) Az Önkormányzat saját halottjának temetéséről, és egyes kegyeleti események megszervezéséről a polgármester gondoskodik.
(2) A polgármester az (1) bekezdésben foglalt feladatkörében:
a) a temetésre kötelezett hozzátartozóval egyeztetett módon megteszi a temetéssel
kapcsolatos intézkedéseket;
b) gondoskodik a nekrológ, a temetési emlékbeszéd elkészítéséről és az elhunyt
munkásságát méltató közlemény kiadásáról, valamint a gyászlobogónak az Önkormányzat hivatali épületén történő elhelyezéséről;
4. § Az Önkormányzat saját halottja temetési költségeit az Önkormányzat magára
vállalja, melynek fedezetét a tárgyévi költségvetés Kitüntetési és Kegyeleti Alap előirányzata biztosítja.
5. § (1) Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a kegyeleti kérdésekről szóló 12/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelete.
Toldi Balázs
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

E rendelet 2020. augusztus hó 31. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2020. augusztus 31.
Pap-Szabó Katalin
jegyző
3. Napirendi pont
A helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Farkas Zoltánnét az Ügyrendi Bizottság elnökét,
hogy ismertesse az előterjesztést.
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Farkas Zoltánné bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület az önkormányzat
illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló
törvény szerinti reklámhordozókra 2018. január 1-től kivetette az építményadót.
A 2021. évi központi költségvetésről szóló törvény hatályon kívül helyezte a helyi
adókról szóló törvény reklámhordozók adójával kapcsolatos rendelkezéseit, mely
rendelkezések 2020. július 15. napjától hatálytalanok.
Mindezek alapján a képviselő-testületnek is szükséges a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletét módosítani, a reklámhordozók utáni építményadójáról szóló
rendelkezéseit hatályon kívül helyezni.
Az adónem évközi megszűnése miatt a 2020. évre kivetett adó időarányos részét is
törölni kell. Ez 2020. évben 1.189.439 Ft, majd 2021. évtől évi 2.560.000 Ft adóbevétel
kiesést eredményez önkormányzatunknak.
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a rendelet módosítását.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a rendelet módosításáról. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14/2020. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
a helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Hatályát veszti a helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet
7. § (4) bekezdése.
(2) Hatályát veszti a helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 5. §
(1) bekezdésében az „és a 11/A. §-ában meghatározott reklámhordozó” szövegrész.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Toldi Balázs
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző
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E rendelet 2020. augusztus hó 31. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2020. augusztus 31.

Pap-Szabó Katalin
jegyző
4. Napirendi pont
Parkoló építés többletforrás igény
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Gózan Sándort a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy
ismertesse az előterjesztést.
Gózan Sándor bizottsági elnök elmondta, a korábban elkészült 2020. évi út és parkoló építési és felújítási és járda felújítási terv szerint már lezajlott az út, járda és parkoló
felújítási közbeszerzés. Az első közbeszerzésből kimaradtak az építési engedélyhez
kötött munkák, mivel azok tervezése és engedélyezése még folyamatban volt.
Így kimaradt a Hősök út és Rákóczi Ferenc utca kereszteződésében építendő 5 férőhelyes, a Kossuth úti 2 férőhelyes, a Vásártéri lakótelepi 9 férőhelyes parkoló építés és
a Kner utcai járdafelújítás.
A beszerzés becsült értékének meghatározásánál a tervezői költségbecslést vették
alapul, ami nettó 8,3 millió Ft becsült érték. A költségvetésben rendelkezésre álló forrás nettó 8,372 millió Ft.
A közbeszerzési eljárás 2020. július 31-én megindításra került és az ajánlatok bontása
2020. augusztus 11-én meg történt.
Az ajánlattétel során a meghívott 5 gazdasági társaságból 3 nyújtott be ajánlatot és a
legalacsonyabb összegű ajánlat nettó 10.450.966 Ft, így a rendelkezésre álló forrás
nem elegendő.
Jelen helyzetben két megoldás lehetséges. Az egyik, hogy forrás hiány miatt eredménytelenné nyilvánítják az eljárást és új eljárást indítanak. Ezzel viszont a kivitelezési
időszak kitolódna a téli időszakra, ami nem mindig alkalmas kivitelezésre.
A másik megoldás, hogy a képviselő-testület többletforrást jelöl ki, és így a Pénzügyi
Bizottság eredményt tud hirdetni
A megfelelő kivitelezés érdekében a bizottság javasolja a többlet forrás kijelölését,
melynek forrása lehet a költségvetésben a felhalmozási céltartalékba helyezett partfal
leszakadás vis maior támogatás megelőlegezett összege. A többletforrás igény nettó
2.078.441 Ft + Áfa, azaz bruttó 2.639.620 Ft.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak a többletforrás
biztosításáról.
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
140/2020. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Parkoló építés és járdafelújítás 2020” tárgyú beruházáshoz nettó
2.078.441 Ft + Áfa, azaz bruttó 2.639.620 Ft -ot biztosít a 2020. évi
költségvetéséről szóló 5/2020 (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 96. sor Felhalmozási céltartalékba helyezett partfal leszakadás
vis maior támogatás megelőlegezett összege terhére.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a döntésre figyelemmel szünetet rendelet el. A szünetben
a Pénzügyi Bizottság kihirdeti az eredményt a Parkoló építés és járdafelújítás 2020”
elnevezésű közbeszerzési eljárás nyerteséről és az eljárást eredményesnek nyilvánítja.
SZÜNET
Toldi Balázs polgármester a szünetet követően előterjesztői kérésre az ülés napirend
sorrendjének módosítására tett javaslatot.
Javasolta, hogy 6. illetve 7. napirendi pontként a Beszámoló a Szarvasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2019. évi tevékenységéről, valamint a Beszámoló a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság 2019. évi tevékenységéről tárgyú előterjesztések kerüljenek megtárgyalásra.
Kérte a képviselőket, hogy az ülés napirendjét ennek megfelelően módosítsák.
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
141/2020. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjének
sorrendjét az alábbiak szerint módosítja.
1. A köztemetőket és a temetkezés rendjét szabályozó önkormányzati rendelet
felülvizsgálata (2. forduló)
2. A kegyeleti kérdéseket szabályozó önkormányzati rendelet felülvizsgálata (2.
forduló)
3. A helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosítása
4. Parkoló építés többlet forrásigény
5. Humán Szolgáltató Központ kérelme ellátási szerződés megkötése tárgyában
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6. Beszámoló a Szarvasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2019. évi tevékenységéről
7. Beszámoló a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság
2019. évi tevékenységéről
8. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2020. első féléves gazdálkodásának alakulásáról
9. Önkormányzati civil támogatási rendszer felülvizsgálata
10. Kulturális intézmények alapító okiratának módosítása
11. Tájékoztató a közművelődési intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról
12. Döntés a közművelődési intézményekben foglalkoztatottak tervezett bérmódosításáról
13. Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2020. első félévi beszámolója
14. Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2020. első félévi beszámolója
15. A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2020. évi üzleti terve
16. Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2020. első félévi beszámolója
17. Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2020. első félévi gazdálkodási beszámolója
18. Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről
19. Beszámoló a 2019 évi közfoglalkoztatási pályázat végrehajtásáról
20. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Terve
21. Tájékoztató többletforrás igénylések állásáról
22. Forgalomtechnikai változtatások
23. Helyiségek bérbeadása
24. Telekhatárok rendezése
25. Székhelybejegyzési kérelem
26. Tájékoztató a zöldterület karbantartás jelenlegi szabályozásáról
27. Bejelentések
Határidő: azonnal
5. Napirendi pont
Humán Szolgáltató Központ 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 Bodorló Borbálát a szolgáltató központ képviselőjét, majd felkérte Farkas Zoltánnét az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse
az előterjesztést.
Farkas Zoltánné bizottsági elnök elmondta, a Humán Szolgáltató Központ a szociális
törvényben foglaltak szerinti házi segítségnyújtás alapszolgáltatást működési engedély szerint biztosítja az Önkormányzat területén.
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A szolgáltató központ néhány éve nyújtja ezt a szolgáltatást Gyomaendrődön. Jelenleg 240 főt látnak el házi segítségnyújtásban. Az ellátásukat a településen élő 27 fő
szociális gondozó biztosítja.
A szolgáltató központ kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a két fél között
kerüljön sor egy ellátási szerződés megkötésére. Az ellátási szerződés megkötése
évente beszámolási kötelezettséget is jelentene a szolgáltató számára. Ennek révén az
önkormányzat jobban betekintene a munkájukba.
Önkormányzatunk ennek a kötelező feladatnak az ellátását a Térségi Szociális Gondozási Központ intézményen keresztül biztosítja. Az intézmény házi segítségnyújtásra
engedélyezett létszáma: 77 fő. Ugyanakkor a Hétszínvirág Bt. is végez ilyen szolgáltatást a településen, az általuk ellátott személyek száma maximum 120 fő.
Törvényi kötelezettsége nincs az önkormányzatnak az ellátási szerződés megkötésére,
azonban az látható, hogy jóval nagyobb az igény a házi segítségnyújtás iránt, mint a
Térségi Szociális Gondozási Központ kapacitása, ezért a mi érdekünk is, hogy befogadjuk a külső szolgáltatót is.
Az Ügyrendi Bizottság javasolja az ellátási szerződés megkötését a döntési javaslatban foglalt feltételekkel.
Bodorló Borbála kiegészítésként elmondta, a kérelem benyújtása óta 20 fővel emelkedett az általuk ellátottak száma Gyomaendrődön.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában kérte 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
142/2020. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyt ad a Humán Szolgáltató Központ (székhelye: 5553 Kondoros, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyt ad a Humán Szolgáltató Központ (székhelye: 5553
Kondoros, Deák Ferenc u. 12., adószáma:18844410-2-04, képviseli: dr. Vándor György
ügyvezető jegyző) kérelmének, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) a 63. házi segítségnyújtás tárgyában ellátási
szerződést köt a Humán Szolgáltató Központtal (székhelye: 5553 Kondoros, Deák
Ferenc u. 12., adószáma:18844410-2-04, képviseli: dr. Vándor György ügyvezető jegyző), mely feladat ellátására önkormányzati forrást nem biztosít és ezzel egyidejűleg
felkéri Toldi Balázs polgármestert az ellátási szerződés aláírására:
ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
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Amely létrejött egyrészről: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhely: 5500
Gyomaendrőd, Selyem út 124., törzsszám: 725525, adószám: 15725527-2-04, képviseli: Toldi Balázs polgármester) mint érdekelt önkormányzat – továbbiakban: Önkormányzat;
Másrészről:
Humán Szolgáltató Központ
székhelye: 5553 Kondoros, Deák Ferenc u. 12.
adószáma:18844410-2-04
Képviseli: dr. Vándor György ügyvezető jegyző
Mint egyházi fenntartó – a továbbiakban: Szolgáltató –
Az Önkormányzat és a Szolgáltató – a továbbiakban: Szerződő felek – között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
1.) Szerződő felek megállapítják, hogy Szolgáltató fenntartásában működő szociális
szolgáltató személyes gondoskodást nyújtást végez, házi segítségnyújtás alapellátást
biztosít. Az intézmény működési engedélyének másolata jelen szerződés mellékletét
képezi.
2.) A szociális ellátás formája az 1993. évi III. tv. törvény 63. §-ában foglaltak szerinti
házi segítségnyújtás az ellátásban részesítendők köre a szakmai szabályok körébe
tartozó személyek, száma maximum 250 fő, melyből személyi gondozásban részesülő
lehet 250 fő.
3.) Szolgáltató a 2. pontban meghatározott szolgáltatást működési engedélye szerinti
ellátási területén látja el. Szerződő felek egyező akaratával a jelen szerződés alapján a
Szolgáltató házi segélynyújtást szociális alapszolgáltatást biztosít Önkormányzat közigazgatási területén.
Felek kijelentik, hogy a jelen ellátási szerződésen alapuló együttműködés keretében
pandémia esetén – amennyiben a Szolgáltató ellátotti körével kapcsolatban az Önkormányzatra házi segítségnyújtás keretében feladat hárulna – a Szolgáltató az általa
ellátott igénybevevőket ellátja.
4.) Szolgáltató, mint nem állami fenntartó nyilatkozik, hogy jelen szerződésben meghatározott szociális szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályok és szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek betartása, illetve a szolgáltatóval, intézménynyel történő betartatására köteles.
5.) Szerződő felek megállapodnak, hogy a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos költségek viselése a Szolgáltatót terhelik. Jelen ellátási szerződés alapján végzett feladat
ellátásához kapcsolódóan a szolgáltatásért járó ellenértéket nem határoznak meg
Szerződő felek, mivel a feladat ellátásához kapcsolódó normatív támogatást a Szolgáltató igényli és annak felhasználásával ő számol el.
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6.) Szolgáltató az 1993. évi III. tv. és a személyi térítési díjakra irányadó jogszabályok
rendelkezései alapján meghatározott térítési díjat köteles alkalmazni. A személyi térítési díj csökkentésének és elengedésének eseteit, módjainak szabályait a Szolgáltató,
mint fenntartó határozza meg, és az intézmény vezetője hajtja végre.
7.) A Szolgáltató kijelenti, hogy a megállapodásban meghatározott szociális szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai követelményeket ismeri, a nyilvántartási kötelezettségekkel és az ezekkel kapcsolatos vonatkozó szabályokat betartja, az előírt adatszolgáltatási kötelezettségeit teljesíti, a statisztikai adatgyűjtéshez
szükséges adatokat igény szerint rendelkezésre bocsájtja.
8.) A megállapodást a felek rendes felmondással 6 havi, azaz hat havi felmondással
szüntethetik meg. A felmondást a feleknek írásban kell egymással közölni.
9.) A megállapodás megszegése esetén felek a jelen megállapodást azonnali hatállyal
írásban közölve, ajánlott levélben felmondhatják, a szerződést megszegő fél a szerződésszegésből származó mindennemű igazolt kárt köteles a másik félnek megtéríteni.
A megállapodás megszegésének minősül különösképpen a 2. pontban meghatározott ellátások azonnali és indokolatlan megszüntetése, továbbá a 7. pontban rögzített
adatszolgáltatási kötelezettség megszegése. Szerződésszegés esetén Szolgáltató köteles a szolgáltatás folyamatos biztosítására további 30 napig, kivéve, ha ettől felek
eltekintenek.
10.) A Szolgáltató az ellátás igénybevételének szabályaihoz kapcsolódó tájékoztatási,
értesítési kötelezettségeit teljesíti.
11.) Az ellátottak panaszaikat a Szolgáltató Intézménye vezetőjénél írásban érvényesíthetik. A panaszok beérkezését követő 15 azaz, tizenöt napon belül a vezetőnek ki
kell vizsgálnia a panaszokat és intézkednie kell az esetleges hiányok megszüntetéséről.
Az intézkedés ellen a panaszt tevő a Szolgáltatóhoz, mint fenntartóhoz élhet bejelentéssel az Intézmény szabályai szerint.
Az intézményben az ellátottjogi képviselő nevét, címét, elérhetőségét jól látható helyen ki kell függeszteni.
12.) A Szolgáltató az önkormányzat részére évente egyszer, a tárgyévet követő március hó 31-ig írásbeli, - szükség szerint szóbeli – tájékoztatást ad.
13.) A felek megállapodnak abban, hogy az ellátási szerződés határozatlan időre jön
létre.
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14.) A felek kinyilvánítják, hogy az esetleges vitákat először békés úton, tárgyalással
kívánják rendezni, az esetleges jogvitákat az illetékességgel rendelkező bíróság előtti
eljárásban kívánják rendezni.
15.) Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat képviselő-testülete az ellátási szerződés megkötését, a szerződés módosítását, illetve megszüntetését nem ruházhatja
át.
16.) Az Önkormányzat képviselő-testülete …./2020. (VIII. 27.) Gye. Kt. számú határozatával döntött a Szolgáltatóval házi segélynyújtás feladat ellátására vonatkozó ellátási
szerződés megkötéséről.
Megállapodó felek kijelentik, hogy ezen megállapodás tartalmát megértették és azt,
mint akaratukkal mindenben egyezőt elolvasás és értelmezés után képviselőjük útján,
személyesen és saját kezűleg jóváhagyólag aláírták és egy-egy megállapodási példányt átvettek.
Békéscsaba, 2020. augusztus hó…….
Önkormányzat képviseletében

Szolgáltató képviseletében

Határidő: azonnal
6. Napirendi pont
Beszámoló a Szarvasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2019. évi tevékenységéről
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester ismét felkérte Farkas Zoltánné bizottsági elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Farkas Zoltánné bizottsági elnök elmondta, Bíró Zoltán tűzoltó parancsnok elkészítette beszámolóját a 2019-es évről. A beszámolóban olvashatták a szolgáltatás részletes bemutatását,- az állomány képzése, képzettsége, tűzoltás, műszaki mentés, tűzvédelem, tűzmegelőzés. Együttműködés az önkéntes tűzoltó egyesületekkel, a náluk
végzett felügyeleti tevékenységről. Olvashattunk még a gyakorlati feladatokról, ügyeleti tevékenységről és a társszervezetekkel történt együttműködésről, tárgyi feltételekről és a lakossággal történő kapcsolattartásról. Alapos és részletese beszámolót
kaptak. Parancsnok úr legfontosabbnak tartja a jó együttműködést az önkormányzati
tűzoltósággal és a biztonságot.
A bizottság megtárgyalta a beszámolót és annak elfogadását javasolja a képviselőtestület számára.
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Toldi Balázs polgármester megkérdezte Bíró Zoltán parancsnok urat kívánja-e kiegészíteni a beszámolót, illetve van-e valakinek kérdése, észrevétele.
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
143/2020. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évben elvégzett feladatairól szóló
beszámolót.
Határidő: azonnal
7. Napirendi pont
Beszámoló a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság
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.
Farkas Zoltánné bizottsági elnök elmondta, Omiliák Csaba az önkormányzati tűzoltóság parancsnoka is elkészítette beszámolóját, mely szakmai és pénzügyi beszámoló
is egyben. Részletezi az alaptevékenységére, működésére vonatkozó szabályokban
rögzített feladataikat. Részletezi a gazdálkodást, beszámol a megtartott gyakorlatokról, felvilágosító munkáról, személyi állományról és a napi, heti feladatokról is részletes tájékoztatást olvashattunk.
Köztestületi formában működnek, 11 fő főállású és 6 fő önkéntes vonulós létszámmal
rendelkeznek. 2019-ben 53 műszaki mentéshez, 47 tűzesethez, illetve 7 téves jelzéshez vonult. Az éves vonulások száma 107 db. Jelentős szerepet vállaltak a viharkárok
helyreállításában is. Gazdálkodásuk megnyugtató, tudtak pályázni, fejleszteni, így az
infrastruktúrájuk is biztosított.
Megköszönte a tűzoltóság munkáját és a bizottság nevében elfogadásra javasolta a
beszámolót.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Parancsnok úr kívánja-e kiegészíteni.
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Hozzászólás nem volt, így felkérte a képviselőket, hogy 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
144/2020. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
8. Napirendi pont
Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2020. első féléves gazdálkodásának
alakulásáról
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 az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
A beszámoló bemutatja az első félévben realizálódott bevételek és kiadások alakulását a hivatal és a 9 intézmény vonatkozásában. A számokat a táblázatok tartalmazzák.
Az összegzésben olvashatjuk, hogy 2020. augusztus 12. napján, az önkormányzat főszámláján 378 millió Ft a rendelkezésre álló forrás.
Az év végéig tartó kitekintésnek több bizonytalansági tényezője van, melyek alapvetően fogják befolyásolni a város pénzügyi helyzetét 2020. december 31-én. Ilyen például a 2020 szeptemberében esedékes adóbevételek teljesülése illetve a gazdasági
társaságok gazdálkodásának alakulása.
Az előttünk álló félévben mind az intézmények, mind az önkormányzat részéről fegyelmezett és megfontolt gazdálkodás szükséges annak érdekében, hogy likviditási
és finanszírozási problémák ne jelentkezzenek a gazdálkodás során.
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztésben leírtak alapján a beszámoló elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak a beszámoló
elfogadásáról.
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
145/2020. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat és intézményei 2020. első féléves gazdálkodásának alakulását bemutató beszámolót.
Határidő: azonnal
9. Napirendi pont
Önkormányzati civil támogatási rendszer felülvizsgálata
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Farkas Zoltánnét az Ügyrendi Bizottság elnökét az
előterjesztés ismertetésére.
Farkas Zoltánné bizottsági elnök elmondta, az önkormányzatnak lehetősége van
alapokat létrehozni, amelyekből támogatja a civil szervezeteket a meghatározott célok szerint.
Önkormányzatunk civil támogatási rendszerének felülvizsgálata is elkezdődött. Jelen
előterjesztés részletesen taglalja a jelen helyzetet és a javaslatok alapján a tervezetet.
Megpróbálják kicsit rugalmasabbá, célszerűbbé tenni ezt a támogatási rendszert.
A bizottságok részletesen megtárgyalták, a Pénzügyi és a Városfenntartó Bizottság
elfogadásra javasolja. Az Ügyrendi Bizottság javaslat az volt, hogy a Közművelődési
Alap továbbra is meghívásos legyen, ne nyílt és a legfontosabb célkitűzése a minőségi kultúra támogatása legyen. A korábbi tapasztalat ugyanis az, hogy amennyiben
nyílt a pályázat, úgy nagyon sokan pályáznak és elaprózódik a támogatás.
Szujó Zsolt bizottsági elnök kiegészítésként elmondta, a támogatási rendszer egyik
eleme a Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Alap volt, amely a Városfenntartó Bizottság hatáskörébe tartozik. A bizottság megfogalmazta azokat a célokat, prioritásokat, amit ebben a támogatási rendszerben szeretne látni. Továbbra is nagy hangsúlyt
fektetnek arra, hogy a vizeket kezelő holtági egyesületek támogatása meg tudjon valósulni. A tervek szerint a két alap összevonásra kerülne, melynek keretében turisztikai, idegenforgalmi célokat támogató fejlesztésekre, vízminőségjavító fejlesztésekre,
infrastrukturális fejlesztésekre lehetne pályázni.
Toldi Balázs polgármester hangsúlyozta, a civil támogatási rendszer egy komoly önként vállalt feladata az önkormányzatnak. Több mint 24 millió Ft kerül szétosztásra a
civil szervezetek között. Ez a jövőben is biztos, hogy így fog maradni és komoly feladatot szánnak ezeknek az alapoknak, ezért olyan rendszert kell alkotni, ami hosszútávra előremutató.
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A következő fordulós tárgyalás a szeptemberi bizottsági üléseken lesz, ezért arra kérte a bizottsági elnököket, hogy azt megelőzően hívják össze a bizottság tagjait és egy
kötetlen beszélgetés keretében újra beszéljék át a hatáskörükbe tartozó alapokat,
tegyenek javaslatokat, melyek aztán beépítésre kerülnek a bizottságok, illetve a képviselő-testület elé kerülő előterjesztésbe.
Egyéb hozzászólás hiányában 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
146/2020. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Jegyzőt, hogy az önkormányzati civil támogatási rendszer előterjesztés szerinti változtatások miatt szükséges rendeletek módosításának első fordulóját, a 2020. szeptemberi havi ülésre készítse elő.
Határidő: azonnal
10. Napirendi pont
Kulturális intézmények alapító okiratának módosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester visszaadta a szót Farkas Zoltánné bizottsági elnöknek,
hogy ismertesse az előterjesztést.
Farkas Zoltánné bizottsági elnök elmondta, jogszabályi változás miatt 2020. november 1. napjától a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya átalakul munkaviszonnyá. A változás három önkormányzati fenntartású intézményt érint.
Ezt az átalakulást a kulturális intézmények alapító okirataiban is át kell vezetni.
A döntési javaslatok az alapító okiratok módosítását, illetve az alapító okiratok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását tartalmazzák.
A bizottság javasolja az elfogadást.
Toldi Balázs polgármester elsőként a Kállai Ferenc Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról kérte a képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
147/2020. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a felhatalmazása alapján a Kállai Ferenc Művelődési Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Okirat száma: VI. 1789-1/2020.
Módosító okirat
A Kállai Ferenc Művelődési Központ a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2019. május 13. napján kiadott, VI. 1724-4/2019. számú
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a
alapján - a …./2020. (V. 27.) Gye. Kt. határozatra figyelemmel – a következők
szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 5. alcím 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az intézményvezető pályáztatás útján nyeri el kinevezését, mely öt évre szól. Az intézményvezető a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint kerül kinevezésre. Az intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja, az egyéb munkáltatói jogokat Gyomaendrőd Város Polgármestere gyakorolja.
2. Az alapító okirat 5. alcím 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
5.2.A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
1 munkaviszony
közfoglalkoztatási jogvi2 szony

jogviszonyt szabályozó jogszabály
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény

Jelen módosító okiratot 2020. november 1. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Gyomaendrőd, „időbélyegző szerint”
P.H.
Toldi Balázs
polgármester
Határidő: azonnal
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Toldi Balázs polgármester a Művelődési Központ alapító okiratának módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalásáról kérte, 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
148/2020. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a felhatalmazása alapján Kállai Ferenc Művelődési
Központ alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el:
Okirat száma: VI.1789-2/2020.
Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Kállai Ferenc Művelődési Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Kállai Ferenc Művelődési Központ
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9.
1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése
1 Körös Látogatóközpont
2 Erzsébet ligeti Kilátó és Tanösvény
3 Szent László Kiállító és Rendezvénytér

telephely címe
5500 Gyomaendrőd, Jókai Mór utca 6.
5500 Gyomaendrőd, 1243/3 hrsz.
5500 Gyomaendrőd, 1245 hrsz.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2009. március 1.
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
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3.1.2.székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.2.2. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári
ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 76-78. §-ok alapján közművelődési feladatokat ellátó költségvetési szerv, az intézmény típusa: művelődési ház.
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma
szakágazat megnevezése
1 910110
Közművelődési intézmények tevékenysége
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.1. Közművelődési feladatok ellátása:
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése, kulturális műsorok,
rendezvények, kiállítások szervezése:
-Kállai Ferenc Művelődési Központ 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 9.
-Körös Látogatóközpont 5500 Gyomaendrőd, Jókai Mór utca 6.
4.3.2. Az intézmény az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat nyújtja:
- Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása
- A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
- Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
- A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
- Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása
- A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása
4.3.3. Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység
Egyéb szórakoztatás, szabadidős szolgáltatás
4.3.4. Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények szervezése
-Kállai Ferenc Művelődési Központ 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 9.
4.3.5. Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
-Körös Látogatóközpont 5500 Gyomaendrőd, Jókai Mór utca 6.
-Erzsébet ligeti Kilátó és Tanösvény 5500 Gyomaendrőd, 1243/3 hrsz.
-Szent László Kiállító és Rendezvénytér 5500 Gyomaendrőd, 1245 hrsz.
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4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
013350
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fel1
adatok
2 016080
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
3 041231
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
4 041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
5 081045
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
082070
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és
6
megóvása
7 082091
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondo8
zása
9 082093
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
084070
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgál10
tatások fejlesztése, működtetése
11 086020
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
12 086090
Egyéb szabadidős szolgáltatás
13 107080
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Gyomaendrőd Város közigazgatási területe
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az intézményvezető pályáztatás útján nyeri el kinevezését, mely öt évre szól. Az intézményvezető a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint kerül kinevezésre. Az intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja, az egyéb munkáltatói jogokat Gyomaendrőd Város Polgármestere gyakorolja.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály
1 munkaviszony
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
közfoglalkoztatási
jogvi- A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
2 szony
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
ény
Határidő: azonnal
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Toldi Balázs polgármester a Szent Antal Népház és Művelődési Ház alapító okiratának módosítását 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
149/2020. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a felhatalmazása alapján a Szent Antal Népház és
Művelődési Ház alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Okirat száma: VI.1788-1/2020.
Módosító okirat
A Szent Antal Népház Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
által 2019. május 13. napján kiadott, VI.1725-4/2019. számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a …../2020.
(VIII. 27.) Gye. Kt. határozatra tekintettel –a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 5. alcím 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:Az intézményvezető pályáztatás útján nyeri el kinevezését, mely öt évre szól. Az intézményvezető a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint kerül kinevezésre. Az intézményvezető
vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja, az egyéb
munkáltatói jogokat Gyomaendrőd Város Polgármestere gyakorolja.
2. Az alapító okirat 5. alcím 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály
1 munkaviszony
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
közfoglalkoztatási jogviA közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
2 szony
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
Jelen módosító okiratot 2020. november 1. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Gyomaendrőd, „időbélyegző szerint”
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P.H.
Toldi Balázs
polgármester
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a Népház alapító okiratának módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalásáról 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
150/2020. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a felhatalmazása alapján Szent Antal Népház és
Művelődési Ház alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el:
Okirat száma: VI.1788-2/2020.
Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Szent Antal Népház és Művelődési Ház alapító okiratát a következők szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Szent Antal Népház és Művelődési Ház
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 21.
1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése
telephely címe
Endrődi Tájház és Helytörténeti 5502 Gyomaendrőd, Sugár út 18-20.
1
Gyűjtemény
2 Gyomai Tájház és Alkotóház
5500 Gyomaendrőd, Zrínyi Miklós utca 2.
3 Szent Antal Zarándokház
5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 21.
4 Szent Antal Kenyérsütőház
5502 Gyomaendrőd, Szent Antal utca 4.
5 Bárka Halászati Látogatóközpont 5502 Gyomaendrőd, Templom zug 7701/1 hrsz
6. Nagylaposi Klubház
5502 Gyomaendrőd, Mester utca 19.
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2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2016. 02. 01.
2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése
székhelye
Közművelődési-Közgyűjteményi és
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9.
1
Szolgáltató Intézmény
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése:Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye:5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése:Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.2.2. székhelye:5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata:Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári
ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv. 37/A. § és 48. §, valamint a 7678. §-ok alapján közgyűjteményi és közművelődési feladatokat ellátó költségvetési
szerv. Intézményformája: integrált kulturális intézmény, intézménytípusa: művelődési
ház.
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma szakágazat megnevezése
1 910110
Közművelődési intézmények tevékenysége
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.1. Közművelődési feladatok ellátása:
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése, kulturális műsorok,
rendezvények, kiállítások szervezése:
- Szent Antal Népház 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 21.
- Gyomai Tájház és Alkotóház 5500 Gyomaendrőd, Zrínyi Miklós utca 2. (kettős funkciójú: közművelődési színtér-múzeumi kiállítóhely)
- Nagylaposi Klubház 5502 Gyomaendrőd, Mester utca 19.
4.3.2. Az intézmény az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat nyújtja:
- Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása
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- A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
- Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
- A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
- A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása
4.3.3. Múzeumi tevékenység
Az 1997. évi CXL. törvény 37/A. §-ában foglaltak szerint a kulturális javak folyamatos
gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése és restaurálása, tudományos feldolgozása és publikálása, valamint kiállításokon és más módon történő bemutatása:
- Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 5502 Gyomaendrőd, Sugár út 18-20.
- Gyomai Tájház és Alkotóház 5500 Gyomaendrőd, Zrínyi Miklós utca 2. (kettős funkciójú: közművelődési színtér-múzeumi kiállítóhely)
4.3.4. Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység
Egyéb szórakoztatás, szabadidős szolgáltatás
4.3.5. Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
- Szent Antal Zarándokház 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 21.
4.3.6.Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
- Szent Antal Kenyérsütőház 5502 Gyomaendrőd, Szent Antal utca 4.
- Szent Antal Zarándokház 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 21.
- Bárka Halászati Látogatóközpont 5502 Gyomaendrőd, Templom zug hrsz: 7701/1.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
013350
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fel1
adatok
2 041231
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
3 041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
4 081071
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
5 082061
Múzeumi gyűjteményi tevékenység
6 082062
Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
7 082063
Múzeumi kiállítási tevékenység
8 082064
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
082070
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és
9
megóvása
10 082091
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondo11
zása
12 082093
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
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13 086090

Egyéb szabadidős szolgáltatás

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Gyomaendrőd Város közigazgatási területe
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:Az intézményvezető pályáztatás útján nyeri el kinevezését, mely öt évre szól. Az intézményvezető a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint kerül kinevezésre. Az intézményvezető
vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja, az egyéb
munkáltatói jogokat Gyomaendrőd Város Polgármestere gyakorolja.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály
1 munkaviszony
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
közfoglalkoztatási jogviA közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
2 szony
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a Könyvtár alapító okiratának módosításáról szóló 5. 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
151/2020. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a felhatalmazása alapján a Határ Győző Városi
Könyvtár alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Okirat száma: VI. 1787-1/2020.
Módosító okirat
A Határ Győző Városi Könyvtár Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselőtestülete által 2018. április 19. napján kiadott, VI. 634-7/2018. számú alapító
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - a
……/2020. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozatra figyelemmel – a következők szerint
módosítom:
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1. Az alapító okirat 5. alcím 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály
közfoglalkoztatási jogvi- A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kap1 szony
csolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
2 munkaviszony
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
2. Az alapító okirat 5. alcím 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály
közfoglalkoztatási jogvi- A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kap1 szony
csolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
2 munkaviszony
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
Jelen módosító okiratot 2020. november 1. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Gyomaendrőd, „időbélyegző szerint”
P.H.
Toldi Balázs
polgármester
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül a Könyvtár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratáról 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
152/2020. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a felhatalmazása alapján Határ Győző Városi
Könyvtáralapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el:
Okirat száma: VI. 1787-2/2020.
Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
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Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Határ
Győző Városi Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Határ Győző Városi Könyvtár
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.
1.2.2. telephelye:
telephely megnevezése telephely címe
1.
Tímár Máté Fiókkönyvtár 5502 Gyomaendrőd, Blaha
Lujza utca 21.
2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1997. 10. 01.
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.2.2. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári
ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 55. §-ban foglaltak alapján az
intézmény a könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, állomány feltárása, megőrzése, védelme mellett biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat.
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma
1 910100

szakágazat megnevezése
Könyvtári, levéltári tevékenység

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Könyvtári Tevékenység – Az intézmény a
könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, állomány feltárása, megőrzése, védelme mellett biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Közkönyvtári Tevékenység.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

kormányzati funkciószám
013350
041231
041233
082042
082043
082044
083020
083030
107080

kormányzati funkció megnevezése
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
Könyvkiadás
Egyéb kiadói tevékenység
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek
és programok

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: A Határ Győző Városi
Könyvtár alaptevékenysége szerint közgyűjteményi feladatokat ellátó költségvetési
szerv, működési köre Gyomaendrőd Város közigazgatási területére terjed ki.
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezető pályáztatás útján nyeri el kinevezését, mely öt évre szól. Az intézményvezető a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint kerül kinevezésre. Az intézmény élén
álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja, az egyéb munkáltatói jogokat Gyomaendrőd Város Polgármestere gyakorolja.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály
közfoglalkoztatási jogvi- A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kap1 szony
csolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
2 munkaviszony
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
Határidő: azonnal
11. Napirendi pont
Tájékoztató a közművelődési intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról
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 tájékoztatóban arról olvashattak, hogy
a törvényben előírt eljárási szabályoknak megfelelően, hogyan és mikor történt meg
az érintett dolgozókkal, intézményvezetőkkel az egyeztetés és a tájékoztatás.
A dolgozóknak 2020. szeptember 14-ig lesz lehetőségük írásban elfogadó vagy elutasító nyilatkozatot tenni a munkabér összegére tett ajánlatra. A munkabér nem lehet
kevesebb, mint, amit 2020. október 31-én kapnának a dolgozók. Összevonták az
alapbért, a pótlékokat és egyéb kiegészítő illetményeket és ez képezi az alapját a
megajánlott bérnek.
Kiemelte, hogy a közalkalmazotti jogviszony átalakulásával létrejövő munkaviszonyra
az átalakulást követő öt évében a Kjt.-nek a végkielégítésre és a jubileumi jutalomra
vonatkozó szabályait alkalmazni kell. A közalkalmazotti jogviszony átalakulása során
létrejövő munkaviszony tekintetében próbaidő nem köthető ki és a jogviszonyt folyamatosnak kell tekinteni.
A bizottság megtárgyalta a tájékoztatót és elfogadásra javasolja.
Toldi Balázs polgármester felkérte 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
153/2020. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a közművelődési intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
12. Napirendi pont
Döntés a közművelődési intézményekben foglalkoztatottak tervezett bérmódosításáról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Farkas Zoltánné bizottsági elnök elmondta, az előző napirendi pontnál felvázolt
munkajogviszony módosításban szó volt arról, hogy a dolgozók részére megajánlottak egy munkabért, mely alapbérből és pótlékokból és egyéb kiegészítő illetményekből áll, melyek folyamatosan adhatóak. Nem tartalmazza azonban az adható eseti
kereset kiegészítést, mely meghatározott munkateljesítmény eléréséért, illetve átmeneti többletfeladatok teljesítéséért a megállapított személyi juttatások előirányzatán
belül egyszeri vagy meghatározott időre szóló, havi rendszerességgel adható. Ennek
mértéke az előző évi bázis előirányzatának 2%-a, amit egy-egy intézmény betervez a
költségvetésébe és ha eléri a meghatározott célt, akkor kiosztják a dolgozóknak.
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Az átalakulásban ez a 2 % kereset kiegészítés nem szerepel.
Az előterjesztés szerint a képviselő-testület arra vállalna kötelezettséget, hogy
amennyiben a többi intézményben betervezi a 2 %-ot és tudja is biztosítani a dolgozók számára, úgy ezt megteszi a három közművelődési intézmény esetében is.
A bizottságok javasolják a képviselő-testületnek a kötelezettség vállalást.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtotta a döntési
javaslatot.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
154/2020. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a 2021. évi költségvetési évtől, amennyiben
a költségvetési helyzete lehetővé teszi, hogy az Önkormányzat Kjt.
hatálya alatt álló intézmények közalkalmazottai részére biztosítsa az
intézményi költségvetésben az eseti keresetkiegészítéshez szükséges
forrást, abban az esetben a Gyomaendrőd Város Önkormányzata által
fenntartott kulturális intézmények költségvetésébe is betervezésre
kerül ezen egyszeri juttatás kifizetésének forrása. Az intézmény munkavállalóit megillető egyszeri juttatás intézményi kerete a 2020. év keresetbe tartozó juttatás 2 %-a.
Határidő: azonnal
13. Napirendi pont
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2020. első félévi beszámolója
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Gózan Sándort a Pénzügyi Bizottság elnökét az
előterjesztés ismertetésére.
Gózan Sándor bizottsági elnök elmondta, Kft ügyvezetője elkészítette a 2020. június
30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A Felügyelő Bizottság a
veszélyhelyzet időszaka alatt több alakalommal tárgyalta a kialakult helyzet miatti
teendőket.
A társaság gazdálkodásának 1–6. hónap kimutatott eredménye -5.060 eFt az egy évvel korábbi -6.090 eFt-al szemben.
A koronavírus miatti járványügyi helyzet jelentős károkat okozott. Az előző év hasonló
időszakában képződött összes árbevétel csupán a 34% -ka teljesült.
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Az elmaradás a fürdőbelépőnél és gyógyászati árbevételnél a legnagyobb. A költségek alakulását a beszámoló részletezi.
A beszámoló megállapítja, hogy a fürdő zavartalan működtetéshez az év hátralévő
részében előreláthatóan legalább 22-25 millió forint plusz támogatásra lesz szükség.
Bízunk abban, hogy a nyári szezon pozitívan hat a bevételek alakulására és a tervezettől lényegesen kevesebb támogatásra lesz szükség.
Toldi Balázs polgármester felkérte Gera Krisztián ügyvezető urat, hogy tájékoztassa a
képviselő-testületet hogyan alakult a június, július, augusztus hónap, látogató illetve
árbevétel szempontjából.
Gera Krisztián ügyvezető elmondta, a fürdő május 29-én nyitott ki újra, de mivel csak
a külső medencéket használhatták, a belsőt illetve a gyógymedencét nem, ezért a
június hónap közel 10 millió Ft bevételkiesést hozott. A július, augusztus hónap viszont 4 millió Ft körüli plusz bevételt sikerült elérni, a költségeket sikerült csökkenteni, így az előre vetített 22-25 millió Ft plusz támogatás is valószínűleg csökkenni fog.
Ma még kérdéses, hogy szeptemberben a gyógyászati akciót el tudják e indítani. Reményei szerint októberben lesz új gyógytornász a fürdőben, így nem lesz akadálya,
ami a plusz támogatási igény további csökkenését jelentené.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket,
hogy 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
155/2020. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2020. 1–6. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidő: 2020. augusztus 27.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
14. Napirendi pont
Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2020. első félévi beszámolója
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 társaság eredménye -731.000,- Ft.
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A negatív eredményt az okozza, hogy a megítélt földalapú támogatás teljes összegét
még nem kapta meg a Kft. Az év végéig várható támogatással együtt az eredmény a
korábbi évekhez hasonlóan pozitív lesz.
Lényeges, hogy a társaság az Széchenyi 2020 - élőhely fejlesztési célú, nem termelő
beruházások- elnevezésű pályázata pozitív elbírálást kapott az Államkincstártól, így a
támogatói okirat alapján 2021. december 31-ig 17.782,84 Euró támogatásra lett jogosult, melynek összege 2020 júliusában átutalásra került.
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a beszámolót és javasolja, hogy azt a Taggyűlés
fogadja el.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket 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
156/2020. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja
a Taggyűlésének a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2020. első félévi
gazdálkodási beszámolójának az elfogadását.
Határidő: 2020. augusztus 27.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
15. Napirendi pont
A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2020. évi üzleti terve
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Gózan Sándor bizottsági elnök elmondta, Regionális Hulladékkezelő Kft. elkészítette
a 2020. évi üzleti tervét. A Társaság Taggyűlése az üzleti tervet megtárgyalta és elfogadta azt. A Társaság a tulajdonos önkormányzatok képviselő-testületeink megküldte
az üzleti tervet tájékoztatásra, illetve tudomásul vételre.
Az üzleti terv 2020-ban 300.000,-Ft eredménnyel kalkulál.
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és az üzleti terv tudomásul vételét javasolja.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket 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:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
157/2020. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének a 2020. évi
üzleti terv elfogadásáról hozott döntését.
Határidő: 2020. augusztus 27.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
16. Napirendi pont
Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2020. első félévi beszámolója
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester visszaadta a szót Gózan Sándor bizottsági elnöknek.
Gózan Sándor bizottsági elnök elmondta, a Kft ügyvezetője is elkészítette a társaság
2020. június 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló beszámolóját, mely a mellékletben olvasható. A beszámolót a Felügyelő Bizottság megtárgyalta és javasolja
annak elfogadását.
A társaság első félévi gazdálkodásának adózott eredménye -1.380 eFt, eredmény tartaléka 30.787 eFt. A saját tőke 182.219 eFt.
A beszámoló a tevékenységek bemutatása során külön kitér arra, hogy 2021-től az
ipari park finanszírozása nem megoldott a területek értékesítéséből befolyó bevételek
megszűnése miatt. Az utolsó szabad terület is értékesítésre került 2019-ben.
A Pénzügyi Bizottság a beszámoló elfogadását 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
158/2020. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2020. első félév gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidő: 2020. augusztus 27.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
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17. Napirendi pont
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2020. első félévi gazdálkodási beszámolója
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 társaság gazdálkodásának 1-6. hónap
adózás előtti eredménye -821 ezer Ft.
A 2020. évre tervezett bevételek (178.400 ezer Ft) 40,22 %-ka, a kiadásoknak (176.500
ezer Ft) pedig 41,12 %-ka teljesült. A beszámoló megjegyzi, hogy a beszámolási időszakot érintő hivataltakarítás, temető üzemeltetés és közfoglalkoztatási támogatás,
illetve a bérlakások költségeinek számlázásával az I. félév eredménye 2.784 eFt.
A beszámoló táblázatba foglaltan részletezi tevékenységenként a bevételeket és kiadásokat, kiemelve az önkormányzati támogatás mértékével. A beszámoló kitér az
egyes tevékenységek negatív eredményeinek az okaira.
A bizottság a beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket a beszámoló elfogadására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
159/2020. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2020. 1-6. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidő: 2020. augusztus 27.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
18. Napirendi pont
Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről
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.
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Farkas Zoltánné bizottsági elnök elmondta, az Mötv. szerint a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről.
Pap-Szabó Katalin 2019. január 1-től vezeti a hivatalt, így első alkalommal ad áttekintést a hivatal elmúlt évi munkájáról.
A bevezetőben olvashatjuk a tapasztalatit a beszámoló további részében az osztályvezetők értékelik az osztályok munkáját.
A hivatal folyamatos munkavégzését két terület szabja meg –a hatósági és a közigazgatási tevékenység, valamint az önkormányzatisághoz kapcsolódó előkészítő és végrehajtó feladatok. Ez utóbbi feladatkörben három település képviselő-testületei elé
kerülő 1309 napirendi pont, 14.000 oldalnyi előterjesztést kellett körültekintően és
szakszerűen megfogalmazni, illetve a 180 ülés jegyzőkönyvét leírni és a megalkotott
47 rendelet és meghozott 2046 határozat végrehajtását megszervezni. Adatokból érzékelhető, hogy mindez igen komoly feladatot jelent a dolgozók számára. 2019-ben
két választást is le kellett bonyolítani, ami szintén nagy feladatot jelentett. Jelentős
infrastrukturális beruházásokra és egyéb fejlesztésekre is sor került.
A dolgozók létszáma biztosított mind a három településen, és az önkormányzat is
igyekszik támogatni, hogy ne legyen nagy a fluktuáció.
Számára pozitív volt látni, hogy az egyes osztályok milyen feladatokat látnak el. Egy
ilyen helyzetértékelés az első lépés ahhoz, hogy célokat tűzzenek ki egy fejlesztéssel
kapcsolatban. Bízott abban, hogy a szervezetnek marad kapacitása arra is, hogy a fejlesztés irányait meghatározza. Kiemelte még a beszámolóból, hogy a feladatok is hullámzóak, olykor nagyon sok munka van, a munkaterhek is változóak. Nem mindig
biztosítható az egyenletes terhelés.
Megköszönte az osztályok, osztályvezetők munkáját, amellyel segítik a képviselőtestület működését. További jó munkát kívánt számukra.
Az Ügyrendi Bizottság nevében elfogadásra javasolta a beszámolót.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselő-testületet a beszámoló elfogadására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
160/2020. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről
szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal

365

19. Napirendi pont
Beszámoló a 2019 évi közfoglalkoztatási pályázat végrehajtásáról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Szujó Zsoltot a Városfenntartó Bizottság elnökét,
hogy ismertesse az előterjesztést.
Szujó Zsolt bizottsági elnök elmondta, az előterjesztés a Járási Start közmunka mintaprogramok 2019.-2020. évi beszámolóját tartalmazza, mely a Közfoglalkoztatási
Támogatások Keretrendszer elektronikus rendszerébe feltöltésre került. Azt a Belügyminisztérium elfogadta.
A 2019. évi közfoglalkoztatási pályázat már csak 3 mintaprogramból tevődött össze –
Mezőgazdasági mintaprogram, Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás mintaprogram, Szociális mintaprogram. A mintaprogramok 107 főre lettek tervezve, ami
több mint 40%-kal kevesebb volt az egy évvel korábban tervezetnél, mely 181 fő volt.
A tervezett 107 fő, így az év nagy részében szinte 90%-ban feltöltött volt, a bérköltség ténylegesen elérte a 94.195.205.-Ft-ot, még a programokhoz kapcsolódó beruházási és dologi költség a 24.784.450.-Ft-ot.
A bizottságok megtárgyalták a beszámolót és elfogadásra javasolják a képviselőtestület számára.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket, hogy 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
161/2020. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2019 évi közfoglalkoztatási pályázat végrehajtásáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
20. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Terve
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.
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Farkas Zoltánné bizottsági elnök elmondta, a Munka Törvénykönyve értelmében
2004. december 31-e óta az ötven főnél több munkavállalót foglalkoztató költségvetési szervek és a többségi tulajdonban álló jogi személyek foglalkoztatási esélyegyenlőségi tervet kötelesek elfogadni.
Emellett a pályázati felhívások is tartalmazzák, hogy a kedvezményezettek csak abban
az esetben részesülhetnek támogatásban, ha rendelkeznek Helyi Esélyegyenlőségi
Programmal, illetve a jogszabály vonatkozása esetén Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi
Tervvel.
Az elkészült Esélyegyenlőségi Terv összefoglalja a városban működő munkahelyeket,
illetve azokat a csoportokat hozza összefüggésbe, akik esélyegyenlőség szempontjából hátrányos helyzetűek. A helyzetértékelés után intézkedéseket tartalmaz, azokat
határidőhöz kötve és azt kell nyomon követni ebben a tervben, mely a 2020-2024-ig
terjedő időszakot öleli fel.
A bizottságok megtárgyalták és a terv elfogadását javasolják a képviselő-testület
számára.
Toldi Balázs polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket fogadják el 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
162/2020. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat foglalkoztatási és esélyegyenlőségi tervét a
„Gyomaendrőd Város Önkormányzata Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Terv 2020-2024 időszakra” című dokumentumban foglalt tartalommal.
Határidő: 2020. augusztus 27.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
21. Napirendi pont
Tájékoztató többletforrás igénylések állásáról
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, önkormányzatunk 2019 évben döntött arról, hogy többletforrást biztosít pályázatok megvalósításához.
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A biztosított fedezet megtérülése, egyben a projektek megvalósítása során felmerült
többletköltségek támogatása érdekében az önkormányzat többletönerő igényt nyújtott be az irányító hatósághoz.
A 17/2017.(II.1.) Kormányrendelet lehetőséget teremt az egyes projektek költségnövekményének támogatására. A kormányrendelet alapján amennyiben a költségnövekmény nem éri el a támogatás 15%-át abban az esetben az irányító hatóságnak kell
alátámasztania a költségvetést. A Képviselő-testület döntött arról, hogy költségnövekmény igénylés keretében a többletforrás 15 %-os mértékéig (14,99) igénylést
nyújt be, és felhatalmazta Toldi Balázs polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Az előterjesztésben lévő táblázat részletezi a megigényelt és a megítélt többletforrások mértékét.
A Pénzügyi Bizottság javasolja a tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételét.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
163/2020. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a többletforrás igénylésről szóló tájékoztatót megismerte, azt tudomásul veszi.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Toldi Balázs polgármester
22. Napirendi pont
Forgalomtechnikai változtatások
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.
Szujó Zsolt bizottsági elnök elmondta, több lakossági kérés is érkezett a forgalomtechnikával kapcsolatban. Az egyik a Táncsics Mihály utcában lakók kérelme, akik az
utcában fekvőrendőr kialakítását kérték. A képviselő-testület a korábbi, ilyen irányú
kérelmeket nem támogatta. A Városfenntartó Bizottság a jelen kérelmet sem javasolja
támogatásra. Véleményük szerint a fekvőrendőrök nem biztos, hogy elérik azt a célt,
amit egyébként szolgálniuk kellene. Az autók kikerülik, ott leszakad az útszéle, felhordják a sarat, balesetveszélyes.
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Amennyiben az utca közepére kerül elhelyezésre, akkor ott valóban lelassít az autó,
de előtte és utána ugyan olyan nagy sebességgel közlekedik. Ráadásul a fekvőrendőr
után újra elkezd gyorsítani az autó, amivel még nagyobb légszennyezést érnek el az
utcában.
A másik forgalomtechnikai kérdés, hogy a nemrég elkészült Szabadság téri burkolatok minőségének megóvása érdekében érdemes átgondolni annak a lehetőségét,
hogy a területről a mezőgazdasági vontatók és a lassújárművek behajtását korlátozzák, mivel ezekről a járművekről nagy eséllyel hullhatnak le szennyező dolgok pl.: sár,
hidraulika olaj.
Ezt a korlátozást 2 db „Mezőgazdasági vontatóval behajtani tilos” táblával lehet kialakítani. A Városfenntartó Bizottság javasolja ennek a korlátozásnak a bevezetését.
A következő kérelem az Ifjúsági lakótelepről érkezett, a Kántorkert sor lakó-pihenő
övezetté alakítását kérték a lakosok. A kérés 2 db Lakó-pihenő övezet és 2 db Lakópihenő övezet vége táblával lehet teljesíteni. A kialakítás költségei az útfenntartási
szakfeladatból finanszírozhatók. A kérés oka Fűzfás-zug irányából megnövekedett
forgalom. A bizottság javasolja a kérelem támogatását.
Végezetül sokadik alkalommal merül már fel a Kossuth Lajos út Hősök útja és a Bajcsy
Zs. út közötti szakaszán tapasztalható parkolási és közlekedési probléma. A probléma
oka az utcában található közületek megnövekedett forgalma miatt tapasztalható forgalom és parkoló autó szám növekedés. Újra felmerült az útszakasz
egyirányúsításának az ötlete. A bizottság ezt megtárgyalva, arra a véleményre jutottak, hogy nem támogatják az egyirányúsítást. Ugyanakkor támogatták, hogy minden
évben szánjanak forrást arra, hogy a Kossuth Lajos utcában minél több parkoló épüljön. Jó ötlet lehetne a Posta belső udvarának parkolóvá alakítása.
Javasolta, hogy a fent felsoroltak figyelembe vételével döntsenek a forgalomtechnikai
változtatásokról.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester hangsúlyozta, a Táncsics Mihály utca egy igen
hosszú utca, ahol nagyon sok a lakatlan ingatlan. Ezek előtt az utcafront nincs eltakarítva, a járda használhatatlan. A gyalogosok emiatt kénytelenek az úton közlekedni. A
maga részéről sem tartja célszerűnek a fekvőrendőr kihelyezését, de egy 30 km sebességkorlátozó táblát mindenképpen javasolna elhelyezni, ami az egész útszakaszra
biztosítaná, hogy lassabban haladjanak az autók. Módosító indítványként kérte, hogy
döntsenek a tábla kihelyezéséről.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában elsőként a módosító indítványt tette fel szavazásra, amely szerint a Táncsics Mihály utcában 30 km/óra sebességkorlátozás kerülne bevezetésre.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
164/2020. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Táncsics Mihály utcában 30 km/óra sebesesség korlátozást vezet be.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a következőkben a forgalomlassító borda kihelyezésének
elutasításáról 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
165/2020. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Táncsics
Mihály utcai lakosok kérelmét elutasítja, és nem létesít forgalomlassító bordát az útszakaszon.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a 2. döntési javaslatot tette fel szavazásra, melyben döntenek arról, hogy a Szabadság tér Fő út és Hősök útja közötti szakaszán „Mezőgazdasági vontatóval behajtani tilos” forgalmi rendet alakítanak ki „Kivéve célforgalom” kiegészítéssel.
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
166/2020. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szabadság tér Fő út és Hősök útja közötti szakaszán „Mezőgazdasági
vontatóval behajtani tilos” forgalmi rendet alakít ki „Kivéve célforgalom” kiegészítéssel
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a következőkben a Kántorkert sor Lakó-pihenő övezetté
nyilvánításáról kérte a képviselők döntését.
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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
167/2020. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kántorkert sort Lakó-pihenő övezetté nyilvánítja.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül kérte a képviselőket, hogy szavazzanak arról,
hogy nem támogatják a Kossuth Lajos út Hősök útja és a Bajcsy Zs. út közötti szakaszának egyirányúsítását.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
168/2020. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kossuth Lajos út Hősök útja és a Bajcsy Zs. út közötti szakaszának
egyirányúsítását nem támogatja.
Határidő: azonnal
Vasas György Péter képviselő megkérdezte, amennyiben a Táncsics Mihály utcában
kihelyezik a 30 km-es táblát, azt négy kereszteződés fogja feloldani, esetleg lehetne-e
kiegészítő táblával kihelyezni, hogy az egész útszakaszra vonatkozik.
Pardi László osztályvezető válaszolva elmondta, nem, mert a KRESZ szerint a kereszteződés minden esetben feloldja a korlátozást. Ebben az esetben összesen 8 tábla
kihelyezésére lesz szükség.
23. Napirendi pont
Helyiségek bérbeadása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi Egyesülete Közhasznú Szervezete szeretné bérbe venni az önkormányzat
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használatában lévő Szent Gellért Katolikus Iskola és Gimnázium volt kollégium épület
„Pintérház” egyes helyiségeit.
Az Egyesülettel történt egyeztetés alapján a helyiségek bérbeadása nettó 18.000,Ft/hó+ÁFA bérleti díj lenne, amely tartalmazza a rezsiköltségeket, a bérlet határozatlan időtartamra szólna.
A véleményező bizottságok javasolják a helyiségek bérbeadását a döntési javaslatban
szereplő feltételek szerint.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket 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
169/2020. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mozgáskorlátozottak
és Hadirokkantak Egyesülete felé a Gyomaendrőd, Hősök útja 56. szám alatt található
„Vállalkozók Háza” megnevezésű épületben lévő kettő irodahelyiség használatára
2017. december 31. napjával kötött megállapodást 2020. október 31. napjával hatályon kívül helyezését javasolja új, 2020. november 1. napjától határozatlan időtartamra szóló bérleti szerződés megkötése mellett az alábbi helyiségbérleti szerződés tervezet feltételei szerint.
Helyiségbérleti szerződés
amely létrejött egyrészről
Név:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Székhely:
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Törzskönyvi azo- 725525
nosító:
Adószám:
15725527-2-04
Képviseli:
Toldi Balázs polgármester
mint bérbeadó, a továbbiakban: Bérbeadó
másrészről
Név:

Székhely:
Nyilvántartási
szám:
Adószám:
Képviseli:

Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak
Gyomaendrődi Egyesülete
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 56.
04-02-0000619
19057134-1-04
Gugolya Jánosné elnök
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mint bérlő, a továbbiakban: Bérlő
együttesen a továbbiakban: Felek.
1. A szerződés tárgya
A Bérbeadó, mint a szerződés tárgyát képező bérlemény kizárólagos tulajdonosa jelen szerződés aláírásával bérbe adja, míg a Bérlő a jelen szerződés aláírásával határozatlan időre bérbe veszi a 687 hrsz-ú, természetben a 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja
39-43. szám alatt található ingatlanon a „Pintérház” megnevezésű épületben lévő
nyolc összesen 142,70 m2 alapterületű helyiségeket irodai tevékenység céljából az
alábbi feltételek mellett.
2. Bérleti díj
1. Felek a Bérlemény bérleti díját nettó 18.000,-Ft/hó+ÁFA, azaz: nettó Tizennyolcezer
forint/hó+ÁFA összegben állapítják meg. A bérleti díj tartalmazza a közmű szolgáltatások költségeit. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti díj mértéke a KSH által közölt
éves fogyasztói árindex, illetve az épület tárgyévet megelőző év közmű szolgáltatásainak kigyűjtött költségei alapján a használt helyiség alapterületének arányában jutó
összeg figyelembevételével évente újra megállapításra kerül. A módosított bérleti díj
tárgyév január 1-től esedékes.
2. A Bérbeadó és a Bérlő az 1. pontban meghatározott bérleti díj tekintetében is az
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA törvény) szerinti határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg az 58. § figyelembevételével.
3. Bérbeadó kijelenti, hogy élt az ÁFA törvény 88. §-a szerinti választási lehetőséggel,
amely alapján a Bérbeadó az ingatlan bérbeadási tevékenységét általános forgalmi
adókötelessé tette.
4. Bérlő a bérleti díjat havonta előre, a Bérbeadó által a tárgyhó 5. napjáig kiállított és
5 napon belül a Bérlő posta címére megküldött számla alapján a számla kiállításától
számított 15 napon belüli banki átutalással fizeti meg a Bérbeadó részére, a számlán
feltüntetett bankszámlára.
5. Késedelmes fizetés esetén a Bérlő a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő
mértékű késedelmi kamatot tartozik a Bérbeadó részére megfizetni.
3. A Bérbeadó jogai és kötelezettségei
1. A Felek a helyiségek birtokba adásáról külön jegyzőkönyvet vesznek fel.
2. A Bérbeadó szavatol azért, hogy a Bérlemény tekintetében harmadik személynek
olyan joga, amely a Bérlő békés birtoklását akadályozza, vagy kizárja, nem áll fenn.
3. Bérbeadó jogosult a Bérlő szükségtelen háborítása nélkül a Bérlemény rendeltetésszerű és jelen szerződésnek megfelelő használatát, illetve annak állagát ellenőrizni.
4. A Bérbeadó a személy- vagy vagyonbiztonság megóvása érdekében akkor is jogosult a Bérleménybe belépni és a szükséges munkálatokat elvégezni, ha ezen munkálatok a Bérlőt a Bérlemény használatában akadályozzák.
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5. Bérbeadó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a tulajdonában és használatában levő ingatlan vagyonbiztosítással rendelkezik.
4. A Bérlő jogai és kötelezettségei
1. Bérlő a Bérleményt irodai tevékenység céljára használhatja. Az eltérő használatot a
Bérbeadóval minden esetben egyeztetni kell. Bérlő nem jogosult a tevékenységét a
Bérlemény rendeltetésével ellentétes módon, a Bérlemény állagát rongálva folytatni,
köteles mások jogait és törvényes érdekeit a használat során figyelembe venni.
2. Bérlő kijelenti, hogy a helyiség használata során a gáz, áram és víz közművek használatára igényt tart. A bérleti díj tartalmazza a közmű szolgáltatások költségeit.
3. Bérlő kijelenti, hogy átlátható szervezet, amely nem áll csőd, felszámolási vagy
egyéb megszüntetésre irányuló eljárás alatt.
4. A Bérlőnek az Ingatlan műszaki rendszereit tételes leltárral kell átvennie az Bérbeadótól, és visszaadnia a Bérbeadónak.
5. Bérlő a Bérlemény használata során köteles betartani a munkabiztonsági-, tűz- és
vagyonvédelmi szabályokat. Bérlő felel minden olyan kárért, amely ezen szabályok
megszegéséből ered, és viseli ezek jogkövetkezményeit.
6. Bérlő köteles a Bérlemény állagát – a rendeltetésszerű használatból eredő kopástól
eltekintve – a Bérlet időtartama alatt megőrizni. Bérlő az átvett vagyontárgyak állagát
köteles jó gazda gondosságával megőrizni és a szerződés lejártával azt megőrizve
visszaszolgáltatni. Az átadott vagyonnal kapcsolatos pótlási kötelezettség a Bérlőt
terheli.
7. Bérlő köteles az állagmegóváshoz szükséges kisebb munkálatokat saját költségén
elvégezni. Bérlő az olyan munkálatok szükségességéről, amelyek elvégzése a Bérbeadó kötelezettsége, köteles a Bérbeadót haladéktalanul értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a Bérlő felelősséggel tartozik.
8. Bérlő a Bérleményben a Bérlemény állagát érintő átalakítási, bontási vagy építési
munkálatokat kizárólag a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével végezhet. Az ilyen
munkálatokhoz szükséges hatósági engedélyek beszerzése Bérlő feladata és költsége.
9. Bérbeadó jogosult a hozzájárulást megtagadni, ha a megvalósítani kívánt beruházás jogszabályba vagy a jelen szerződés rendelkezéseibe ütközik, illetve, ha az a Bérbeadó érdekeit egyébként sérti vagy azzal ellentétes.
10. A Bérlő korlátlan és teljes felelősséggel tartozik az általa, a Bérlemény használata
során okozott károkért, és viseli azok jogkövetkezményeit.
11. A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a képviselő személyében vagy az adataiban bekövetkező változás esetén 30 napon belül a másik felet írásban értesíti.
12. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti jogviszony időtartama alatt a Bérbeadó 30
napos előre történő írásos bejelentés alapján igényt tarthat a bérlemény használatára.
Bérlő a bejelentést követően jelen szerződés 6.7. pontjában leírtak szerint köteles
visszaadni a bérleményt.
5. A szerződés hatálya, módosítása
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1. Jelen szerződést felek 2020. november 1. napjától határozatlan időtartamra kötik
meg.
2. Jelen szerződés érvényesen csak a Felek közös írásbeli megállapodásával módosítható.
6. A szerződés megszűnése
1. Megszűnik a szerződés:
- valamelyik fél jogutód nélküli megszűnésével;
- a Bérlemény megsemmisülésével, avagy állagának olyan mértékű romlása esetén,
hogy a rendeltetésszerű használatra alkalmassá már nem tehető;
- jogerős bírósági vagy hatósági határozat alapján;
- felmondással;
- a jelen szerződésben meghatározott egyéb esetekben.
2. Felek a szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.
3. Felek a szerződést 30 napos határidővel írásban, indoklás nélkül felmondhatják,
mely eltelte után a szerződés tárgyhónap utolsó napjával szűnik meg.
4. Felek a szerződést, a másik fél szerződésszegése esetén írásban, azonnali hatállyal
mondhatják fel, a másik félhez intézett indokolt nyilatkozatukkal.
5. Szerződésszegés különösen – de nem kizárólagosan:
- a bérleti díj fizetésének elmulasztása;
- a Bérlemény nem rendeltetésszerű használata;
- a Bérlemény állagának rongálása;
- a jelen szerződésben meghatározottól eltérő tevékenység folytatása;
- a Bérlemény albérletbe vagy használatba adása a Bérbeadó engedélye nélkül;
- a Bérlemény állagát érintő munkálatok elvégzése a Bérbeadó engedélye nélkül;
- a környezetvédelmi szabályok megszegése;
- a szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül
átlátható szervezetnek.
6. A bérleti díj megfizetésének elmulasztása esetén a Bérbeadó köteles a Bérlőt felhívni a díjfizetés teljesítésére. Amennyiben a Bérlő a díjfizetési kötelezettségének a
felszólítást követő 8 napon belül sem tesz eleget, Bérbeadó a 8 nap eredménytelen
leteltét követően jogosult az azonnali hatályú felmondási jogát gyakorolni.
7. Bérlő a szerződés megszűnésekor köteles a Bérleményt 15 napon belül elhagyni,
azt a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Bérbeadó részére visszaadni.
8. Amennyiben a Bérlő a szerződés megszűnése esetén a Bérleményt a jelen szerződésben előírt időben nem hagyja el, úgy a jogcím nélküli használat időtartamára a
bérleti díj kétszeresével megegyező mértékű – időarányos - használati díjtat köteles a
Bérbeadó részére megfizetni.
7. Egyéb rendelkezések
1. A jelen szerződés körében kapcsolattartó személyek:
Bérbeadó részéről
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Név:
Cím:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

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

Bérlő részéről
Név:
Gugolya Jánosné
Cím:
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 56.
Mobil:
06-70/419 9252
E-mail:
mkh1@upcmail.hu
2. Felek törekednek a jelen szerződésből fakadó vitás kérdések békés rendezésére.
Amennyiben a tárgyalás nem vezetett eredményre Felek mindennemű Jogvita eldöntésére alávetik magukat a Bérbeadó székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság ítéletének.
3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. tv., és a lakások és helyiségek bérletéről szóló 1993. évi LXXVIII. tv.
rendelkezései az irányadóak.
4. Felek a 2017. december 31. napjával a Gyomaendrőd, Hősök útja 56. szám alatt
található „Vállalkozók Háza” épületében lévő kettő irodahelyiség használatára kötött
megállapodást 2020. október 31. napjával hatályon kívül helyezik.
5. Jelen szerződés 4 példányban készült, amelyből a feleket 2-2 példány illeti meg.
6. Felek a jelen szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Gyomaendrőd, 2020 ….
…………………………………………………… ……………………………………………………
Gyomaendrőd Város Önkormány- Mozgáskorlátozottak és Hadirokzata
kantak
képviseletében
Gyomaendrődi Egyesülete
Toldi Balázs polgármester
képviseletében
Bérbeadó
Gugolya Jánosné elnök
Bérlő
Jogilag ellenjegyzem:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

………………………………
Pap-Szabó Katalin
jegyző

……………………………..
Szilágyi Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete felhatalmazza Toldi
Balázs polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére és aláírására.
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Határidő: 2020. november 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
24. Napirendi pont
Telekhatárok rendezése
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 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából készült el a Gyoma-Murony vasútvonal rekonstrukciója. A beruházás megvalósulása miatt egy terelő utat kellett építeni, amely a 3735/6, 3735/7, 3735/11 hrsz.-ú
ingatlanokat érintette. Az előterjesztésben ezeknek az ingatlanoknak a területrendezéséről van szó. A területmódosítások érintik a Gyoma Tej Kft. is, mivel az ő tulajdonában vannak a 3735/6 és 7 hrsz.-ú ingatlanok. A Gyoma Tej Kft.-vel történt egyeztetés eredményeképpen a társaság a 280 m2 területet térítésmentesen átad Gyomaendrőd Város Önkormányzatának.
Az érintett területek megosztásával 3735/14 hrsz.-ú, kivett, beépítetlen terület megnevezésű 3560 m2 területű ingatlan jön létre, mely az önkormányzati törzsvagyonba
kerül besorolásra a forgalomképtelen vagyonelemek kategóriájába. Az ingatlan útként funkcionálna, amely az OMW üzemanyagkút megközelítését is biztosítja.
A véleményező bizottságok javasolják a telekhatárok rendezését a döntési javaslatban
leírtak szerint.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket 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
170/2020. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Gyoma-Murony vasútvonal rekonstrukciója” megvalósítását követően az
újonnan létrejött 3735/14 hrsz.-ú kivett, beépítetlen terület megnevezésű, 3560 m2 területű ingatlan vagyonrendezése érdekében a Békés
Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal Földhivatali
Osztály 142/2019 számon záradékolt 3735/6, 3536/7 és 3735/11 helyrajzi számú földrészletek megosztásáról készített változási vázrajzon
feltüntetett területváltozásokat jóváhagyja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az érintett területek megosztásával újonnan létrejött 3735/14 hrsz.-ú, kivett,
beépítetlen terület megnevezésű 3560 m2 területű ingatlant az ön377

kormányzati törzsvagyonba sorolja be a forgalomképtelen vagyonelemek kategóriájába.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyoma Tej Kft. változási vázrajz szerint rögzített összesen 280 m2 terület
térítésmentes átadását elfogadja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a változási vázrajz adatainak ingatlannyilvántartásba bejegyeztetéséhez szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2020. december 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
25. Napirendi pont
Székhelybejegyzési kérelem
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, Dr. Petrikó Attila háziorvos kérelemmel
fordult a képviselő-testület felé, amely szerint a vállalkozása, a Humán Regiszter Bt.
székhelyét a Magtárlaposi u. 16/1. sz. helyett az orvosi rendelőbe szeretné áthelyezni
a Gyomaendrőd, Fő út 3. sz. alá, ahol a háziorvosi feladatait végzi.
Az Ügyrendi Bizottság támogatja a székhelybejegyzést.
Toldi Balázs polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket 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
171/2020. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy dr.
Petriko Attila Gábor a Humán Regiszter Bt. (5500 Gyomaendrőd,
Magtárlaposi utca 16/1.) székhelyhelyét a Gyomaendrőd, Fő út 3.
szám ( 5008/A/2 hrsz. ) alatti ingatlan címére bejegyeztesse.
Az ingatlan székhelyként való használatát Gyomaendrőd Város önkormányzata a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról
és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól
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10/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. § alapján ingyenesen biztosítja.
Határidő: 2020. augusztus 27.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
26. Napirendi pont
Tájékoztató a zöldterület karbantartás jelenlegi szabályozásáról
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.
Szujó Zsolt bizottsági elnök elmondta, a város településképére eléggé negatív hatással vannak azok az ingatlanok, amelyek előtti közterület elhanyagolt, gondozatlan,
kezelője, tulajdonosa nem tartja rendben. A képviselő-testület ezzel kapcsolatban
még 2016-ban alkotott egy rendeletet arról, hogy ezeket a zöldterületeket milyen
formában kell rendben tartani. Ez a rendelet teljes mértékben szabályozza abban az
esetben azt a problémát is, amikor a tulajdonos ismert, itt lakik és elérhető. Nem szabályozza viszont azt, amikor a tulajdonos nem felellhető, postán nem veszi át a levelet, nem reagál a megkeresésekre. Ezek az elhanyagolt ingatlanok megkeserítik a városban lakók, a szomszédok életét.
Az előterjesztés ezeknek az ingatlanoknak a rendezésére vázol fel többféle megoldási
lehetőséget.
Az egyik ilyen, hogy ezeket a zöldterületeket erre szakosodott vállalkozókkal tarttatnák rendben, melynek költségét az önkormányzat megfizeti és megpróbálja a tulajdonoson behajtani egy közigazgatási bírság kiszabása mellett.
A másik megoldás, hogy közfoglalkoztatási programban tartanák rendben ezeket a
területeket. Ez azonban az alacsony közfoglalkoztatotti létszám miatt nehezen megvalósítható.
A harmadik javaslat pedig, hogy költségalapon, az önkormányzati költségvetés terhére történik meg a zöldterületek karbantartása.
Bármelyik megoldásra is esik a választás, az az önkormányzatnak kiadást fog jelenteni, erre a költségvetésből forrást kell biztosítani. A befolyó bevétel e tekintetben hoszszadalmas, kétes a kimenetele.
A véleményező bizottságoknak az volt a véleménye, hogy hatalmazzák fel a jegyzőt,
hogy dolgozzon ki egy szabályozást, és ezen irányvonal mentén kerüljön kialakításra
vagy egy új rendelet, vagy egy közterület karbantartási szabályozás és ez kerüljön be
a képviselő-testület elé.
Farkas Zoltánné bizottsági elnök hangsúlyozta, ez minden évben előkerülő probléma
és nem csak az ingatlanok, hanem a közterületek is problémát okoztak. Az esős időjárás ezt tovább fokozta, és ezeken az elhanyagolt területeken különösen sok szúnyog
volt.
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A képviselők felé igen sok lakossági panasz érkezett elhanyagolt ingatlanok miatt,
melyet rendszerint továbbítottak is a hivatal felé. A hivatal kapacitás hiánya miatt
kénytelen rangsorolni, hogy melyiket tegye elsőként rendben, sajnos van, amikor elég
hosszúra nyúlik egy-egy határidő.
Megkérdezte, hogy a lakosok közvetlenül a hivatal felé kinek, melyik osztálynak tehetnek bejelentést és mi lesz ezen bejelentéseknek sorsa. Mi az ügyintézés módja.
Pap-Szabó Katalin jegyző válaszolva elmondta, a lakossági bejelentés a városüzemeltetési osztályra kell, hogy érkezzen, ahol az osztályvezető azonnal intézkedik. A
közterület felügyelő kimegy a helyszínre, és ha valóban elhanyagolt az ingatlan, akkor
elkészül a felszólító levél 15 napos határidővel, majd visszaellenőrzés történik, és utána pedig bírságolás. A jelenlegi rendszerből a tényleges cselekmény megtörténte hiányzik, ezért is szerepel az előterjesztésben az a javaslat, hogy az önkormányzat végeztesse el munkát és kiszámlázás alapján terhelje át az ingatlan tulajdonosára.
Farkas Zoltánné bizottsági elnök megjegyezte, sajnos tapasztalata szerint sem a bejelentés tudomásul vételére nincs visszajelzés a hivatal részéről. Fontosnak tartotta
még a parlagfű mentesítést, van-e terv ennek kezelésére.
Pap-Szabó Katalin jegyző elmondta, a soron következő bizottsági ülésre készítenek
egy kimutatást, hogy milyen volumenben érkeztek be jelzések és azokra milyen intézkedés történt.
Pardi László osztályvezető hangsúlyozta, az írásban beérkező lakossági jelzésekre
igyekeznek azonnal írásban válaszolni, megköszönve azt, majd továbbítják a közterület-felügyelőnek.
Farkas Zoltánné bizottsági elnök konkrét példát említett- a Csillagos utca, Polányi
Máté utca - megtörtént a bejelentés, volt is visszajelzés, de a munka még mindig nem
lett elvégezve. Meddig kell várni?
Toldi Balázs polgármester hangsúlyozta, egyre kevesebben veszik komolyan a közterületek karbantartását, rendben tartását, egyre nagyobb feladat hárul az önkormányzatra. Addig, amíg 300 fővel rendelkeztek közfoglalkoztatási elemekben, addig nem
voltak ilyen problémák, folyamatosan meg tudták oldani. Most amikor ezzel a szűkebb kapacitással kell gazdálkodni, nyilván azokat a területeket hagyják utoljára, amelyiknek van tulajdonosa, akinek a feladata lenne a karbantartás. Ezek az elhanyagolt
zöldterületek már nem csak esztétikai problémát jelentenek, hanem akadályozzák a
járdán való közlekedést, illetve a belvíz elvezetést. Ennek megoldására kellene a képviselő-testületnek kialakítani az álláspontját, hogy hogyan kívánja ezt megoldani. Véleménye szerint erre két megoldás lehetséges. Az egyik, hogy kivezetik a közterületek
karbantartásából a közfoglalkoztatást és csak olyan feladatokat adnak részükre, amely
a saját területek karbantartását jelenti.
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Ezzel egyidejűleg megpróbálnak kapacitást növelni akár a saját gazdasági társaságunk oldalán, akár vállalkozói oldalon és a frekventált területeket folyamatos felügyelet, karbantartás alá vonják. Ez a megoldás viszont többletforrásba fog kerülni.
A másik lehetőség, hogy a közfoglalkoztatást továbbra is megtartják bizonyos területeken, nem vonják ki őket, és az ad-hoc jellegű munkákat, elhanyagolt területek karbantartását vállalkozóval végeztetik el. Ezt a többletmunkát, többletforrást az ingatlan
tulajdonosra kirótt bírság kiszabásával, és ha szükséges annak behajtásával próbálnák
meg visszaszerezni.
Betkó József képviselő megjegyezte, hogy külterületen, a zártkertes területeken is
hasonló problémák vannak.
Emlékezete szerint 2016-ban a rendelet megalkotásakor szavaztak arról, hogy szelektív gyomirtás használható közterületen. Ezt el is fogadta a képviselő-testület. A hatályos rendeletben viszont úgy szerepel, hogy a gyomirtó használat már büntetendő
cselekmény. Kérte jegyző nőt, hogy ennek nézzenek utána és, amennyiben ő emlékszik jól, akkor azt figyelembe kellene venni a rendelet megalkotása során.
Toldi Balázs polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy most fogadja el a
döntési javaslatot. A felvázolt alternatívákról akkor tudják a megfelelő döntést meghozni, ha látják azok humánerőforrás és pénzügyi forrás igényét. Ezek előkészítése
után, még a költségvetési koncepció előtt meghozható lesz a döntés.
Felkérte a képviselőket 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
172/2020. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület iránymutatásai alapján
dolgozza ki a gondozatlan közterületek karbantartásának részletes
szabályozását!
Határidő: 2020. november 30.
Felelős: Pap-Szabó Katalin jegyző
27.Napirendi pont
Bejelentések
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester jelezte, hogy az endrődi népliget eléggé elhanyagolt állapotban van. Az ottani játszótér alatt eltűnt a homok, nincsenek szemétgyűjtők, tele van a liget mindenféle hulladékkal. Az összegyűjtött falevél nem került
elhordásra.
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A járdák töredezettek, rossz állapotban vannak, a repedések között feljött a gaz. Kérte, hogy történjen helyszíni bejárás és gyors beavatkozás, hogy iskolakezdésre ott
rend legyen. A költségvetési koncepció összeállításakor át kell gondolni, hogy milyen
munkálatokat kellene ott elvégezni.
Gózan Sándor bizottsági elnök kérte, hogy a Székely Bertalan utca és a Vízmű sor
közötti 160 méteres szakaszon az esővíz elvezető csatornát tegyék rendbe, újra ki
kellene árkolni. Ugyanakkor a Radnóti u. 1 illetve 1/1. szám alatti ingatlanoknál az út
alatt egy átvezető csatorna létesítését kérték a tulajdonosok.
Szujó Zsolt bizottsági elnök kérte, hogy jelezzék a szolgáltató felé, hogy az endrődi
városrészen sok helyen nincs közvilágítás.
Toldi Balázs polgármester hangsúlyozta, a bejelentés már több alkalommal is megtörtént, az ígéretet megkaptuk a javításra.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester megjegyezte, folyamatosan hívta a szolgáltatót és tette a bejelentéseket. Rajta kívül lakossági bejelentések is voltak. Ennek ellenére 3 héten keresztül a 46-os főúton és a mellékutakon teljes sötétség volt. Tudomása
szerint a tegnapi napon már volt közvilágítás.
Toldi Balázs polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy dr. Török Anna fogorvos
szeptember 1-től nyugdíjba vonul, emiatt át kell alakítani a rendeléseket, helyettesítéseket. Az 1. sz. fogorvosi körzetben továbbra is dr. Kerekes Attila fog dolgozni, a rendelési idejét meg fogják jelentetni a város honlapján, illetve a helyi újságban, médiában. A doktornőt dr. Keresek Attila fogja helyettesíteni a Fő út 3., illetve a Kossuth út
30. alatti rendelőben. A 3. sz. fogorvosi körzetbe egy új fogorvos fog érkezni, dr. Pap
Péter, aki helyettesítéssel látja el a körzetet. Az ő rendelési idejét is közzé fogják tenni.
Szólt még arról, hogy az idei évben is volt nyári diákmunka a településen, 72 diák
dolgozott július 1 és augusztus 31 között. Ezúton is köszönte a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának segítségét, közreműködését.
További bejelentés hiányában megköszönte a jelenlétet, és az ülést bezárta. A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készül.
K. m. f.

Toldi Balázs
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Dávidné Csontos Marianna
hitelesítő

Fülöp Zoltán
hitelesítő
382

