GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
6/2021.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021.
augusztus 26-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, Gózan Sándor, Vasas György Péter, Weigert László
képviselők,

Pap-Szabó Katalin jegyző, Dr. Csordás Ádám aljegyző
Keresztesné Jáksó Éva, Pardi László, Enyedi László, Szilágyiné
Bácsi
Gabriella
osztályvezetők
és
Varjú
Róbert
a
közfoglalkoztatási iroda vezetője
Takács Gabriella a Térségi Szociális Gondozási Központ
gazdaságvezetője,
Pál Jánosné a Család-és Gyermekjóléti Központ vezetője,
Dinya József a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetője,
Gera Krisztián a Liget-fürdő Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Mraucsik Éva a Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője,
a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv
vezető:

Jakucs Mária

Ülés időtartama:

14:00-15:15

Toldi Balázs polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, jegyző nőt,
aljegyző urat, az osztályvezetőket az intézmények és a gazdasági társaságok vezetőit.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testületből jelen van 9 fő.
Hiányzott az ülésről Ágostonné Farkas Mária, Fülöp Zoltán és Szujó Zsolt képviselő.
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Az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolta Farkas Zoltánné és Weigert
László képviselőket kijelölni.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a hitelesítők személyéről.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
219/2021. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Farkas Zoltánné és Weigert László
képviselőket.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére. Elmondta, hogy a
meghívó szerint a nyílt ülésen 18 napirendet tárgyal a testület, 19. a bejelentések.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. § (2)
bekezdés c) pontja alapján a Bérleti díj mérséklés és a Tájékoztatás Vitéz Váry József
hagyatékáról tárgyú előterjesztések megtárgyalásához javasolta a zárt ülés
elrendelését.
Megkérdezte van-e vélemény, eltérő javaslat a napirendet illetően.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy határozzák meg a nyílt ülés
napirendjét a meghívó szerinti sorrendben.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
220/2021. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés napirendjét
az alábbiak szerint határozta meg:
1. Tájékoztató a Gyomaendrődi Járási Hivatal elmúlt időszaki -2020/2021. évi –
tevékenységéről (szóbeli előterjesztés)
2. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2021. első féléves
gazdálkodásának alakulásáról
3. Közérdekű muzeális kiállítóhelyek átalakítása, kibővítése
4. Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terve, valamint az
első félévi gazdálkodási beszámolója
5. Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2021. első félévi beszámolója
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6. Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2021. első félévi gazdálkodási
beszámolója
7. Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2021. első félévi beszámolója
8. Regionális Hulladékkezelő Kft. 2021. első félévi beszámolója
9. Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi
tevékenységéről
10. Beszámoló a koronavírus járvány második hulláma alatt hozott polgármesteri
döntésekről
11. Területrész értékesítés
12. Ingatlan értékesítése nyílt eljárásban
13. Kérelem a gyomaendrődi 1302/1 hrsz.-ú ingatlan ügyében
14. Gördülő fejlesztési terv
15. Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval kötött feladat-ellátási szerződések
módosítása
16. Gyomaendrőd, Magtárlaposi út 1-3/IV. szám alatti szolgálati bérlakás kiutalása
17. Lakossági szennyvízcsatlakozási pályázat bírálata
18. Megemlékezés Vitéz Váry Józsefről
19. Bejelentések
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a továbbiakban a zárt ülés elrendeléséről kérte a
képviselők döntését. Felhívta a figyelmet, hogy a zárt ülés elrendeléséhez minősített
többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
221/2021. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
Törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülést rendel el az
alábbi napirendi pontok megtárgyalásához:
20. Bérleti díj mérséklés
21. Tájékoztatás Vitéz Váry József hagyatékáról
Határidő: azonnal
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Toldi Balázs polgármester a továbbiakban az idei évben a mai napig letöltött
szabadságáról tájékoztatta a képviselőket, majd kérte, hogy vegyék tudomásul a
tájékoztatóját.
E szerint 2021.02.01; 2021.02.08; 2021.03.08; 2021.05.10; 2021.05.26; 2021.06.02;
2021.06.08 napokon 1-1 nap; 2021.06.18-2021.06.25 6 nap; 2021.07.02; és 2021.07.23
szintén 1-1 nap; és 2021.08.16-2021.08.17 2 nap, összesen 17 nap szabadságot töltött
le.
Személyes érintettsége miatt kérte a döntéshozatalból történő kizárását.
Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
222/2021. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Toldi
Balázs polgármestert kizárja a polgármester szabadságának
alakulásáról szóló döntéshozatalból.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester kérte a képviselőket, hogy a tudomásul vételről
szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal – Toldi Balázs polgármester nem
szavazott - az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
223/2021. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
tudomásul veszi a polgármester szabadságának alakulásáról szóló
tájékoztatót, amely szerint 2021.02.01; 2021.02.08; 2021.03.08;
2021.05.10; 2021.05.26; 2021.06.02; 2021.06.08 napokon 1-1 nap;
2021.06.18-2021.06.25 6 nap; 2021.07.02; és 2021.07.23 szintén 1-1
nap; és 2021.08.16-2021.08.17 2 nap, összesen 17 nap szabadságot
töltött le.
Határidő: azonnal
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Mraucsik Éva a Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője nyugdíjba vonulása
alkalmából az alábbi szavakkal köszönt el a Képviselő-testülettől:
Néhány mérföldkövet említett, erről a közel 40 éves útról, amit a gondozói pályán
menetelt. 1985. július 1-én kezdte a pályát. Teljesen szakképzetlenül, házi
gondozóként. Mindig törekedett a megfelelő tudás megszerzésére, így elkezdte
képezni magát és nem túl sokára megfogalmazódott benne az a cél, célkitűzés, hogy
majd valamikor, sok-sok év múlva, amikor már megfelelő tudással rendelkezik, akkor
a gyomaendrődi szociális intézmény vezetője legyen. A különböző képesítések
megszerzésével megszerezte azt a tudást, ami egy intézmény vezetéséhez
nélkülözhetetlen, így 2007-ben benyújtotta pályázatát az akkor megüresedett
intézményvezetői állásra, és attól kezdve a mai napig vezette a Térségi Szociális
Gondozási Központot.
Megelégedéssel távozik a pályáról, mert úgy érzi, hogy az intézmény nagyon szép
fejlődésen ment keresztül, sok pályázatot nyertek, valósítottak meg. Mindig
rugalmasan alkalmazkodtak az aktuális elvárásokhoz, kihívásokhoz. Egy nagyon jó
csapat dolgozik az intézményben. Mindezeket azonban nem tudták volna
megvalósítani, ha nincs mögöttük az a fenntartói támogatás, amit a képviselő-testület
nyújtott. Az a gazdasági stabilitás, amit a fenntartó önkormányzatok nyújtottak az
intézménynek, ahhoz, hogy a magas színvonalú szakmai munkáját meg tudja
valósítani.
Köszönetet mondott azért, hogy a vezetői munkája során mindig segítő támogatást
kapott, és az intézmény, az ellátottak és a közétkeztetést igénybe vevő gyermekek
érdekében, mindig maximálisan biztosították azt az anyagi fedezetet, ami a
munkájukhoz szükséges volt.
Hivatalvezető úrnak megköszönte a támogatását, amit a pandémiás időszak alatt a
járási hivatal nyújtott az intézménynek. Érezhették a hátuk mögött azt a biztonságot
nyújtó támogatást, ami ennek a nem mindennapi helyzetnek az elviseléséhez,
legyőzéséhez szükséges volt.
Köszönte Polgármester úrnak, a képviselőknek, hogy a vezetői munkája során
támogatták.
Kívánt valamennyiüknek nagyon jó egészséget a jövőben, hogy sok-sok éven át
munkálkodhassanak még Gyomaendrőd Város érdekében.
Kívánt Polgármester úrnak is jó egészséget és kitartást, hogy sok-sok éven át legyen
még a városunk vezetője.
1.Napirendi pont
Tájékoztató a Gyomaendrődi Járási Hivatal elmúlt időszaki -2020/2021. évi tevékenységéről (szóbeli előterjesztés)
Toldi Balázs polgármester felkérte Dr. Pacsika Györgyöt a Gyomaendrődi Járási
Hivatal vezetőjét tartsa meg tájékoztatóját.
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Dr. Pacsika György hivatalvezető elöljáróban megköszönte intézményvezető
asszonynak az együtt töltött pandémiás nehéz időszakot. Kívánt számára nagyon jó
egészséget, boldog nyugdíjas éveket.
A járványügyi helyzet miatt a szokásos rendtől eltérően a tájékoztatójában nem a
2020 év tevékenységéről fog beszámolni, hanem néhány aktualitásról kíván
tájékoztatást adni, ami hasznos információval szolgálhat mindenki számára.
Osztályonként elmondta, azokat a legfontosabb információkat, amelyek a mostani
életünket legjobban meghatározzák, és a közérdeklődésre adhatnak számot.
A Kormányablak osztálynál az okmányok és az egyéb ügyek intézéséhez május 17-től
nem kell kötelezően időpontot foglalni, de ettől függetlenül célszerű előzetesen
telefonon érdeklődni. A maszk viselése nem kötelező, általános védelmi
intézkedésként plesszi pajzs van az ügyintézők előtt. A kézfertőtlenítési lehetőség
mindenki számára adva van.
A személyi okmányokat illetően hangsúlyozta, hogy a jogosítványok – az EU
tagállamaiban érvényes vezetői engedélyek – érvényessége eltér a belföldi egyéb
okmányok érvényességi idejétől. 2020. szeptember 1. és 2021. június 30. között lejárt
vezetői engedélyek, a lejárat dátumához képest 10 hónapig érvényesek. Ezzel
szemben az összes többi lejáró okmányra a magyar jogszabályok érvényesek. Ezek
esetében a lejárat határideje a veszélyhelyzet megszüntetésének napját követő 120
nap. Ennek pontos időpontját egyenlőre nem tudjuk. A jogszabály szerint az
Országgyűlés őszi időszakának a végétől számítottan kell ezeket a határidőket
számítani. Ettől függetlenül a lejárt okmányokat meg lehet hosszabbítani, de nem
kötelező. A diákigazolványok egységesen 2021. október 31-ig érvényesek.
Lényeges, hogy augusztus 2-től hatályba lépett rendelkezés szerint csak elektronikus
tároló elemmel ellátott személyi igazolványok kerülnek kiadásra, amely tartalmazza az
új nyomatot is. Meg fog szűnni a régi személyi igazolvány, 2026 és 2031-ben kerülnek
kivezetésre. A védettségi igazolványt, akár személyesen, illetve elektronikusan is lehet
igényelni.
A Kormányablak busz folyamatosan jár, minden hónapban előre tervezetten Hunya,
Csárdaszállás és Ecsegfalva településekre.
A Hatósági, Gyámügyi osztályt érintően fontos információ, hogy a közgyógy
igazolványok a veszélyhelyzet lejártát követő 90 napig érvényesek. Az egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultság pedig a veszélyhelyzet megszűnését követő hónapját
követő második hónap végéig meghosszabbodik.
A gyámügyi területről azt emelte ki, hogy az elhúzódó pandémiás helyzet a családok
és a gyermekvédelem területén elég sok új kérdést, problémát hozott felszínre, amely
eddig sosem volt, és amelyekre a jövőben fel kell készülni. Éppen ezért terveznek
szeptember végével egy jelző rendszeri értekezletet tartani, ahol egy kialakuló
szakmai polémia által az elkövetkező, előttünk álló esetlegesen bekövetkező újabb
pandémia okozta nehézségeket minél jobban át tudnák hidalni.
Élelmiszerlánc biztonsági, állategészségügyi osztályról tudni kell, hogy június 1-től Dr.
Laczó Pál addigi járási fő állatorvos lett a megyei fő állatorvos.
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Ebből következően ketté kellett vonni a hatáskört, a továbbiakban a járási fő
állatorvosi feladatokat Dr. Nagy János állatorvos látja el. Az összes egyéb az osztály
vezetését érintő kérdésben Teller Zsuzsanna lett az osztály vezetésével megbízott. A
nyári szezonális ellenőrzések lezajlottak. A kereskedelmi vendéglátó egységeknél az
un. helyettesítő termékekre fókuszáltak az ellenőrzések során. A 14 ellenőrzésből 5
szabálytalanságot tártak fel, ebből 4 figyelmeztetés, 1 pedig bírság volt. Megemlítette
még az állatvédelmet, amivel kapcsolatban tudni kell, hogy állatvédelmi hatóságként
a jegyző jár el, de ha egy ügy kapcsán állategészségügyi, járványügyi kérdések
kerülnek felszínre, akkor szakhatóságként közreműködik a járási hivatal.
A Foglalkoztatási osztállyal kapcsolatban elmondta, hogy a jelenlegi adatok szerint
850 fő regisztrált álláskeresőt tartanak nyílván, ami 20 %-al kevesebb, mint a tavaly
júliusi adat. Jellemzően a regisztrált álláskeresők többsége alacsony iskolai
végzettségű, sok esetben elavult szakmai tudással, szakmával rendelkező személy, és
elég magas arányt képviselnek az 50 év felettiek. Ezek mind olyan tényezők, melyek
nem segítik a munkaerő piacon való eredményes, minél jobb elhelyezkedést.
A nyári diákmunkában a járási hivatalra eső forrást sikerült maximálisan kihasználni,
összesen 188 fő diák volt érintett. Az idei évben jelentősen megnőtt a
vendéglátásban dolgozó fiatalok aránya, 80 fő dolgozott a vendéglátásban.
Nagyon sokrétű volt az a támogatási paletta, ami a járvány kezdetétől fogva
mostanáig az állam folyamatosan biztosít. Ma már inkább a munkahelyteremtő
támogatások dominálnak. Jelenleg is fut az önfoglalkoztatók kompenzációs
támogatás, amely eddig 142 vállalkozó számára került kifizetésre. Az 1-7 hónapban
bejelentett álláshelyek 63 %-át sikerült betölteni, és kb. 3000 olyan tanácsadási
szolgáltatás valósult meg, mellyel próbálták segíteni a regisztráltakat.
Végezetül megköszönte az együttműködést. A tájékoztatási időszakban a járási
hivatal munkájának nagy részét a járványügyi védekezés, a logisztikai feladatok
végrehajtása tette ki. Köszönte Polgármester úrnak, hogy mindenben, mindenkor
együtt tudtak működni, de bízott abban, hogy ilyen mértékben erre már nem fog
sorkerülni.
Toldi Balázs polgármester megköszönte a részletes tájékoztatót, illetve a járási
hivatal munkáját a mindennapokban, és azt a kiemelt szerepet, amit a járvány ideje
alatt betöltöttek.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel a tájékoztatással kapcsolatban.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a tájékoztatás tudomásul vételére.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
224/2021. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
tudomásul veszi a Gyomaendrődi Járási Hivatal elmúlt időszaki 2020/2021. évi - tevékenységéről szóló tájékoztatóját.
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont
Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2021. 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 a napirendi pontot.
Gózan Sándor bizottsági elnök elmondta, a képviselő-testület 8/2021. (II. 25.)
önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2021. évi költségvetését. Jelen
előterjesztésben beszámolót láthatnak az önkormányzat a társulás és az intézményei
2021. I. féléves gazdálkodásának alakulásáról. Láthatják a realizálódott bevételek és a
teljesült kiadások összegét.
2021. augusztus 10. napján, az önkormányzat főszámláján 600 millió Ft a
rendelkezésre álló forrás. A napi zavartalan működés biztosítása mellett az
önkormányzat által vállalt kötelezettségek teljesítését és a folyamatban lévő
pályázatok finanszírozását is biztosítani kell.
Az előterjesztés felsorolja, hogy melyek azok az év végéig tartó több bizonytalansági
tényezők, melyek alapvetően fogják befolyásolni a város pénzügyi helyzetét 2021.
december 31-én. Ezek közül kiemelt néhányat: 2021 szeptemberében esedékes
adóbevételek, illetve az iparűzési adóbevétel kieséshez kapcsolódó állami támogatás
októberi teljesülése, az eredeti költségvetésbe be nem tervezett többlet
kötelezettségvállalások alakulása valamint a mind az intézmények, mind az
önkormányzat életét, gazdálkodását befolyásoló előre nem tervezhető, váratlan
események.
Mindezek tudatában 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 megtárgyalta a beszámolót és javasolja a képviselő-testületnek
annak elfogadását.
Toldi Balázs polgármester megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás a beszámolóhoz.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak a beszámoló
elfogadásáról.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
225/2021. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja az Önkormányzat és intézményei 2021. első féléves
gazdálkodásának alakulását bemutató beszámolót.
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont
Közérdekű muzeális kiállítóhelyek átalakítása, kibővítése
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, örvendetes, hogy a Nemzeti Kulturális
Alap maradványa terhére önkormányzatunk 250 000 000 Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesült a „Kállai Ferenc Múzeum és az Aranka Játékbaba Múzeum
felújítása, korszerűsítése” céljára. A projekt során a meglévő Vidovszky Béla Városi
Képtár épületének kibővítése történne meg. A létrejövő kiállítóhelyek a Kállai Ferenc
Művelődési Központ kulturális intézménybe kerülnének beintegrálásra az
előterjesztésben leírtak szerint. Ehhez szükséges a művelődési központ alapító
okiratát módosítani, illetve a képtár műkötetés a közalapítvány fenntartásából az
önkormányzat fenntartásába kerülne át és a művelődési központ telephelyeként fog
működni.
A döntési javaslatban szereplő elvi döntés meghozatalával a hivatal megkezdi az
átszervezéshez szükséges hatósági és a hivatalos engedélyek beszerzését, illetve
Polgármester úr beszerzi a kultúráért felelős miniszter véleményét.
A bizottság tárgyalta a javaslatot, az abban leírtakkal egyetért, javasolja annak
elfogadását.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
226/2021. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kállai
Ferenc Múzeum és az Aranka Játékbaba Múzeum felújítása,
korszerűsítése” célú projekt megvalósításához, a Vidovszky Béla
Városi Képtár és a Kállai Ferenc Művelődési Központ átszervezésével
kapcsolatban az alábbi elvi döntést hozza:
- a projekt során kibővített Vidovszky Béla Városi Képtár
Gyomaendrőd Város Önkormányzata fenntartásában, a Kállai Ferenc
Művelődési
Központ
telephelyeként
közérdekű
muzeális
kiállítóhelyként, Gyomaendrődi Városi Képtár Helytörténeti
Gyűjtemény megnevezéssel működik tovább;
- Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért Közalapítvány céljaként,
mint alapító meghatározza, hogy a Közalapítvány nyújtson
támogatást színvonalas képzőművészeti alkotások létrehozásához.
Vegyen részt Gyomaendrőd Város képzőművészeti értékeinek
felkutatásában, gyűjtésében, különös tekintettel a gyomai és endrődi
származású művészek alkotásaira, illetve Gyomaendrődhöz
kapcsolódó művészek alkotásaira.
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert, hogy a Kállai Ferenc
Művelődési Központ átszervezése előtt a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. CXL.
törvény 78/J. §-a alapján a kultúráért felelős miniszter véleményét
szerezze be.
Határidő: azonnal
4. Napirendi pont
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terve, valamint az első
félévi gazdálkodási beszámolója
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Gózan Sándor bizottsági elnököt az előterjesztés
ismertetésére.
Gózan Sándor bizottsági elnök elmondta, a gazdasági társaság elkészítette a 2021.
június 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló beszámolóját, valamint a 2021. évi
üzleti tervét.
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Láthatjuk, hogy az 1–6. hónap kimutatott eredménye negatív előjelű, de lényegesen
jobb, mint az egy évvel korábbi. A koronavírus járvány a fürdő tevékenységében is
jelentős károkat okozott, viszont az önkormányzat támogatásának és a kormány
bértámogatásának köszönhetően a Kft. stabil pénzügyi helyzetben van. A stabil
pénzügyi helyzete ellenére a társaság a tavalyi évben – elsősorban a pandémia miatti
következmények hatására – nem tudta visszafizetni az önkormányzat felé fennálló
tartozásából az esedékes 3 millió forintot, és valószínűsíthető, hogy azt idei évben
sem fogja teljesíteni.
A Kft. 2021. év üzleti tervében 813 eFt eredménnyel számol.
A tervezésnél sok bizonytalansági tényezővel kalkuláltak, hiszen előre nem lehet
tudni, hogy a pandémia hatására az ősz folyamán milyen korlátozások kerülnek
bevezetésre, melyek a fürdő működésére hatást gyakorolnak.
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a beszámolót, illetve az üzleti tervet és javasolja a
képviselő-testületnek azok elfogadását.
Toldi Balázs polgármester kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket,
hogy elsőként a beszámoló elfogadásáról szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
227/2021. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2021. 1–6.
hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidő: 2021. augusztus 26.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester az üzleti terv elfogadásáról kérte a képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
228/2021. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
jóváhagyja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti
tervét.
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Határidő: 2021. augusztus 26.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a fürdőhöz kapcsolódóan tájékoztatásul elmondta, mint
bizonyára ismeretes folyamatban van egy beruházás a fürdőben. Július 31-vel kellett a
tervezőknek terveket szállítani a fürdő felújításával, a beruházással kapcsolatban. A
leszállítás megtörtént. Az előkészítési szerződés megkötésre került a Kisfaludy 20 Kftvel. A szerződésben november 15-ig vállalták az előkészítési projekt lezárását. Ebben
van egy feltételes közbeszerzési eljárás, amit eddig az időpontig le kell bonyolítani. A
tervek szerint a projekt több mint 700 millió Ft tesz ki. A beruházási érték miatt és az
ilyen magasépítési beruházásoknál egy 2018-ban megjelent jogszabály szerint be kell
vonni egy közreműködő szervezetet. Ez a szervezet az állam által létrehozott
beruházási ügynökség, amely felügyeli az ilyen nagyberuházásokat. Az ügynökséggel
a tervegyeztetés elindult, és megtörtént a helyszíni egyeztetés az ügynökség
szakembereivel.
Jelen pillanatban minden a tervek szerint halad, reális cél lehet, hogy november 15-ig
a feltételes közbeszerzési eljárást le tudják zárni, mely eredményének ismeretében
megpróbálják az állami támogatást realizálni, hiszen a feltételes közbeszerzési eljárás
által megállapított összegről még szükség van egy kormánydöntésre.
Megjegyezte, hogy a 2019-ben elindult pandémiás helyzet, nagyban befolyásolta az
önkormányzat beruházással kapcsolatos döntéseit. Nagyon sok olyan költségvetést
korlátozó tényező volt, amelyek miatt csak a legfontosabb beruházások
megvalósításában tudtak gondolkodni. Takarékosan kellett gazdálkodni, ami miatt ez
a beruházás is elnapolásra került. Ezt követően pedig sikerült egy olyan fejlesztési
lehetőséget találni, ami miatt nem szerették volna ezt a beruházást saját forrásból
megvalósítani. Így 1,5-2 évvel csúszik a beruházás megvalósítása. Felelős
gondolkodás, felelős döntés volt az önkormányzat részéről az, hogy ezt a beruházást
elnapolta. Amennyiben a mostani előkészítési szerződésben vállalt időpontokat
tudják tartani, akkor 2022. I. negyedévében a munkaterületet szeretnék átadni a
feltételes közbeszerzési eljáráson kiválasztott kivitelezőnek.
5. Napirendi pont
Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2021. 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 az alábbiakban ismertette az előterjesztést. A
beszámoló szerint a társaság első félévi gazdálkodásának adózott eredményéről, az
eredmény tartalékról és a saját tőke összegéről láthattak számadatokat.
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Az első félévben a 2021. évre tervezett értékesítés nettó árbevétel 59%-ka teljesült,
míg a ráfordítások közt az anyagjellegűek 48%-ot, a személyi jellegek pedig 47%-ot
értek el.
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a beszámolót és annak elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek.
Betkó József képviselő megjegyezte, hogy a beszámoló vezetői kiegészítésében a
KÖR-KÖVIZIG megnevezés nem megfelelő, helyesen már csak KÖVIZIG.
Megjegyezte továbbá, hogy a Felügyelő Bizottságok véleménye nem szerepel a
beszámolókban.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a
beszámoló elfogadására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
229/2021. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
elfogadja a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
gazdálkodásáról készített beszámolóját.

Képviselő-testülete
2021. első félév

Határidő: 2021. augusztus 26.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
6. Napirendi pont
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2021. első félévi gazdálkodási
beszámolója
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester ismét felkérte Gózan Sándor bizottsági elnököt az
előterjesztés ismertetésére.
Gózan Sándor bizottsági elnök elmondta, a társaság is elkészítette a 2021. június 30ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló beszámolóját. Az 1-6. hónap adózás előtti
eredménye -7.809 ezer Ft. A 2021. évre tervezett bevételek 36,77 %-ka, a kiadásoknak
pedig 41,91 %-ka teljesült. A negatív eredményt elsősorban az építőipari tevékenység
elmaradása eredményezi, amely várhatóan a második félévben erősödni fog és a
társaság pozitív eredménnyel zárja az évet.
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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 Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Toldi Balázs polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket, hogy
szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
230/2021. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2021. 1-6. hónap
gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidő: 2021. augusztus 26.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
7. Napirendi pont
Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2021. első félévi beszámolója
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Gózan Sándor bizottsági elnök elmondta, Gyomaendrődi Földkezelő Kft. elkészítette
a 2021. első félévi gazdálkodási beszámolóját.
A Kft. eredménye -1.108.000,- Ft. 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.
A társaság pénzeszköz állománya 2021. június 30-án: 15.749 ezer Ft.
A Kft. további mintegy 45,16 ha nagyságú, alacsony aranykorona értékű, és rossz
vízgazdálkodású területet kíván további pályázatokba bevonni. A benyújtandó
pályázatokkal kapcsolatban jelenleg információgyűjtés van folyamatban.
A Pénzügyi Bizottság a beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselő-testületet, hogy szavazzon a döntési
javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
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A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
231/2021. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja
a Taggyűlésének a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2021. első félévi
gazdálkodási beszámolójának az elfogadását.
Határidő: 2021. augusztus 26.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
8. Napirendi pont
Regionális Hulladékkezelő Kft. 2021. 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 Regionális Hulladékkezelő Kft.
elkészítette a 2021. június 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló beszámolóját.
Az első félévben a 75,7 millió forint bevétel és 63,4 millió forint ráfordítás mellett 12,3
millió forint eredményt ért el.
A bevételek alakulását az első félévben a partnerek által beszállított ipari termelési
hulladékok mennyiségének jelentős növekedése okozta.
A Bizottság a beszámolót megtárgyalta, és javasolja annak tudomásul vételét.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselő-testületet szavazzon a döntési
javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
232/2021. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
tudomásul veszi a Regionális Hulladékkezelő Kft. 2021. első félév
gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidő: 2021. augusztus 26.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
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9. Napirendi pont
Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. 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.
Farkas Zoltánné bizottsági elnök elmondta, a vonatkozó jogszabály alapján PapSzabó Katalin jegyző elkészítette a Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját. Igen informális, alaposan összeállított
beszámoló. A jegyzői összefoglalóban beszámol elsősorban a pandémia okozta
feladatokról, hogy e miatt mennyi mindent kellett változtatni a lakossági
ügyfélfogadásban, a belső szervezeti működésben.
A személyi változás igen jelentős volt a beszámolt időszakban. 9 fő köztisztviselői
jogviszony szűnt meg, viszont 8 új jogviszony jött létre. Mára már stabilizálódni látszik
a létszám, és reméljük így is marad. 2020. november 1. napjától Dr. Csordás Ádám
látja el az aljegyzői feladatokat Megyeri László nyugdíjba vonulása után.
Az osztályvezetők beszámoltak az egyes szervezeti egységek munkájáról, részletesen
leírták az osztály feladatait, dolgozókat, azok végzettségeit, az ellátott feladatköröket,
az elintézett ügyek számát. A számokból megállapítható, hogy csökken az ügyfelek
száma, ugyanakkor nő az ügyek száma. Ennek oka, hogy az adminisztráció nő minden
területen. Minden feladatra biztosított a megfelelő létszám.
Talán a Városüzemeltetési osztály az, ahol a legtöbb kapcsolat van a lakossággal, ők
találkoznak a városban felmerülő problémákkal leggyakrabban. Ennél az osztálynál
indokolt lehetne a létszámbővítés, vagy a feladat átcsoportosítás.
A bizottság megtárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
számára.
Toldi Balázs polgármester elmondta, a másik két véleményező bizottság is
elfogadásra javasolja a beszámolót.
Kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg döntésüket.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
233/2021. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Gyomaendrődi
Közös
Önkormányzati
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
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Képviselő-testülete a
Hivatal
2020.
évi

Határidő: azonnal
10. Napirendi pont
Beszámoló a koronavírus járvány második hulláma alatt hozott polgármesteri
döntésekről
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester visszaadta a szót Farkas Zoltánné bizottsági elnöknek.
Farkas Zoltánné bizottsági elnök elmondta, a veszélyhelyzet különleges jogrendet
követelt, melynek következtében, hasonlóan a 2020 év első feléhez a települési
önkormányzatok képviselő-testülete, illetve a települési önkormányzat bizottságainak
feladat- és hatáskörét a Polgármester gyakorolta. Ennek megfelelően 2020. november
4. napjától 2021. június 14. napjáig terjedő időszakban 246 polgármesteri határozat,
25 polgármester által megalkotott rendelet és 44 társulási tanács elnöki határozat
született. A hozott döntések a feltüntetett linkről elérhetőek. Jelentős kérdésekben
minden esetben egyeztetés történt a bizottságok elnökeivel illetve adott esetben a
képviselő-testület tagjaival. Kizárólag olyan döntések kerültek meghozatalra melyek
időbeliségüket tekintve szükségesek, halaszthatatlanok voltak.
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a beszámolót és javasolja annak elfogadását.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a beszámoló
elfogadásáról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
234/2021. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a koronavírus
járvány második hulláma alatt hozott polgármesteri döntésekről szóló
beszámolót.
Határidő: azonnal
11. Napirendi pont
Területrész értékesítés
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
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Toldi Balázs polgármester felkérte Gózan Sándort a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy
ismertesse az előterjesztést.
Gózan Sándor bizottsági elnök elmondta, a Hősök útja 39. sz. alatti 687 hrsz.-ú
ingatlan az önkormányzat törzsvagyonát képezi, amely korlátozottan forgalomképes,
amely középiskolai oktatást szolgálja. A vagyontörvény értelmében az ingatlan nem
elidegeníthető.
Az ingatlan területéből az Esze Tamás utcával határos, mintegy 400 m2 nagyságú
terület megvásárlására igény mutatkozik. A területrészen lévő használaton kívül lévő,
leromlott műszaki állapotú szolgálati lakást sem az oktatási intézmény sem az
önkormányzat nem tudja megfelelő funkcióban hasznosítani. Gazdaságosan nem
felújítható.
A Képviselő-testület a július 8-i ülésén hozott elvi döntésében a területrészt kijelölte
értékesítésre. Az újonnan létrejövő területrész a fogalomképes üzleti vagyon
kategóriájába lett besorolva.
Amennyiben a képviselő-testület dönt az értékesítésről, úgy az nyílt versenyeztetési
eljárás keretében történik, a döntési javaslatban szereplő árverési kiírásban foglaltak
szerint.
A értékbecslési szakvélemény az ingatlan árat 2.200.000,-Ft összegben határozta meg.
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja az értékesítést a
döntési javaslatnak megfelelően.
Toldi Balázs polgármester kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket a
döntési javaslat elfogadására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
235/2021. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyfordulós nyílt
versenyeztetési eljárásban az alábbi kiírás feltételei szerint értékesíti a Gyomaendrőd,
Hősök útja 39. szám alatt lévő 687 hrsz.-ú, középiskola megnevezésű ingatlan
területéből megosztás útján létrejövő mintegy 400 m2 nagyságú területrészt.
ÁRVERÉSI KIÍRÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
a Gyomaendrőd, Hősök útja 39. szám (687 hrsz.) alatt lévő ingatlanból
megosztás útján mintegy 400 m2 nagyságú területrész értékesítésre nyílt
árverést hirdet
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Az árverést kiíró megnevezése és székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Telefon: +36-66/386-122
Képviseli: Toldi Balázs polgármester
e-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu
Az árverés célja: Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő–testülete által
kijelölt területrész értékesítése egyfordulós nyilvános árverésen.
Az árverést vezeti: Csényi István a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
alkalmazottja.
Az árverés kiírása, meghirdetése
A megkötendő szerződés típusa: Adásvételi szerződés
Az árverésen részt vehet:
1. Az árverésen ajánlatot tehet.
1.1. Természetes személy.
1.2. Azon, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy, amely a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) pontjában meghatározott átlátható szervezet.
1.3. Több társaság vagy természetes személy együttesen, amely a hatályos magyar
jogszabályok értelmében ingatlan tulajdonjogát megszerezheti.
1.4. Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást,
akinek a nevére az előleg letétbe helyezésre került.
2. A szükséges igazolások.
2.1. Magánszemélyek esetében a személyazonosság igazolása.
2.2. Az árverésen résztvevő szervezetnek cégszerűen aláírt módon kell nyilatkoznia az
Nvtv. 3. § (1) pontjában foglaltakról, vagyis az átláthatóságról. A valótlan nyilatkozat
alapján kötött szerződés semmis.
2.3. Cégek esetében az aláírásra és a képviseletre való jogosultság igazolása.
2.4. Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást,
akinek a nevére az előleg letétbe helyezésre került.
2.5. A köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplés ténye.
2.6. Amennyiben az árverésen résztvevő nem szerepel az adatbázisban, akkor be kell
mutatni, 30 napnál nem régebbi igazolást, mely szerint nincs lejárt köztartozása a
Nemzeti Adó és Vámhivatal felé.
2.7. Az árverésen résztvevőnek igazolnia kell, hogy Gyomaendrőd Város
Önkormányzata, valamint annak helyi adóhatósága felé nincs lejárt tartozása.
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1. Kikiáltási ár, induló licit, licitlépcső, az ingatlan adatai, és egyéb
1.1
Az ingatlan helye:
A tervezett megosztás:
Tervezett terület
nagysága:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:

Gyomaendrőd, Hősök útja 39.
Mellékelt térképrészlet szerint
400 m2

1/1
Kivett
Beépítetlen terület
Természetvédelmi terület, egyéb
tekintetben tehermentes
Egyéb jellemzők:
Az értékesítésre szánt területrészen egy 66
m2 alapterületű garázzsal ellátott,
leromlott műszaki állapotú szolgálati lakás
található.
Helyi építési szabályozás „Vt7” jelű különleges övezet.
szerinti besorolás:
Új építés esetén a következő rendeltetésű
épületek engedélyezhetők:
a) lakóépület,
b) igazgatási épület,
c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó,
szálláshely-szolgáltató épület,
d) egyéb közösségi szórakoztatóépület,
amennyiben nincs zavaró hatása az egyéb
funkciókra,
e) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális
épület,
f) sportépítmény,
g) parkolóház, üzemanyagtöltő,
h) a terület rendeltetésszerű használatát
nem zavaró hatású egyéb gazdasági
tevékenység céljára szolgáló épület.
Kikiáltási ár, (Ft)
Licitlépcső, (Ft)
2. Az árverés

2.200.000
10 000

2.1. Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal ülésterme (Gyomaendrőd,
Selyem út 124.)
2.2 Ideje: 2021. szeptember 15. 1000 óra.
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3. Árverési biztosíték
3.1 A meghirdetett ingatlanra az induló ár 10 %-át kitevő árverési biztosíték utalását –
legkésőbb 2021. szeptember 15.-én 9 óráig - el kell indítani a Takarékbank Zrt.-nél
vezetett 53200125-11062402 számlára, és annak bizonylat másolatát az árverésen be
kell mutatni.
3.2 Az árverés során azon licitálók, akik nem nyertek, azoknak a befizetett előleg
visszautalásra kerül, az eredmény megállapítását követő 3 napon belül. A nyertes
licitáló döntése alapján szintén kérheti az előleg visszautalását, vagy annak
beszámítását a vételárba.
4. Szerződéskötés feltételei
4.1 Az adásvétel létrejöttének feltétele a telekalakítással létrejövő mintegy 400 m2
nagyságú új ingatlannak az ingatlan-nyilvántartásba való jogerős bejegyzése.
4.2 Az árverés nyertese az újonnan létrejött ingatlan földhivatali ingatlannyilvántartásba való bejegyzéséről kiadott jogerős határozat kézhezvételét követően
15 napon belül szerződést köt.
4.2 Vételár megfizetése: Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel
egyidejűleg kell megfizetnie.
4.3. A telekalakítással és az adásvétellel kapcsolatos eljárás kezdeményezése,
lefolytatása a nyertes vevő kötelezettsége, továbbá a felmerülő összes költség Őt
terheli. Az adásvételi szerződés elkészítése, az ügyvédi költség, valamint a földhivatali
eljárás díjai a vevőt terhelik.
5. A szerződéskötés egyéb feltételei
5.1. Ha az árverés nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló
határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes a szerződést nem
vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől eláll, vagy
felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő licitálóval – azonos feltételek
mellett – szerződést kötni, vagy új árverést kiírni.
5.2. A nyertes licitáló helyébe lépő licitálóval csak akkor köthető szerződés, ha
a) az árverési kiírás erre lehetőséget adott, továbbá
b) az árverés eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt licitálót erről külön
értesítették, továbbá
c) a szerződésnek a kiíró által történő – a 5.1 pontban foglalt okok miatti –
felmondása vagy attól történő elállása esetén a szerződéskötéstől számított 6 hónap
még nem telt el.
6. Az árverési kiírás megjelenik: a Gyomaendrőd Város honlapján
(www.gyomaendrod.hu) illetve a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
hirdetőtábláján.
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7. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal Városüzemeltetési Osztályán lehet kérni munkanapokon 800 és 1400 között.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
felhatalmazza
a
polgármestert az adásvételi szerződések megkötéséhez szükséges jognyilatkozatok
kiadására.
Határidő: 2021. december 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
12. Napirendi pont
Ingatlan értékesítése nyílt eljárásban
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, az önkormányzata vagyontárgyai között
vannak olyan felépítménnyel rendelkező ingatlanok, amelynek a műszaki állapota,
vagy kihasználtsága miatt nem gazdaságos azok további fenntartása.
Ezen ingatlanok közül már több alkalommal meghirdették a 01140/11 hrsz.-ú
„juhhodály” értékesítését, azonban nem volt jelentkező.
Az ingatlan megvásárlására most kérelem került benyújtásra.
A hatályos vagyonrendeletünk értelmében lehetőség van az ingatlan értékesítésére
versenyeztetési eljárás útján a legmagasabb összegű ajánlat értékelési szempontja
alapján.
Az ingatlan adatai az előterjesztés táblázatában olvasható.
A Pénzügyi Bizottság javasolja az ingatlan értékesítését a döntési javaslatban szereplő
árverési kiírás feltételei szerint.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket a döntési javaslat elfogadására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
236/2021. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt versenyeztetési
eljárásban értékesíti az alábbi kiírás feltételei szerint a Gyomaendrőd, külterület
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01140/11 hrsz.-ú 9798 m2 területű, kivett, gazdasági épület, udvar megnevezésű
ingatlant.
ÁRVERÉSI KIÍRÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
a Gyomaendrőd, külterület 01140/11 hrsz.-ú 9798 m2 területű, kivett, gazdasági
épület, udvar megnevezésű ingatlan értékesítésre nyílt árverést hirdet
Pályázati Felhívást kiíró megnevezése és székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Telefon: +36-66/386-122
Képviseli: Toldi Balázs polgármester
e-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu
Az árverés célja: A Gyomaendrőd, külterület 01140/11 hrsz.-ú 9798 m2 területű,
kivett, gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlan értékesítése.
Az árverést vezeti: Csényi István a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
alkalmazottja
Az árverés kiírása, meghirdetése
A megkötendő szerződés típusa: Adásvételi szerződés
Az árverésen részt vehet:
1. Az árverésen ajánlatot tehet.
1.1. Természetes személy.
1.2. Azon, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy, amely a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) pontjában meghatározott átlátható szervezet.
1.3. Több társaság vagy természetes személy együttesen, amely a hatályos magyar
jogszabályok értelmében ingatlan tulajdonjogát megszerezheti.
1.4. Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást,
akinek a nevére az előleg letétbe helyezésre került.
2. A szükséges igazolások.
2.1. Magánszemélyek esetében a személyazonosság igazolása.
2.2. Az árverésen résztvevő szervezetnek cégszerűen aláírt módon kell nyilatkoznia az
Nvtv. 3. § (1) pontjában foglaltakról, vagyis az átláthatóságról. A valótlan nyilatkozat
alapján kötött szerződés semmis.
2.3. Cégek esetében az aláírásra és a képviseletre való jogosultság igazolása.
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2.4. Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást,
akinek a nevére az előleg letétbe helyezésre került.
2.5. A köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplés ténye.
2.6. Amennyiben az árverésen résztvevő nem szerepel az adatbázisban, akkor be kell
mutatni, 30 napnál nem régebbi igazolást, mely szerint nincs lejárt köztartozása a
Nemzeti Adó és Vámhivatal felé.
2.7. Az árverésen résztvevőnek igazolnia kell, hogy Gyomaendrőd Város
Önkormányzata, valamint annak helyi adóhatósága felé nincs lejárt tartozása.
1. Kikiáltási ár, induló licit, licitlépcső, az ingatlan adatai, és egyéb
1.1
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telkek nagysága
összesen:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Egyéb jellemzők:

Gyomaendrőd, külterület gyomai vasúti
hídhoz közel
01140/11
9798 m2
1/1
Kivett
gazdasági épület, udvar
Tehermentes
Áram közművel ellátott. Az állatok
etetéséhez fúrt kútból áll rendelkezésre víz.
Az ingatlanon a következő építmények
vannak: melegedő 41 m2, tojóház 74 m2,
birkaól I. 160 m2, birkaól II. 88 m2, tároló
12 m2, hidroforház 4 m2.

Helyi építési szabályozás Az ingatlan besorolása a helyi építési
szerinti besorolás:
szabályozás szerint „Ma” általános
mezőgazdasági terület.
Kikiáltási ár, (Ft)
Licitlépcső, (Ft)

3 250 000
10 000

2. Az árverés
2.1. Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal ülésterme (Gyomaendrőd,
Selyem út 124.)
2.2 Ideje: 2021. szeptember 15. 1100 óra.
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3. Árverési biztosíték
3.1 A meghirdetett ingatlanra az induló ár 10 %-át kitevő árverési biztosíték utalását
– legkésőbb 2021. szeptember 15.-én 10 óráig - el kell indítani a Takarékbank Zrt.nél vezetett 53200125-11062402 számlára, és annak bizonylat másolatát az árverésen
be kell mutatni.
3.2 Az árverés során azon licitálók, akik nem nyertek, azoknak a befizetett előleg
visszautalásra kerül, az eredmény megállapítását követő 3 napon belül. A nyertes
licitáló döntése alapján szintén kérheti az előleg visszautalását, vagy annak
beszámítását a vételárba.
4. Szerződéskötés feltételei
4.1 Az árverés nyertese 15 napon belül szerződést köt.
4.2 Vételár megfizetése: Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel
egyidejűleg kell megfizetnie.
4.3 Az adásvételi szerződés elkészítése, az ügyvédi költség, valamint a földhivatali
eljárás díjai a vevőt terhelik.
5. A szerződéskötés egyéb feltételei
5.1. Ha az árverés nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló
határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes a szerződést nem
vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől eláll, vagy
felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő licitálóval – azonos feltételek
mellett – szerződést kötni, vagy új árverést kiírni.
5.2. A nyertes licitáló helyébe lépő licitálóval csak akkor köthető szerződés, ha
a) az árverési kiírás erre lehetőséget adott, továbbá
b) az árverés eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt licitálót erről külön
értesítették, továbbá
c) a szerződésnek a kiíró által történő – a 5.1 pontban foglalt okok miatti –
felmondása vagy attól történő elállása esetén a szerződéskötéstől számított 6 hónap
még nem telt el.
6.
Az
árverési
kiírás
megjelenik:
Gyomaendrőd
Város
honlapján
(www.gyomaendrod.hu), illetve a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
hirdetőtábláján.
7. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal Városüzemeltetési Osztályán lehet kérni munkanapokon 800 és 1400 között.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete
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Gyomaendrőd
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
felhatalmazza
a
polgármestert az adásvételi szerződések megkötéséhez szükséges jognyilatkozatok
kiadására.
Határidő: 2021. szeptember 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
13. Napirendi pont
Kérelem a gyomaendrődi 1302/1 hrsz.-ú ingatlan ügyében
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 ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy 1302/1.
hrsz-ú természetben Körös sor 44. alatti, beépítetlen 92 m2 területű ingatlan az
önkormányzat törzsvagyonát képezi. Korlátozottan forgalomképes.
Az önkormányzati kataszteri nyilvántartásba az ingatlan mérete és funkciója miatt
zöldterületként került felvéve
A szomszédos ingatlanon (1302/2 hrsz.) lévő épület kis része, a mellékelt
térképvázlaton látható módon ráépítésre került az önkormányzati 1302/1 hrsz.-ú
beépítetlen területre. A ráépített területrész a digitális térkép mérése alapján mintegy
2,4 m2. A ráépítés mérési pontatlanságból adódott annak idején. A bírósági gyakorlat
alapján, ha a földtulajdonos így már nem tart igényt a földjére, ilyenkor a bíróság a
földtulajdonos kérelmére a ráépítőt kötelezheti a föld, illetve, ha az megosztható,
akkor a megfelelő rész megvásárlására.
A szomszédos ingatlan tulajdonosa Hanyecz Károly, kérelmet nyújtott be az
önkormányzati 1302/1 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására.
Az ügyben lehetséges megoldási szempontokat figyelembe véve a bizottság az
ingatlan értékesítését támogatta Hanyecz Károly részére a döntési javaslatban foglalt
feltételek mellett.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában javasolta a képviselő-testületnek,
hogy fogadják el az ingatlan értékesítéséről szóló döntési javaslatot.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
237/2021. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Gyomaendrőd, 1302/1 hrsz.-ú, 92 m2 területű beépítetlen terület
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megnevezésű korlátozottan
forgalomképessé.

forgalomképes ingatlant

átminősíti

Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2
értékesíti a Gyomaendrőd, 1302/1 hrsz.-ú, 92 m területű beépítetlen
terület megnevezésű ingatlant ráépítés tulajdonjogi rendezése címén
Dr. Hanyecz Károly Ervin 5500 Gyomaendrőd, Fő út 173-179. C.
lépcsőház földszint 1. szám alatti lakosnak 370.000 Ft vételáron.
Az adásvétellel felmerülő ügyvédi munkadíj, szerződéskészítés,
valamint a földhivatali eljárás és annak költségei a vevőt terhelik.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete
felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: 2021. szeptember 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
14. Napirendi pont
Gördülő fejlesztés terv
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényben
meghatározott gördülő fejlesztési tervet – víziközmű-rendszerenként – évente be kell
nyújtani a Magyar Energetikai és Közmű- Szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra.
Az Alföldvíz Zrt. és az Önkormányzat között fennálló, hatályos vagyonkezelési, illetve
üzemeltetési és szolgáltatási szerződésben foglaltak alapján az Alföldvíz
kötelezettséget vállalt arra, hogy a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően
írásban javaslatot készítsen az Ellátásért Felelősnek, tehát az Önkormányzatnak a
gördülő fejlesztési terv benyújtása érdekében. Ennek megfelelően készítette el az
Alföldvíz a vízi-közművek 2022-2036 közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési
tervében szereplő felújítási és pótlási munkáira vonatkozó javaslatát.
Az Alföldvíz által javasolt pótlási és felújítási terv az előterjesztés mellékletében
kellene, hogy szerepeljen, de adminisztrációs hiba miatt kimaradt. Mivel az
előterjesztést a bizottságok nem véleményezték, így a melléklet hiánya miatt a
képviselő-testület nem tud érdemben döntést hozni. Mindezekre figyelemmel
javasolta, hogy az előterjesztést vegyék le az ülés napirendjéről, és azt egy rendkívüli
ülés keretében, az Alföldvíz által javasolt pótlási és felújítási terv ismeretében
tárgyalják újra.
Felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak a napirendről történő levételről.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
238/2021. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Gördülő fejlesztési terv tárgyú előterjesztést leveszi az ülés
napirendjéről.
Határidő: azonnal
15. Napirendi pont
Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval kötött feladat-ellátási szerződések
módosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Farkas Zoltánnét az Ügyrendi Bizottság elnökét,
hogy ismertesse az előterjesztést.
Farkas Zoltánné bizottsági elnök elmondta, Faragó Tiborné ügyvezető a Baptista
Tevékeny Szeretet Misszió képviseletében - a Magyar Államkincstár javaslatára kezdeményezte az önkormányzatunkkal kötött – pszichiátriai valamint a
szenvedélybetegek nappali ellátására vonatkozó – feladat-ellátási szerződések
módosítását. A módosítás után nem csak Gyomaendrőd területén élő, hanem az itt
tartózkodó szenvedély, illetve pszichiátriai betegek is ellátásban részesülhetnek.
Valamint lehetővé válik a Csárdaszálláson és Hunyán elő személyek ellátásba történő
bevonása is.
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a javasolja a módosítások elfogadását.
Toldi Balázs polgármester elsőként a szenvedélybetegek nappali ellátására kötött
feladat-ellátási szerződés módosítását tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
239/2021. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Baptista Tevékeny
Szeretet Misszió kérelmének helyt adva, 2020. július 10. napján a szenvedélybetegek
nappali ellátására kötött feladat-ellátási szerződés módosításához hozzájárul és az
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alábbi szerződés módosítást fogadja el és ezzel egyidejűleg felkéri Toldi Balázs
polgármestert az ellátási szerződés aláírására:
Ellátási szerződés
2021. évi I. módosítása
amely
létrejött egyrészről
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem Út 124., képviselő: Toldi Balázs
polgármester), mint személyes gondoskodásra kötelezett szerv — továbbiakban:
Önkormányzat,
másrészről a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió (4028 Debrecen, Simonyi Út 14.,
adószám: 18212134-2-09, képviselő: Faragó Tiborné ügyvezető) — továbbiakban:
Szolgáltató — között (ketten együtt: Szerződő felek), az alulírott helyen és időben az
alábbiak szerint:
Előzmény:
A felek 2020. július 10-én határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést kötöttek
szenvedélybetegek nappali ellátására. Szövegpontosítás okán a szerződés 7. és 22.
pontját az alábbiak szerint módosítják:
1. A szerződés 7. pontja az alábbiak szerint módosul:
„7. A Szolgáltató a pszichiátriai betegek nappali ellátásában —jelen okirat alapján —
azokat a Gyomaendrőd város területén élő, illetve ott tartózkodó
szenvedélybeteg személyeket részesíti, akik megfelelnek a szociális törvényben és
egyéb vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételeknek."
2. A szerződés 22. pontja az alábbiak szerint módosul:
„22. A Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen ellátási szerződés nem zárja ki, hogy
az Önkormányzat további rászoruló személyek ellátása érdekében más szolgáltatóval
szerződést kössön, illetve saját intézményt/szolgáltatót tartson fenn. Ugyanígy nem
kizárt, hogy a Szolgáltató az intézmény szabad kapacitásának terhére a hatályos
jogszabályoknak egyébként megfelelő ellátottakat az ellátási területén kívülről is
fogadjon."
A felek által Gyomaendrődön 2020. július 10. napján kötött szerződés egyéb
rendelkezései nem módosulnak.
Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
rendelkezései valamint a mindenkori szakmai jogszabályok az irányadók.
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Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen
szerződés 5 példányban készült és 1 számozott oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2021. augusztus ….

Faragó Tiborné
Baptista Tevékeny Szeretet Misszió
ügyvezető

Toldi Balázs
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
polgármester

Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi ellenjegyző

Pap-Szabó Katalin
jogi ellenjegyző

Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a 2. döntési javaslatról kérte a képviselők döntését, amely
a pszichiátriai betegek nappali ellátására kötött feladat-ellátási szerződés
módosításáról szól.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
240/2021. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Baptista Tevékeny
Szeretet Misszió kérelmének helyt adva, 2020. július 10. napján a pszichiátriai
betegek nappali ellátására kötött feladat-ellátási szerződés módosításához hozzájárul
és az alábbi szerződés módosítást fogadja el és ezzel egyidejűleg felkéri Toldi Balázs
polgármestert az ellátási szerződés aláírására:
Ellátási szerződés
2021. évi I. módosítása
amely
létrejött egyrészről
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem Út 124., képviselő: Toldi Balázs
polgármester), mint személyes gondoskodásra kötelezett szerv — továbbiakban:
Önkormányzat,
másrészről a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió (4028 Debrecen, Simonyi Út 14.,
adószám: 18212134-2-09, képviselő: Faragó Tiborné ügyvezető) — továbbiakban:
Szolgáltató — között (ketten együtt: Szerződő felek), az alulírott helyen és időben az
alábbiak szerint:
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Előzmény:
A felek 2020. július 10-én határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést kötöttek
pszichiátriai betegek nappali ellátására. Szövegpontosítás okán a szerződés 7. és 22.
pontját az alábbiak szerint módosítják:
1. A szerződés 7. pontja az alábbiak szerint módosul:
„7. A Szolgáltató a pszichiátriai betegek nappali ellátásában —jelen okirat alapján —
azokat a Gyomaendrőd város területén élő, illetve ott tartózkodó pszichiátriai
beteg személyeket részesíti, akik megfelelnek a szociális törvényben és egyéb
vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételeknek."
2. A szerződés 22. pontja az alábbiak szerint módosul:
„22. A Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen ellátási szerződés nem zárja ki, hogy
az Önkormányzat további rászoruló személyek ellátása érdekében más szolgáltatóval
szerződést kössön, illetve saját intézményt/szolgáltatót tartson fenn. Ugyanígy nem
kizárt, hogy a Szolgáltató az intézmény szabad kapacitásának terhére a hatályos
jogszabályoknak egyébként megfelelő ellátottakat az ellátási területén kívülről is
fogadjon."
A felek által Gyomaendrődön 2020. július 10. napján kötött szerződés egyéb
rendelkezései nem módosulnak.
Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
rendelkezései valamint a mindenkori szakmai jogszabályok az irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen
szerződés 5 példányban készült és 1 számozott oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2021. augusztus

Faragó Tiborné
Baptista Tevékeny Szeretet Misszió
ügyvezető

Toldi Balázs
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
polgármester

Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi ellenjegyző
Határidő: azonnal

Pap-Szabó Katalin
jogi ellenjegyző
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16. Napirendi pont
Gyomaendrőd, Magtárlaposi út 1-3/IV. szám alatti szolgálati bérlakás kiutalása
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, Hunya Réka Gyomaendrőd, Munkácsy
Mihály utca 25. szám alatti lakos önkormányzati szolgálati bérlakás igénylése iránt
fordult önkormányzatunkhoz.
Kérelmező indokolásként leírta, hogy 2021. szeptember elsejétől a Békés Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi Tagintézményében logopédusként fog
dolgozni. Jelenlegi albérletükben élettársával él, ahol 2021. augusztus 31-ig
tartózkodhatnak.
A Békéscsabai Tankerületi Központ szándéknyilatkozatával igazolta, hogy Hunya
Rékát 2021. szeptember 1. napjától határozatlan idejű jogviszonyban
gyógypedagógus logopédusként kívánja foglalkoztatni.
A szolgálati bérlakásból az előző bérlő kiköltözött, a lakás kiutalható.
Mindezekre figyelemmel a bizottság javasolja a lakás kiutalását a döntési javaslatban
foglalt feltételek mellett.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a bérlakás kiutalásáról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
241/2021. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hunya Réka bérlő részére a
Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 1-3/IV. szám alatti szolgálati bérlakást 2021.
szeptember 1. napjától határozatlan időre, de legfeljebb a Békés Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat
Gyomaendrődi
Tagintézményénél
fennálló
közalkalmazotti
munkaviszonya időtartalmáig kiutalja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg felkéri Toldi
Balázs polgármestert az alábbi bérleti szerződés módosítás megkötésére:
BÉRLETI SZERZŐDÉS
ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLATI BÉRLAKÁSRA
(Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 1-3/IV.)
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mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
(képviseli Toldi Balázs polgármester) mint bérbeadó (továbbiakban, bérbeadó),
másrészről
Név:
Szül. helye, ideje:
Anyja neve:

Hunya Réka

mint bérlő (továbbiakban: bérlő) között Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének ……………………számú határozata alapján az alábbi feltételek
mellett:
1.)5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 1-3/IV. szám alatti szolgálati bérlakás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában áll, kezelője Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
A lakás helyiségei: lakótér +1 szoba
A lakás alapterülete: 56,94 m2
A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek: -A lakáshoz tartozó közös használatú helyiségek és területek: lépcsőház, udvar
2.) Bérbeadó bérbe adja az 1.) pontban megjelölt lakást 2021. szeptember 1. napjától
határozatlan időre, de legfeljebb a bérlő a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Gyomaendrődi
Tagintézményénél
fennálló
közalkalmazotti
munkaviszonya
időtartalmáig.
3.) A bérlő bérbe veszi az 1.) pontban megjelöltek szerinti lakást, amelynek
használatáért és a szerződés keretében a bérbeadó által nyújtott szolgáltatásáért bért
köteles fizetni az alábbiak szerint:
A lakbér mértéke: 20.500.-Ft/hó
Egyéb szolgáltatások megnevezése és díja: garázs: -Bérlő minden hónap 10. napjáig köteles előre esedékesen megfizetni Gyomaendrőd
Város Önkormányzat 53200125-11062402 számú költségvetési elszámolási
számlájára.
bérleti díjként: 20.500.-Ft-ot,
egyéb szolgáltatásokért: garázs bérleti díj: -összesen: 20.500.-Ft-ot.
A bérleti díj a közüzemi és egyéb költségek viselését nem foglalja magában.
3.a.) A bérbeadó az önkormányzati rendelet módosítása esetén - a bérlők kiértesítését
követő 90 nap elteltével - jogosult a szerződés bérleti díjra vonatkozó részét
egyoldalúan módosítani a következő naptári év január 01. napjával, de legalább az
első módosított bérleti díjú hónapot megelőző 90 nappal.
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4.) Bérbeadó átadta, bérlő átvette a lakást és a hozzá tartozó helyiségeket a
lakásátadási jegyzőkönyv és leltár szerint, amelyek a jelen Szerződés elválaszthatatlan
részét képezik. Bérlő a bérlakást az ott megjelölt állapotban és feltételekkel birtokába
vette 2021. szeptember 1. napján.
5.) Bérleti díjfizetési kötelezettség 2021. szeptember 1. napjától áll fenn.
6.) Bérlő a lakás átalakítására, korszerűsítésére a feleknek a munkálatok megkezdését
megelőzően létrejött külön megállapodása alapján jogosult.
7.) Bérlő és a vele együtt lakó személyek a lakás rendeltetésszerű, a szerződésben
foglaltak szerinti használatára jogosultak és kötelezettek is egyben.
8.) A felek szerződésbeli jogai és kötelezettségei:
Bérbeadó részéről:
a
bérlemény
rendeltetésszerű
(komfortfokozatának
megfelelő
lakásberendezésekkel) használatra történő birtokbaadása,
- megállapodás kötése bérlővel a rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétel
elvégzésében és a költségelszámolás feltételeiben,
- az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképességéről, a
közös használatra szolgáló helyiségek állagában és berendezésekben keletkezett
hibák megszűntetéséről gondoskodás,
- életveszélyt okozó, az épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, a szomszédos
lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek rendeltetésszerű használatát
lényegesen akadályozó hibák elhárításáról haladéktalanul intézkedés,
- azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy
felújítása során eljárni,
- a bérbeadói kötelezettségek elvégzésére kijelölt (üzemeltető) megnevezésével a
bérlőt írásban tájékoztatni,
- bérleti és biztosított külön szolgáltatások esedékes díjainak számla ellenében
érvényesítése,
- a bérlő helyett és költségére elvégeztetett munkák költségének számla és fizetési
felhívás melletti érvényesítése, továbbá kieső bérleti díjjal egyező mértékű használati
díj igénylése,
- jogcím nélküli használat esetére a lakás kiürítési eljárás haladéktalan megindítása és
ezzel összefüggésben a használati díj (R. 24. § -ában meghatározott összegű)
érvényesítése,
- befogadó nyilatkozat, lakáscseréhez hozzájárulás megadása.
Bérlő
- a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról,
felújításáról, pótlásáról, cseréjéről való gondoskodás azon időpontban és olyan
módon, ahogyan azt a lakás, illetőleg a lakásberendezések állapota szükségessé teszi,
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- az általa vagy vele együtt lakó személyek magatartása miatt a lakásban vagy az
épület központi berendezéseiben keletkezett hiba haladéktalan kijavítása, bérbeadói
felszólítás alapján a kár megtérítése,
- az épület karbantartásával (felújításával, helyreállításával, átalakításával, stb.)
munkák tűrése, amennyiben az nem eredményezi a lakás megsemmisülését,
- negyedévente igazolja a lakbér és közüzemi szolgáltatások díjának megfizetését.
9.) A bérlővel jelen szerződés alapján együtt költözők:
- Bótos Atilla Árpád
10.) A szerződést kötő feleknek tudomásuk van arról, hogy
- a lakásbérleményben a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül a bérlő más személyt
nem fogadhat be az alábbiak kivételével: házastárs, gyermek (örökbefogadott,
mostoha, nevelt gyermek), szülő (örökbefogadó, mostoha és nevelő szülő),
jogszerűen befogadott gyermektől született unoka,
- a beköltöző házastárs csak akkor válik bérlőtárssá, amennyiben a bérbeadóval erre
vonatkozóan bérlőtársi szerződést is megkötik a házastársak,
- a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül nem érvényes a bérlő által kötött tartási
szerződésnek a lakásbérleti jogviszony folytatására vonatkozó kikötése.
11.) Bérlő az 1. pont szerinti ingatlant albérletbe nem adhatja. A Bérlő tudomásul
veszi, hogy a bérlakást nem cserélheti el, valamint a lakásbérleti jogviszonya tovább
nem folytatható.
12.) A szerződés a 2. pontban meghatározott feltétel bekövetkezésével megszűnik.
Bérlő a szerződés megszűnésekor cserelakásra vagy más kártalanításra nem tarthat
igényt.
13.) Szerződő felek rögzítik, hogy bérbeadó az ingatlan azonnali hatályú
felmondására jogosult a bérlő súlyos szerződésszegése esetén.
Ilyen magatartás különösen ha a:
- bérlemény bérlője vagy általa engedett használat során a használó olyan
magatartást tanúsít, mellyel súlyosan sérti az együttélés normáit, veszélyezteti az
ingatlan és berendezéseinek állagát, állapotát, értékét.
- a bérlő bérbeadó engedélye nélkül arra jogosulatlan személynek enged használatot
ill. ilyen személyt az ingatlanba befogad.
- a bérleményt albérletbe adja,
- közüzemi szolgáltatások díjának nem fizetése miatt.
14.) A szerződés megszűnését követő 30 napon belül a bérlő köteles a lakást kiüríteni
és a lakásberendezéseket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a
bérbeadónak visszaadni, amelyről jegyzőkönyv készül.
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15.) Bérlő jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban
Bérbeadó felé egyetemleges felelősséggel tartozik.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a lakások és helyiségek
bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény rendelkezései és Gyomaendrőd Város Önkormányzat rendeletében
foglaltak irányadók.
Gyomaendrőd, 2021. szeptember 1.
Hunya Réka
bérlő

Toldi Balázs
polgármester
bérbeadó

Határidő: azonnal
17. Napirendi pont
Lakossági szennyvízcsatlakozási pályázat bírálata
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a Bocskai
István utca 57. sz. alatti lakos pályázatot nyújtott be a tulajdonában lévő
Gyomaendrőd, Bocskai István utca 57. sz. alatti ingatlan csatlakozási pontjának
kiépítésére maximális 100.000 Ft igényelt támogatással és 660.000 Ft önerővel. A
csatlakozási pont kiépítésének költsége bruttó 760.000 Ft, mely alapján a maximálisan
adható támogatás összege 100.000 Ft. A pályázó az ingatlanán jelenleg nem
rendelkezik szennyvíz bekötéssel, a talajterhelés elkerülése érdekében a csatlakozás
kiépítése indokolt.
A Városfenntartó Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a támogatást
megítélését.
Felkérte a képviselőket szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
242/2021. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az LSZT2021
pályázati azonosítójú „Lakossági
szennyvízcsatlakozás
támogatása” című felhívásra beérkezett Gyomaendrőd, Bocskai István
utca 57. sz. alatti ingatlan csatlakozási pontjának kiépítésére
vonatkozó pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és
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100.000 Ft összegű támogatásban részesíti a 2021. évi költségvetés 8.
melléklet 72. sor terhére.
Felhatalmazza
megtételére.

a

polgármestert

a

szükséges

jognyilatkozatok

Határidő: azonnal
18. Napirendi pont
Megemlékezés Vitéz Váry Józsefről
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Farkas Zoltánnét az előterjesztés ismertetésére.
Farkas Zoltánné bizottsági elnök elmondta, Vitéz Váry József, városunk Díszpolgára,
2020. október 26. napján bekövetkezett haláláig szoros kapcsolatot ápolt városunkkal.
Végrendeletében ingó vagyona örököseként Gyomaendrőd Város Önkormányzatát
nevezte meg.
A felbecsülhetetlen értékű trófeagyűjtemény és egyéb ingóságok kiállításával
emlékszoba kialakítását, az emlékszoba épületének falán emléktábla elhelyezését
javasolja Polgármester úr a Képviselő-testület számára, melynek részletei a
közeljövőben kerülnek kidolgozásra, amelyhez kéri a Képviselő-testület
felhatalmazását. Addig is javasolja, hogy a Városháza Üléstermét nevezzék el Vitéz
Váry József úrról, „Vitéz Váry József teremnek”, továbbá hatalmazzák fel arra, hogy az
emlékszoba kialakításával kapcsolatosan tegye meg az előkészítő intézkedéseket.
A bizottság támogatta a javaslatot, annak elfogadását javasolja a képviselőtestületnek.
Toldi Balázs polgármester kérdés, észrevétel hiányában elsőként az ülésterem
elnevezéséről szóló 1. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
243/2021. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának üléstermét néhai Vitéz Váry
József emlékének méltó módon történő megőrzése céljából „Vitéz
Váry József Teremnek” nevezi el.
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Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a 2. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
244/2021. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert, hogy Vitéz Váry József
emlékszoba kialakításához, emléktábla elhelyezéséhez szükséges
előkészítő intézkedéseket tegye meg, és azok eredményéről 2021.
december 31. napjáig számoljon be.
Határidő: azonnal
19.Napirendi pont
Bejelentések
Toldi Balázs polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy mint ismeretes a
15 lakásos társasház építésére kiírásra került a nyílt közbeszerzési eljárás. az
ajánlattételi felhívás 2021. július 8-án került elfogadásra. Az ajánlattételi időszak alatt
8 gazdasági társaság jelezte érdeklődését a munka iránt, de az előírt határidőig 2021.08.13 10:00 - 4 darab ajánlat érkezett.
Az ajánlatok összegszerűen nettó: 254 789 677 Ft; 336 500 001 Ft; 494 408 403 Ft; 592
423 757 Ft. A két legalacsonyabb ajánlattevő nem nyújtott be ajánlatot, csak egy
felolvasólapot, így ezek érvénytelenek. A másik két ajánlat pedig lényegesen
meghaladja a költségvetésben rendelkezésre álló forrást. Nettó 207.932.526 Ft
többletforrásra lenne szükség. A maga részéről nem javasolta a többletforrás
biztosítását. A Pénzügyi Bizottságnak a jövő hét folyamán döntenie kell az eljárás
eredményéről. Amennyiben a képviselő-testület nem javasolja a forrás kiegészítést, a
Pénzügyi Bizottság csak az eljárás érvénytelenítéséről és új eljárás kiírásáról fog tudni
dönteni.
Megkérdezte van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel, javaslat.
Hozzászólás hiányában javasolta a képviselő-testületnek, hogy határozzanak arról,
miszerint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 15 lakásos
társasház építéséhez nem biztosít többletforrást.
Felkérte a képviselőket, szavazzanak a javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
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A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
245/2021. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 15 lakásos
társasház építéséhez nem biztosít többletforrást.
Határidő: azonnal
Betkó József képviselő megjegyezte, hogy a településen a Nemzeti Eszközkezelő
kezelésébe került ingatlanok környezete nagyon elhanyagolt, fel van gazosodva. A
közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló hatályos önkormányzati rendeletre
fel kellene hívni az Eszközkezelő jogutódjának a figyelmét.
Elmondta még, hogy elég sok a lakossági panasz a hulladékürítéssel kapcsolatban,
ugyanis nem minden esetben tartják be a hulladékszállítási időpontokat. Amennyiben
a kukát reggel 6 óráig kell kitenni, akkor a kukásautónak az ürítési körzet első
lakásához pontban 6 órára kellene odaérni és nem hamarabb.
Toldi Balázs polgármester egyéb bejelentés hozzászólás hiányában megköszönte a
jelenlétet és a nyílt ülést bezárta. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját,
melyről külön jegyzőkönyv készül.

K. m. f.

Toldi Balázs
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Farkas Zoltánné
hitelesítő

Weigert László
hitelesítő
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