GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
11/2021.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021.
október 28-i nyílt üléséről, a Városháza Vitéz Váry József termében.
Megjelent
képviselők:

Tanácskozási
joggal jelen van:
Meghívottak:

Toldi Balázs polgármester, Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester,
Ágostonné Farkas Mária, Betkó József, Béres János, Dávidné
Csontos Marianna, Farkas Zoltánné, Fülöp Zoltán, Gózan Sándor,
Weigert László képviselők
Pap-Szabó Katalin jegyző, Dr. Csordás Ádám aljegyző
Keresztesné Jáksó Éva, Szilágyiné Bácsi Gabriella, Pardi László,
Enyedi László, Petényi Roland osztályvezetők, Varjú Róbert a
közmunkairoda vezetője,
Dr. Magyar Hajnalka a Városi Egészségügyi Intézmény vezetője,
Dinyáné Bánfi Ibolya a Határ Győző Városi Könyvtár vezetője,
Pál Jánosné a Család-és Gyermekjóléti központ vezetője,
Véháné Jánosik Zsuzsanna a Térségi Szociális Gondozási Központ
vezetője,
Dinya József a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetője,
Gera Krisztián a Liget Fürdő Kft. ügyvezetője,
a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv
vezető:

Jakucs Mária

Ülés időtartama:

14:00-15:11

Toldi Balázs polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, jegyző nőt,
aljegyző urat, az intézmények vezetőit, az ügyvezető urakat és a hivatal
osztályvezetőit. Köszöntötte Dr. Smíri Sándort a Gyomaendrődi Járási Hivatal
hivatalvezető helyettesét.
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Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testületből jelen van 10 fő.
Jelezte távollétét Szujó Zsolt és Vasas György képviselő.
Ezt követően Toldi Balázs polgármester és Pap-Szabó Katalin jegyző nő köszöntötte
Jakucs Mária köztisztviselőt 30 éves közszolgálati jogviszonya alkalmából.
Megköszönték eddig munkáját, kívántak részére további jó munkát, és jó egészséget.
Az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolta Fülöp Zoltán és Betkó József
képviselőket kijelölni.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a hitelesítők személyéről.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
276/2021. (X. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Fülöp Zoltán és Betkó József
képviselőket.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére. Elmondta, hogy az
előzetesen kiküldött meghívóhoz képest további két előterjesztés került kiküldésre.
Ezek a GYÜSZTE kérelem és Felkérés települési ivóvízhálózat-rekonstrukciós
támogatás kezdeményezésére irányuló együttműködése.
Ugyanakkor a meghívóban 19. napirendként szereplő Liget-fürdő fejlesztés
közbeszerzési eljárásának ajánlattételi felhívásáról szóló döntést javasolta levenni a
napirendről, mivel az ajánlattételi felhívást a mai napig nem kaptuk meg a beruházási
ügynökségtől, így azt a képviselő-testület nem tudja tárgyalni. Az ügynökséggel
történt egyeztetésen kérte őket, hogy a jövő hét keddig küldjék meg részünkre a
felhívás tervezetet, és ha az megérkezik, akkor november 5-én, pénteken egy
rendkívüli ülés keretében a képviselő-testület azt meg tudja tárgyalni.
Mindezen változásoknak megfelelően a nyílt ülésen 20 napirendet tárgyalna a
testület, 21. a bejelentések.
Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján javasolta, hogy a takarmánykukorica és a
napraforgó termények értékesítéséről zárt ülésen döntsön a képviselő-testület.
Javasolta a zárt ülés elrendelését.
Megkérdezte, hogy a napirendekkel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel.
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Hozzászólás hiányában elsőként a nyílt ülés napirendjének elfogadását kérte a
képviselő-testülettől.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
277/2021. (X. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az
alábbiak szerint határozta meg:
1. Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. beszámolója a 2020. évben
végzett ügyeleti tevékenységről
2. Városi Egészségügyi Intézmény 2020. évben végzett tevékenységéről készített
beszámoló
3. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati
rendelet módosítása
4. Az Önkormányzat 2021. évi háromnegyed éves pénzügyi beszámolója
5. Közbeszerzési terv módosítása
6. Díszvilágítás fejlesztéséhez forrás biztosítása
7. Holtág-fejlesztési alap B) komponensének felhasználásáról tájékoztatás
8. Beszámoló a XXIII. Gyomaendrődi Nemzetközi Halfőző verseny
megvalósításáról
9. Beszámoló a XXII. Gyomaendrődi Sajt-és túrófesztivál megvalósításáról
10. Fekvéshatár módosítások
11. Forgalmi rend változtatási kérelem
12. Gyomaendrőd Város turisztikai jellegű logó és arculat pályázata
13. Lakossági szennyvízcsatlakozási pályázat bírálata
14. Gyomaszolg Ipari Park Kft. Felügyelő Bizottságába új tag választása
15. Tájékoztatás „A temetők rendje” szabályzatról
16. Döntés intézményvezetői jogviszonyról
17. Döntés intézményvezetői ideiglenes megbízásról, intézményvezetői pályázat
kiírásáról
18. PEA Együttműködési megállapodás
19. GYÜSZTE kérelem
20. Felkérés települési ivóvízhálózat-rekonstrukciós támogatás kezdeményezésére
irányuló együttműködésre
21. Bejelentések
Határidő: azonnal
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Toldi Balázs polgármester kérte a képviselőket, hogy a zárt ülés elrendeléséről
szavazzanak. Felhívta a figyelmet, hogy a zárt ülés elrendeléséhez minősített
többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
278/2021. (X. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 46. § (2)
bekezdés c) pontja alapján az alábbi napirendek megtárgyalásához zárt ülést
rendel el:
22. Takarmánykukorica értékesítése
23. Napraforgó termény értékesítése
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester ezt követően beszámolt a szabadságának alakulásáról.
Elmondta, hogy 2021. október 4-én 1 nap, és október 26-27-én 2 nap szabadságot
töltött le.
Kérte a képviselőket, hogy vegyék tudomásul a beszámolót.
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 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
279/2021. (X. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Toldi
Balázs polgármestert kizárja a polgármester szabadságának
alakulásáról szóló beszámoló döntéshozatalából.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester kérte a beszámoló tudomásul vételét.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal – Toldi Balázs polgármester nem
vett részt a szavazásban - az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
280/2021. (X. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
tudomásul veszi a polgármester szabadságának alakulásáról adott
beszámolót, amely szerint 2021. október 4. napján 1 nap, október 2627. napján 2 nap szabadságot töltött le.
Határidő: azonnal
1.Napirendi pont
Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. beszámolója a 2020. évben végzett
ügyeleti tevékenységről
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Farkas Zoltánnét az Ügyrendi Bizottság elnökét,
hogy ismertesse az előterjesztést.
Farkas Zoltánné bizottsági elnök elmondta, a szolgáltató az önkormányzattal kötött
szerződés értelmében minden évben köteles beszámolni a tárgyévet követően az
ügyeleti szolgáltatás teljesítéséről.
Az Ügyrendi Bizottság két alkalommal tárgyalta a beszámolót és küldte vissza
pontosításra. A harmadik alkalomra beérkezett beszámoló megvitatásán jelen volt Dr.
Rus János ügyvezető, aki válaszolt az elhangzott kérdésekre.
A beszámolóban olvashattuk az ügyelet személyi, tárgyi feltételeit a panaszkezelést és
a jövőbeni elképzeléseket. Az ügyeleten 1 fő orvos, 1 fő ápoló és 1 fő gépjárművezető
látja el a feladatokat. A Gyomaendrődi központhoz tartozó és ellátandó települések,
Dévaványa- telephely, és Hunya, míg a Mezőberényi alközponthoz tartozik
Csárdaszállás, Kamut és Köröstarcsa.
Az orvosok többsége vidékről jár, mivel a helyi házi háziorvosok nem vállalnak
ügyeletet, ami kicsit nehezíti a szervezést.
Az infrastruktúra biztosított. A betegforgalom csökkent az elmúlt évben, elsősorban a
Covid miatt.
Részletesen beszámoltak a panaszkezelésről. A hozzájuk beérkezett írásos panaszokat
kivizsgálják és kezelik.
A továbbiakban is szeretnék ellátni a feladatot, racionalizáláson gondolkodnak az
önkormányzattal együtt, hogy hogyan lehet rentábilisabbá tenni a szolgáltatást.
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Az Ügyrendi Bizottság a beszámolóban leírtak, és az ülésen elhangzott válaszok
alapján javasolja a beszámoló elfogadását a képviselő-testület számára.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás, véleménye hiányában felkérte a képviselőket,
a beszámoló elfogadására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
281/2021. (X. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja Dr. Rus János, a Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató
Kft. ügyvezetőjének az orvosi ügyelet 2020. évi munkájáról készített
beszámolóját.
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont
Városi Egészségügyi Intézmény 2020. évben végzett tevékenységéről készített
beszámoló
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester visszaadta a szót Farkas Zoltánné bizottsági elnöknek.
Farkas Zoltánné bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
Dr. Magyar Hajnalka intézményvezető elkészítette az intézmény elmúlt évben végzett
tevékenységéről szóló beszámolóját a képviselő-testület által meghatározott
szempontrendszer alapján.
A beszámolóból képet kaphatunk az egész városi egészségügyi ellátásról. Felsorolta,
hogy mely ellátások tartoznak az intézmény feladatkörébe. Lényeges változás a
személyi összetételben, hogy Dr. Pap Péter fogorvos csatlakozott a városi ellátáshoz a
3. sz. praxis fogorvosaként. Ugyanakkor Dr. Török Anna fogorvos nyugdíjba vonult, az
ő körzetében tartós helyettesítésként Dr. Kerekes Attila dolgozik tovább.
Az alapellátásban 2020-ban egy üres háziorvosi praxis működött, ahol a tartós
helyettesítést Dr. Petrikó Attila látja el.
Az ellátás minden területen biztosított, ami nagyon nagy érték egy ilyen lélekszámú
településen.
A beszámoló részletes képet ad a működtetésről, a gazdasági adatokról. A főorvos
asszony kiemelte a teljesítményvolumen korlát tekintetében a labort.
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Amennyiben 5 napon belül akarják tartani a várólistát, akkor havi 358.000 Ft plusz
kiegészítésre van szükség.
Az egész város egészségügyi ellátását nagyban befolyásolta a Covid, erről is részletes
beszámolót olvashattak. Igyekeztek az aktuális előírásoknak megfelelni, azokat
rugalmasan kezelve folyamatosan biztosítani a betegellátást, az intézmény
működtetését.
Az egészségügyben bevezetett szolgálati jogviszony szintén komoly feladat volt az
intézmény számára, hogy ne veszítsenek el dolgozókat. A táblázatból látható, hogy
jelenleg ki milyen jogviszonyban dolgozik.
Olvashattunk a megvalósult fejlesztésekről. Több területen voltak eszközbeszerzések,
melyek növelték a színvonalat. Legfontosabb volt az informatikai beruházás. A
teljesítményvolumen korlátot 110 %-ra sikerült teljesíteni, ezen belül különböző
százalékban teljesítettek az egyes területek.
Az intézmény összesen 22.000 fő ellátásáért felel. Mivel messze vagyunk a kórháztól
ezért fontos, hogy hosszú távon tudják az intézmény működtetését biztosítani.
A kommunikációból kiemelte főorvos asszony, hogy olykor méltatlan helyzetbe
kerülnek a közösségi média miatt. Kérte a lakosságot, hogy esetleges panasz esetén a
hivatalos utat válasszák.
További kérés a lakosság felé, hogy akinek időpontja van, de a vizsgálaton nem tud
megjelenni, az jelezze, hogy a helyére tudjanak behívni mást, ezzel is csökkentve a
várólistát.
Az intézményben két esetben történt szakmai ellenőrzés, melynek során intézkedést
igénylő hiányosságokat nem tapasztaltak.
Az intézmény összesített adatai alapján az elmúlt évben a járóbeteg szakellátás
keretében 54.707 esetet láttak el, a beavatkozások száma pedig 240.919 volt.
Az intézmény gazdálkodása is megfelelő, a 24.992 E Ft önkormányzati támogatás
eredeti előirányzatához képest, a lehívott önkormányzati támogatás 6.260 e Ft volt a
tavalyi évben.
A beszámolóban a főorvosnő leírta még a fejlesztési elképzeléseket.
Megköszönte a beszámolót, az intézményben dolgozók munkáját, és a bizottság
nevében elfogadásra javasolta a beszámolót.
Toldi Balázs polgármester kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőtestületet, hogy szavazzon a beszámoló elfogadásáról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
282/2021. (X. 28.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
535/2010. (XII. 23.) Gye. Kt. határozata alapján a Városi Egészségügyi
Intézmény 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót az
„Egészségügyi Beszámoló 2020.” megnevezésű dokumentum szerint
elfogadja.
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati
rendelet módosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Farkas Zoltánné bizottsági elnök elmondta, a hivatal felülvizsgálta az önkormányzat
által biztosított települési támogatások rendszerét és két esetben tartja szükségesnek
a rendelet módosítását.
Az egyik, hogy a rendkívüli települési támogatások jogosultsági feltételei közül az
egy főre eső jövedelmi határ 57.000.-Ft-ról 71.250.-Ft-ra emelkedett, amely nem
történt meg a tüzelő támogatás esetén, melyet ezúton javasolnak megtenni.
A másik a gyermekek születéséhez kapcsolódó önkormányzati támogatás, mely
esetben a hatályos szociális rendelet válsághelyzetre tekintettel tartalmazza a
gyermek fogadásának előkészítéséhez adható önkormányzati támogatást. Jelen
előterjesztéssel ez bővítésre kerülne, úgy hogy a Gyomaendrődön állandó lakcímmel
rendelkező családok többsége igénybe vegye ezt a támogatást 2022. január 1.
napjától. A támogatás igényelhető lenne minden olyan család esetében, ahol az egy
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum
nyolcszorosát, jelenleg 228.000,-Ft-ot.
Az elmúlt évek statisztikája alapján évente 130 és 150 gyermek született városunkban.
A gyermekenként 20.000,-Ft javasolt támogatási összeggel ez évente maximum
3.000.000,-Ft többlet forrást igényelne, melyet a központi költségvetés „A települési
önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása” jogcíme
biztosítani tudna.
A bizottság megtárgyalta a rendelet módosítását és javasolja a képviselő-testületnek
elfogadásra.
Toldi Balázs polgármester 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 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati
rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához nyújtható
támogatáshoz az igényt a területi védőnő, a nevelésbe vett gyermek családjával való
kapcsolattartás elősegítése, illetve a gyermek családba való visszakerülésének
elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz nyújtható támogatáshoz az igényt a
családgondozó jelzése alapján lehet érvényesíteni.”
2. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati
rendelet a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § (1) A gyermek fogadásának
támogatásban részesíthető az a személy,

előkészítéséhez

rendkívüli

települési

a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át,
b) a gyermek megszületése előtt legalább egy évvel és a kérelem benyújtásakor is
rendelkezik Gyomaendrőd város közigazgatási területén állandó bejelentett
lakóhellyel, és életvitelszerűen ott tartózkodik,
c) az újszülöttet saját háztartásában neveli, gondozza.
(2) A támogatás igénybevételére bármelyik szülő jogosult, a támogatás egy gyermek
tekintetében egy alkalommal állapítható meg. A támogatás összege gyermekenként
20.000,-Ft.
(3) A támogatás a gyermek születésétől számított három hónapon belül igényelhető.
(4) A támogatásra jogosult az az örökbefogadó szülő és - a személyes gondoskodás
keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermek gyámja
kivételével - a gyám is, amennyiben fenti feltételeknek megfelel, és a támogatásra
való jogosultságát az örökbefogadást engedélyező, vagy gyámrendelő határozattal
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igazolja. Ebben az esetben a kérelem a gyámságról és az örökbefogadásról szóló
döntés véglegessé válásától számított 3 hónapon belül, de legfeljebb a gyermek 1
éves korának betöltéséig igényelhető.””
3. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati
rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) Az Önkormányzat a téli, fűtési időszakban egyszeri alkalommal támogatást
biztosíthat annak a rászoruló személynek, akinek a családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
250 %-át, és nem rendelkezik az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
vagyonnal.
(1) Támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a
lakásban élő személyek és háztartások számától.
(2) Az (2) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az
albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.”
4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. november 1-jén lép
hatályba.
(2) Az 1. § és a 2. § 2022. január 1-jén lép hatályba.
Toldi Balázs
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

E rendelet 2021. október hó 28. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre
került.
Gyomaendrőd, 2021. október 28.
Pap-Szabó Katalin
jegyző
4. Napirendi pont
Az Önkormányzat 2021. évi háromnegyed éves pénzügyi beszámolója
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Gózan Sándort a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy
ismertesse az előterjesztést.
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Gózan Sándor bizottsági elnök elmondta, az előterjesztésben bemutatásra került az
önkormányzat, a társulás valamint intézményei 2021. évi háromnegyed éves
gazdálkodásának alakulása, a realizálódott bevételek és a teljesült kiadások összegei.
A táblázatok bemutatják bevételi és a kiadási oldalon az eredeti a módosított
előirányzat összegeit, és az időarányos teljesítést.
Az önkormányzat főszámláján 693 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.
A város év végi pénzügyi helyzetét befolyásoló tényezők lehetnek többek között a
pályázatok önereje az intézményeink finanszírozási helyzetének alakulása, és mind az
intézmények, mind az önkormányzat életét, gazdálkodását befolyásoló előre nem
tervezhető, váratlan események.
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a beszámolót és azt elfogadásra javasolja a
képviselő-testület számára.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a
beszámoló elfogadására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
283/2021. (X. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja az Önkormányzat és intézményei 2021. háromnegyed éves
gazdálkodásának alakulását bemutató beszámolót.
Határidő: azonnal
5. Napirendi pont
Közbeszerzési terv módosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester visszaadta a szót Gózan Sándor bizottsági elnöknek.
Gózan Sándor bizottsági elnök elmondta, mint emlékezetes az elmúlt ülésen már
módosítva lett a 2021. évi közbeszerzési terv, azonban az ülést követően kapott
információk szerint a 2022-es évben a jelenlegi szerződésünkben lévő vételi ártól
jelentősen magasabban tud az Önkormányzat villamos energiát vásárolni, ami miatt a
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beszerzés értéke már meg fogja haladni a közbeszerzési értékhatárt, így
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.
Ugyanakkor a 2019 decemberében elindított Liget Fürdő fejlesztése tárgyú projekt
során elkészült tervek mára-annyira kiforrottak lettek, hogy az irányító szervezet
elvárásai szerint a kivitelezésre vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás is kiírható.
Mivel az eljárások nem szerepelnek a legutóbb elfogadott közbeszerzési tervben, így
annak újabb módosítása szükséges a döntési javaslatban foglaltak szerint.
A Pénzügyi Bizottság nevében javasolta a közbeszerzési terv módosítását.
Toldi Balázs polgármester szavazásra bocsájtotta a döntési javaslatot.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
284/2021. (X. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi
Közbeszerzési Tervet az alábbiak szerint módosítja:
1)
Építési beruházás - Belterületi utak és
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
járdák felújítása
2. A közbeszerzés tervezett mennyisége
944 m útfelújítás
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
3. Eljárás rendje
4.
5.

Az eljárás megindításának tervezett
időpontja
A szerződés teljesítésének várható
időpontja

2021. március
2021. augusztus

2)
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

4.
5.
3)
1.

Az eljárás megindításának tervezett
időpontja
A szerződés teljesítésének várható
időpontja

Építési beruházás - Belterületi utak,
járdák és parkolók építése, felújítása
2000 m2 közúti kátyúzás
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2021. április
2021. augusztus

Közbeszerzési eljárás tárgya
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Szúnyoggyérítési szolgáltatások a
Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései
részére – 2021.
(Tagtelepülések meghatalmazásával,
tagtelepülések nevében eljáró gesztor
Gyomaendrőd Város Önkormányzata)
2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

4.
5.

Az eljárás megindításának tervezett
időpontja
A szerződés teljesítésének várható
időpontja

Szúnyog gyérítés 11360 ha területen
Kbt. 112. § szerinti nyílt eljárás
2021. március
2021. december

4)
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

4.
5.

Az eljárás megindításának tervezett
időpontja
A szerződés teljesítésének várható
időpontja

Építési beruházás – 15 lakásos társasház
építése
15 lakásból álló, részben 3 szintes,
részben 2 szintes társasház építése
Kbt. 112. § szerinti nyílt eljárás
2021. július
2022. december

5)
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

4.
5.

Az eljárás megindításának tervezett
időpontja
A szerződés teljesítésének várható
időpontja

Szolgáltatás megrendelése – Központi
orvosi ügyeleti ellátás biztosítása
8 település orvosi ügyeletének ellátása 3
telephellyel
Kbt. 112. § szerinti nyílt eljárás
2021. szeptember
2023. augusztus

6)
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje
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Árubeszerzés
1.560.000 kWh villamosenergia
beszerzése
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

4.
5.

Az eljárás megindításának tervezett
időpontja
A szerződés teljesítésének várható
időpontja

2021. október
2023. december

7)
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje
Az eljárás megindításának tervezett
4.
időpontja
A szerződés teljesítésének várható
5.
időpontja
Határidő: azonnal

Építési beruházás – Gyomaendrődi Liget
Gyógyfürdő és Kemping fejlesztése
Apartmanházak, csúszdapark,
közlekedési utak, parkoló, wellness
építése és étterem felújítás
Uniós eljárásrend
2021. november
2023. december

6. Napirendi pont
Díszvilágítás fejlesztéséhez forrás biztosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Gózan Sándor bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésébe 5 millió Ft került beépítésre a karácsonyi
díszvilágítás fejlesztésére. Megvásárlásra kerültek az új kandeláber motívumok és
fényfüzérek bruttó 4.746.625 Ft értékben.
A tervezett fejlesztés kivitelezését elnyert vállalkozó ajánlatában 9.200.000 + Áfa
összegért vállalta a már meglévő és az új motívumok, füzérek felszerelését a
Szabadság térre, a Bajcsy-Zsilinszky út egy szakaszára, a Hősök terére és a Blaha Lujza
út egy szakaszára. A kandeláber díszek mellett a város két főterén, a Hősök terén lévő
diófákra és a Szabadság téren lévő idős vadgesztenyefákra fényfüzérek kerülnek.
A fák fényfüzérrel való feldíszítésének nincs évenkénti díja, hiszen azok egyszer
kerülnek felszerelésre. Ezek a füzérek úgy vannak tervezve, hogy a képesek követni a
fa növekedését.
A jelenleg meglévő ünnepi díszvilágítási elemek felhelyezése és leszerelése éves
szinten kb. 2.000.000 Ft-ot tett ki. A fejlesztés után, a megnövekedett darabszám
miatt várhatóan 4.000.000 Ft-ot fog kitenni minden évben.
A kivitelezéshez szükséges forrás biztosításához a 2021. évi költségvetés
átcsoportosítására van szükség. A 11.684.000 Ft forrásaként a zöldterület kezelés
dologi kiadásai között megtakarításként jelentkező 6.684.000 Ft-ot javasoljuk kijelölni,
valamint az ár-és belvízvédekezés kormányzati funkció fel nem használt
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előirányzatából 5.000.000 Ft-ot javaslunk átcsoportosítani a közvilágítási kormányzati
funkcióra, ahol a kiadás elszámolásra kerül.
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a képviselőtestületnek a fejlesztéshez szükséges forrás biztosítását.
Toldi Balázs polgármester kérdés, vélemény hiányában felkérte a képviselőket
szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
285/2021. (X. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésről
szóló 8/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének
zöldterület kezelés megtakarított dologi előirányzatából 6.684.000 Ftot, az ár és belvízvédekezés dologi előirányzatából 5.000.000 Ft-ot
csoportosít át a 2021. évben megvásárolt karácsonyi díszvilágítási
motívumok felszerelési, kivitelezési költségeinek finanszírozásához.
Határidő: azonnal
7. Napirendi pont
Holtág-fejlesztési alap B) komponensének felhasználásáról tájékoztatás
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy Szujó Zsolt bizottsági elnök távollétében
személye fogja ismertetni a Városfenntartó Bizottság által véleményezett
előterjesztéseket.
A civil szervezetek támogatását szolgáló alapok létrehozásáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotásával, létrehozásra került a Holtág-fejlesztési Alap (korábbi
környezetvédelmi alap) B) komponense, mely a holtágak környezetében végzett
szúnyoggyérítés költségének 50 % mértékű átvállalását foglalja magában.
A támogatásra pályázati kiírás került közzétételre.
A támogatásra azon civil szervezetek nyújthatnak be pályázatot, akik Gyomaendrőd
közigazgatási területén található holtágak környezetében látják el a feladatukat és
végzik a tevékenységüket, saját megrendelésre légi és földi szúnyoggyérítést
végeztek. A támogatás a 2021. június 1. és 2021. szeptember 30. között elvégzett
szúnyoggyérítés teljesített költségének 50%-os mértékét foglalja magában. A
pályázat során elszámolható maximális költség 1.500Ft+Áfa/HA.
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A támogatásról saját hatáskörben döntött, mely döntéséről a Képviselő-testületet
jelen előterjesztéssel tájékoztatja.
Mindösszesen nyújtott önkormányzati támogatás 1.051.563 Ft volt.
Megkérdezte a képviselőket van-e kérdésük a tájékoztatással kapcsolatban.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket fogadják el a döntési javaslatot.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
286/2021. (X. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
2021. évi Holtág-fejlesztési alap B) komponenséből nyújtott
támogatásokról szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
8. Napirendi pont
Beszámoló
a
XXIII.
Gyomaendrődi
Nemzetközi
Halfőző
verseny
megvalósításáról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a XXIII. Gyomaendrődi Nemzetközi Halfőző
verseny 2021. augusztus 20-án került megrendezésre. A rendezvényt a Kállai Ferenc
Művelődési Központ szervezte. A rendezvény megvalósításáról készített beszámolót a
bizottságok megtárgyalták azt elfogadták.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel a beszámolóval kapcsolatban.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
287/2021. (X. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Kállai Ferenc
Művelődési Központ szervezésében 2021. augusztus 20-án
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megrendezett XXIII. Gyomaendrődi Nemzetközi Halfőző versenyről
szóló beszámolóját.
Határidő: azonnal
9. Napirendi pont
Beszámoló a XXII. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és túrófesztivál
megvalósításáról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a beszámolót valamennyi bizottság részletesen
megtárgyalta, annak költségvetési helyzetét, problémáit.
Megkérdezte van-e valakinek kérdése, véleménye még a beszámolóval kapcsolatban.
Hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsájtotta az 1. döntési javaslatot, amely
szerint elfogadják a beszámolót.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
288/2021. (X. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületet elfogadja a XXII.
Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és túrófesztivál megvalósításáról
készült beszámolót.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a következőkben a fesztivál költségeihez a többletforrás
biztosításáról szóló 2. döntési javaslatról kérte a testület döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
289/2021. (X. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a XXII. Gyomaendrődi
Nemzetközi Sajt-és túrófesztivál költségeinek finanszírozásához
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1.200.000,-Ft összegű többletforrást biztosít, a 2021. évi költségvetési
rendelet 7. mellékletében (működési céltartalék) a Nemzetközi
Halfőző verseny fel nem használt kerete, valamint a Főtéri
Sokadalomra elkülönített kerete terhére.
Határidő: azonnal
10. Napirendi pont
Fekvéshatár módosítások
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a Körös-Vidéki Vízügyi Igazgatóság az alábbi
kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz.
Az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak
terhelésének csökkentése a Körösökön” elnevezésű, KEHOP-1.4.0-15-2016-00012
azonosító számú projekt keretében megvásárolt, megosztással külön helyrajzi számra
kerülő gyomaenrődi ingatlanokat össze kell vonni a töltés helyrajzi számával. A
telekegyesítés csak azonos fekvésű helyrajzi számokra történhet meg. A töltés
külterületi helyrajzi számon van, a megvásárolt területek egy része pedig zártkerti
ingatlan. Az összevonáshoz először fekvéshatárt kell módosítani, melyhez a település
önkormányzatának képviselő-testületi határozata szükséges.
Az előterjesztésben olvasható, hogy mely zárkerti helyrajzi számok érintettek.
Az érintett ingatlanok a Magyar Állam tulajdonát képezik.
A fekvéshatár módosítással kapcsolatos egyeztetésen az Igazgatóság munkatársain
kívül jelen volt a főépítész is. Az előterjesztéshez mellékelt vázrajzok az egyeztetésen
elhangzottaknak megfelelően készültek el.
A véleményező bizottságok javasolják a mellékelt változási vázrajzok alapján a
fekvéshatár módosításokhoz való hozzájárulást.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
290/2021. (X. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2010. (II. 26.)
önkormányzati rendelet a város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről
szóló rendelet alapján külterületbe vonja a következő gyomaendrődi ingatlanokat:
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Változás
előtti
Helyrajzi
szám
8801
15051/53
15052/1
15052/3
15053/2
15053/23
15053/44
15053/46
15055/1
15055/2
15055/37
15055/38
15055/39
15056/52
15056/54
15056/56

Fekvéshatár
Művelési ág, megnevezés Összevonás
módosítás utáni
utáni
hrsz.
művelési ág
02808/10
02794/8
03001
02794/9
03003
03005
03002
03004
03006
03007
03009
03010
03008
03011
03012
02808/5

legelő 3, 1,42 AK
szántó 3, 15,40 AK
kivett, saját használatú út
kivett, saját használatú út
szántó 3, 2,72 AK
szántó 3, 2,71 AK
szántó 3, 13,74 AK
kivett, saját használatú út
kert 2, 2,37 AK
kert 2, 2,34 AK
kert 2, 2,27 AK
kivett töltés
kert 2, 2,31 AK
kivett, saját használatú út
kert 2, 1,17 AK
kivett, saját használatú út
zártkerti művelés alól
kivett terület
15057/37 02808/6
kivett, csatorna
15058/3
02808/7
legelő 2, 3,84 AK
erdő 2, 1,25 AK
fásított terület 2, 4,61 AK
15059/3
02808/8
kivett, árok
15059/4
02808/9
kivett, út
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 2007. évi
törvény 15. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozattételre, valamint hogy a Müller Nóra
által a 11/2021; 12/2021; 13/2021; 14/2021 valamint a 15/2021 munkaszámon
készített, a földhivatal által záradékolt 15052/1, 15052/3, 15053/44, 15053/46,
15055/39, 15057/37, 15056/54, 15059/3, 15059/4, 8801, 15051/53, 15053/2,
15053/23, 15055/1, 15055/2, 15055/37, 15055/38, 15056/52, 15056/56, 15058/3
helyrajzi számú földrészletek külterületbe csatolásáról szóló változási vázrajzokon
feltüntetettek földhivatali ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetéshez a szükséges
jognyilatkozatokat kiadja.
Határidő: 2021. október 28.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
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11. Napirendi pont
Forgalmi rend változtatási kérelem
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a Jókai Mór utca lakói (a megközelítőleg 28
lakóház és a Kollmann lakótelep képviselőjéből 15) kérik az Önkormányzatot, hogy az
utcában „fekvő rendőr” kerüljön kialakításra a megnövekedett gépjármű forgalom
miatt.
A lakók kérelme az előterjesztés mellékletében olvasható.
A korábban a képviselő-testület elé terjesztett hasonló jellegű kérelmek
következetesen el lettek utasítva, így a „fekvő rendőr”, kialakításának költségei nem
kerültek kidolgozásra, annak támogatása nem javasolt a képviselő-testület számára.
Az előterjesztést a Városfenntartó Bizottság véleményezte, és nem javasolta a fekvő
rendőr elhelyezését.
Kérdés, vélemény hiányában felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak a döntési
javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
291/2021. (X. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jókai
Mór utcai lakosok kérelmét elutasítja, és nem létesít forgalomlassító
bordát az útszakaszon.
Határidő: 2021. október 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
12. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város turisztikai jellegű logó és arculat pályázata
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Farkas Zoltánnét az Ügyrendi Bizottság elnökét az
előterjesztés ismertetésére.
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Farkas Zoltánné bizottsági elnök elmondta, az elmúlt időszakban Gyomaendrőd
turisztikai fejlesztéseivel kapcsolatban megfogalmazódott az az igény, hogy a
városnak szüksége van egységes turisztikai jellegű megjelenésre, amely kifejezően
bemutatja Gyomaendrőd turisztikai arculatát.
Ennek megvalósítására önkormányzatunk nyílt pályázatot ír ki a döntési javaslatban
foglaltak szerint.
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja pályázati kiírás
elfogadását azzal, hogy a pályadíj összege 300.000 Ft helyett 500.000 Ft-ban kerüljön
megállapításra.
Toldi Balázs polgármester kérdés, vélemény hiányában elsőként a pályázati kiírásról
kérte a képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
292/2021. (X. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata nyílt pályázatot hirdet egyéni és szakmai
alkotók illetve alkotóközösségek számára Gyomaendrőd Város turisztikai jellegű
logójának és arculatának megalkotására. A pályázat célja Gyomaendrőd Város
egységes turisztikai megjelenéséhez turisztikai logó és arculat megalkotása. A nyertes
pályamű tulajdonosa a pályadíj mellett az arculat további megjelenési formáira is
szerződéses megbízást kaphat.
Pályázók köre: természetes személy, bármely belföldi vagy külföldi jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, egyéni
cég vagy civil szervezet.
A beküldött pályamunkák tartalma: az alábbi elemek arculati terve:
 logó,
 névjegykártya,
 levélpapír, boríték,
 meghívó,
 honlap fejléc, hírlevél sablon, e-mail sablon, prezentációs sablon
Az arculat várható további megjelenítési formáiból egy-egy megtervezése előny lehet
a pályázat bírálata során, de nem követelmény a Pályázat benyújtásakor:
 szórólap, nyomtatott promóciós anyagok (plakátok, írótömb, ajándékkártya,
üdvözlőkártya)
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rendezvény/fesztiválmegjelenés kellékei (stand, fülke, kültéri bútorok, zászló,
sátor, stb.)
webes promóciós anyagok (banner, Facebook borító és profilkép),
egyéb (az intézmény tereiben megjelenő tájékoztató táblák, stb.)

A pályázati kiíró bemutatása:
A város bővelkedik hagyományos épített és kulturális látnivalókban, mely a turizmus
egyik legfontosabb vonzereje. Hagyományosan megrendezésre kerülnek legnagyobb
gasztronómiai rendezvényeink, a Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál, Nemzetközi
Halfőző verseny. Gyomaendrőd az országban egyedülállóan gazdag kulturális
értékekkel büszkélkedhet. Itt található a Kner Nyomdaipari Múzeum, az ország
egyetlen ilyen jellegű ipartörténeti gyűjteménye. A művészetkedvelők a városi
képtárban találkozhatnak a városhoz kötődő alkotók műveivel. A város jelentős
kulturális örökségét képezi a Kállai Ferenc hagyaték, a Papp Zsigmond hagyaték,
Aranka Babamúzeum. Az Endrődi Tájház épületében a korabeli parasztbútorzattal és
más tárgyi emlékekkel ismerkedhetnek meg.
A turisztikai attrakciók egyik legfontosabb meghatározója a természeti környezet,
amelyben igen gazdag Gyomaendrőd városa. A Bárka Látogatóközpont, Erzsébet
ligeti lombkorona sétány és kilátó mutatja be a város régi és jelenkori természeti
környezetét.
A város Békés megye északi felében a Nagykunság és a Sárrét közvetlen
szomszédságában helyezkedik el. A települést több útvonal szeli át, amelyek közül ki
kell emelni a Hármas-Körös fontosságát, hiszen annak partján települt a város, amely
folyó alapvetően meghatározza a táj arculatát. Az ország legtisztább vizű folyójaként
ismert Hármas-Körös partján fekvő Gyomaendrőd a horgászok és a vízi sportok
kedvelőinek paradicsoma.
Az országban, de Európában is egyre ritkábban talál a turista olyan érintetlen, sajátos
hangulatú alföldi tájat, halakkal teli 16 holtágat, olyan folyóparti ártereket, ahol
országos, sőt nemzetközi jelentőségű növény- és állatvilág található.
Az Erzsébet liget szépen parkosított környezetében található a város termálfürdője,
melynek értékes gyógyvize számos betegség gyógyítására alkalmas. A 2003-ban
teljesen felújításra kerülő Liget Fürdő 62 Celsius-fokos vizét 1960-ban gyógyvízzé
nyilvánította az Egészségügyi Minisztérium.
Pályázat beérkezési határideje: 2021. november 30., kedd, 16 óra
A pályázat elbírálása:
A beérkezett pályázatokat a Kiíró a 2021. december 17-ig értékeli és bírálja el, a
következő szempontok szerint:
 A felhívásban szereplő követelmények teljesítése, az egységes turisztikai
megjelenés megvalósítása,
 A település sajátosságainak megjelenítése a pályamunkában,
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Az ötlet eredetisége, frissessége.

A pályázat díjazása:
A díjnyertes pályázat 500.000.-Ft pályadíjat kap.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata – nem kötelező módon – a nyertes pályázóval
az arculat várható további, fent említett megjelenítési formáinak tervezésére
szerződést köthet.
Elvárások a logó és arculat tekintetében:
 A
logónak
tartalmaznia
kell:
vizuális
jelet
(embléma)
+
tipográfiát Gyomaendrőd, a Körösök ölelése megnevezéssel, színes vagy
monokróm megjelenésben.
 A logó legyen alkalmas különféle hordozókon való megjelenésre: névjegy,
levélpapír, boríték, plakát, szórólap, hírlevél, stb.
 Az arculat legyen egyedi, harmonikus színvilágú, jól átlátható, letisztult,
elegáns, markáns, megjegyezhető és könnyen azonosítható.
 Az arculat reflektáljon Gyomaendrőd turisztikai értékeire.
Pályázati feltételek:
Nevezési díj nincs.
Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet, de más pályázatra, versenyre benyújtott
alkotások nem fogadhatók el.
Az elkészült pályaművek mellé jeligével ellátott, zárt borítékban minden esetben
csatolni kell a pályázati adatlapot (pályázó nevét és elérhetőségeit), illetve
a pályázati nyilatkozatot, mert ezek hiányában a pályázat érvénytelen.
A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázat anyaga saját műve, mellyel
semmilyen szerzői és egyéb jogokat nem sért, továbbá kijelenti, hogy bármilyen,
esetleges jogsértésből adódó kárért felel. A feltétel megsértése esetén a pályázat
érvénytelen, amennyiben pedig az eredményhirdetés után derül fény a jogsértésre, a
pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni.
Érvényes pályázatnak a fent jelzett határidőig az alábbi formátumban és módon
beérkező teljes pályaművek tekinthetők:
- digitális formában (logó vektoros: EPS, CDR, AI, jpg; további arculati elemek
legalább 300 dpi felbontásban jpg, pdf formátumban), pendrive vagy CD/DVD
adathordozóra írva és mellette 1 példány nyomtatott formátumban. (Amennyiben a
pályázó egyedi fontokat használ, kérjük azok mellékelését is az adathordozóra.)
A benyújtás módja:
postai úton vagy személyesen, zárt borítékban leadni az alábbi címre
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Eredményhirdetés: 2021. december 20.
A pályázat egyfordulós. Az eredményt a Kiíró a város honlapján, a
www.gyomaendrod.hu weboldalon, 2021. december 20-án 24 óráig teszi közzé.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a nyertes pályázat anyagának felhasználására
teljes és kizárólagos jogot szerez, illetve a nyertes pályázat anyagát és a szerző nevét
nyilvánosságra hozhatja. Amennyiben a Kiíró részéről felmerül a díjazott pályamű
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módosításának igénye, a pályázó vállalja a módosítások elvégzését még a kitűzött
pályadíj keretein belül.
A pályázat kiírója a hozzá benyújtott pályaműveket nem őrzi meg, nem tárolja,
felelősséget e tekintetben nem vállal.
A Kiíró a pályázatot eredményhirdetés nélkül is lezárhatja.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a következőkben a pályadíj forrásának kijelöléséről kérte a
képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
293/2021. (X. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd Város turisztikai
jellegű logójának és arculatának megalkotására kiírt pályázat
pályadíja forrásaként Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2021.
évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8.
melléklet 35. sor Gazdaság élénkítő, turisztikai koncepció
megnevezésű előirányzatát jelöli ki.
Határidő: azonnal
13. 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 elmondta, a Gyomaendrőd, Tanya II. 466. sz. alatti lakos
pályázatot nyújtott be a tulajdonában lévő ingatlan csatlakozási pontjának kiépítésére
maximális 100.000 Ft igényelt támogatással és 386.624 Ft önerővel. A csatlakozási
pont kiépítésének költsége bruttó 486.624 Ft, mely alapján a maximálisan adható
támogatás összege 100.000 Ft. A pályázó az ingatlanán jelenleg nem rendelkezik
szennyvízbekötéssel, a talajterhelés elkerülése érdekében a csatlakozás kiépítése
indokolt.
A benyújtott pályázat tartalmi és formai szempontból megfelelő.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 866.000 Ft, melyből eddig összesen 2
db pályázat került támogatásra.
A Városfenntartó Bizottság tárgyalta a kérelmet és javasolja a támogatás megítélését.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
294/2021. (X. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az LSZT2021
pályázati azonosítójú „Lakossági
szennyvízcsatlakozás
támogatása” című felhívásra beérkezett Gyomaendrőd, Tanya II. 466.
sz. alatti ingatlan csatlakozási pontjának kiépítésére vonatkozó
pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és 100.000 Ft
összegű támogatásban részesíti a 2021. évi költségvetés 8. melléklet
72. sor terhére.
Határidő: azonnal
14. Napirendi pont
Gyomaszolg Ipari Park Kft. Felügyelő Bizottságába új tag választása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, Tímár Vince Imre 2021. augusztus 11. napján
bekövetkezett halálával a Gyomaszolg Ipari Park Kft. háromtagú felügyelőbizottsága
két főre csökkent. Ezen sajnálatos ok miatt szükséges a betöltetlen
felügyelőbizottsági tisztség betöltése. A javasolt személy Tölcsér Zoltán
Gyomaendrőd, Sugár út 116. szám alatti lakos.
Megkérdezte, hogy a javasolt személlyel kapcsolatban van- e észrevétel.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy Tölcsér Zoltánt válasszák meg a
Felügyelő Bizottság új tagjává 2021. november 1-től 2024. november 30. napjáig.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
295/2021. (X. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
GYOMASZOLG Ipari Park Kft felügyelő bizottságának tagjává Tölcsér
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Zoltán Gyomaendrőd, Sugár út 116. szám alatti lakost választja meg
2021. november 1. napjától 2024. november 30. napjáig.
Határidő: azonnal
15. Napirendi pont
Tájékoztatás „A temetők rendje” szabályzatról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a képviselő-testület a szeptember havi ülésén
alkotta meg a kegyeleti közszolgáltatásról és a köztemetők rendjéről szóló
önkormányzati rendeletet.
A rendelet megalkotásával egyidejűleg a közszolgáltatást ellátó Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét, Dinya Józsefet felkérte, hogy a következő
rendes ülésre nyújtsa be a temetőkbe történő behajtás, valamint a temetők rendjének
fenntartására vonatkozó szabályzatot, vagy, amennyiben ilyen szabályzat még nincs,
azt a novemberi képviselő-testületi ülés előtt a hivatallal közösen dolgozzák ki, és az
kerüljön a képviselő-testület elé.
A behajtásról szóló szabályzatot ügyvezető úr megküldte, melyet az előterjesztés
mellékletében olvashattak.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban.
Betkó József képviselő javasolta, hogy a szabályzatot adják vissza ügyvezető úrnak
átfogalmazásra.
Néhány példával indokolta javaslatát. Az egyik a temetők nyitvatartása, téli-nyári
időszámítás. Téli időszám esetén 7-17 óráig. Mivel november 1 a Mindenszentek már
a téli időszámításba esik, így ez azt jelentené, hogy 17 órakor el kell hagyni a temetőt.
A másik, hogy felesleges ismétlések vannak a szabályzatban. Ugyanakkor hiányzik a
lényeg, hogy ki milyen indokkal, milyen feltételekkel és mennyi időre kaphat behajtási
engedélyt és az meddig érvényes.
Béres János képviselő javasolta, hogy a szabályzatba kerüljön bele, hogy bármely
temetkezési szolgáltató a temetés, vagy síremléket készítő vállalkozó a tevékenysége
során keletkezett földmaradványt, csak a temető üzemeltetője által kijelölt helyen
helyezheti el.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester megkérdezte, az Endrődi köztemetőben
megépülő kerítés és kapu megvalósulásával, mi az esélye annak, hogy a nyitvatartási
rend betartatható lesz – éjszakára tényleg be lesz zárva a temető. Csak abban az
esetben legyen nyitva éjszaka, ha felügyelve van és betartva a temető rendje.

260

Dinya József ügyvezető hangsúlyozta, az Endrődi köztemetőbe csak azok a
fejlesztések valósulnak meg, melyeket a képviselő-testület elfogadott. A kapu ebben
nincs benne.
Az a temetői rend, melyet benyújtott a képviselő-testület felé, az egy több éve meg
lévő szabályzat, azt dolgozta át, és egészített ki azzal a behajtási renddel, melyet a
képviselő-testület is elfogadott, hogy a temetések ideje alatt korlátozva legyen a
gépkocsikkal történő behajtás. Amennyiben az átdolgozást elrendeli a képviselőtestület, úgy kérte, hogy írásban adják meg, hogy mit változtassanak.
Béres képviselő úr javaslatával egyetértett, a fölöslegessé váló föld egy helyre történő
helyezésével könnyebb lesz azok elszállítása, ezáltal a temető környezetének rendben
tartása.
Toldi Balázs polgármester módosító javaslattal élt. Mivel a bizottságok nem
véleményezték a temetői rendet, ezért javasolta, hogy a novemberi ülésre kerüljön a
bizottságok elé, véleményezzék, tegyék meg javaslataikat, azok kerüljenek
bedolgozásra a szabályzatba és úgy kerüljön ismét a képviselő-testület elé
elfogadásra. Addig, ha bárki javaslatot kíván tenni az jutassa el a hivatalnak, hogy a
bizottságok elé kerülő anyagba azt már szerepeltetni tudják.
Farkas Zoltánné bizottsági elnök fontosnak tartotta, hogy egy jól átbeszélt és
konszenzuson alapuló temetői rend kerüljön elfogadásra.
Megjegyezte, hogy az Endrődi köztemető most rendben van, a lakosság elégedett.
Számára a most kifüggesztett temetői rend érthető, egyértelmű, talán a behajtási
engedély feltételei az, amit tisztázni szükséges, ebben kell konszenzusra jutni.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester megkérdezte, amennyiben a kint lévő
behajtási tilos táblát nem veszik figyelembe, azt hogyan tudják ellenőrizni. Egyik
temetőben sincs temető gondnok. Van – e erre valamilyen megoldás.
Dinya József ügyvezető elmondta, vannak temető gondnokok, de mivel más
feladatot is ellátnak, így mozgásban vannak, nincsenek egy helyen. Hatósági
intézkedést viszont nem tudnak tenni, jogszabály erre nem ad lehetőséget.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőtestületet, hogy szavazzanak az általa tett módosító indítványról, amely szerint a
Temetők rendje” szabályzatot a novemberi bizottsági, illetve képviselő-testületi
ülésen újra tárgyalják.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 10 igen szavazattal támogatta, és az
alábbi határozatot hozta:

261

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
296/2021. (X. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete „A Temetők rendje”
szabályzatot a novemberi bizottsági, illetve képviselő-testületi ülésen
újra tárgyalja.
Határidő: azonnal
16. Napirendi pont
Döntés intézményvezetői jogviszonyról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a Kállai Ferenc Művelődési Központ igazgatója,
Ambrus Szilvia 2021. október 14. napján közös megegyezéssel mentesült a
munkavégzési kötelezettségei alól, munkaviszonyáról pedig jelen testületi ülésen hoz
döntést a képviselő-testület. Mindkét fél számára a közös megegyezéssel történő
megszüntetés lenne a jó megoldás.
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy döntsenek a jogviszony
megszüntetéséről a döntési javaslatban foglaltak szerint. Felhívta a figyelmet, hogy a
döntéshez minősített többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
297/2021. (X. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ambrus Szilvia (5520
Szeghalom, Dobó u. 10. szám alatti lakos) a Kállai Ferenc Művelődési
Központban betöltött igazgatói (magasabb vezetői) munkaviszonyát
közös megegyezés jogcímen, 2021. október 31. napjával megszünteti.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs
Polgármestert a jogviszonyt megszüntető okirat előkészítésére és
aláírására.
Határidő: azonnal
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17. Napirendi pont
Döntés intézményvezetői ideiglenes megbízásról, intézményvezetői pályázat
kiírásáról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a fenti döntésből következően a Kállai Ferenc
Művelődési Központ igazgatói státusza 2021. november 1. napjától betöltetlen, ezért
az intézmény akadálytalan és jogszerű működéséhez szükséges ideiglenes
intézményvezetői megbízásról, illetve a pályázat kiírásról dönteni.
Benéné Szerető Hajnalka, az intézmény alkalmazottja 2020. november 1. napja és
2021. augusztus 31. napja közötti időszakban ideiglenes igazgatói munkakörben már
vezette az intézményt, az előzetes szóbeli egyeztetések alkalmával jelezte, hogy a
sikeres pályázati eljárás lefolytatásáig ismét vállalja az igazgatói munkakör ideiglenes
betöltését.
Ismertette az 1. döntési javaslatot, amely Benéné Szerető Hajnalka ideiglenes
megbízásáról szól. A vezetői megbízásért havi bruttó 100.000 Ft illeti meg.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról. Felhívta a figyelmet, hogy a
döntéshez minősített többségű szavazatra van szükség.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
298/2021. (X. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a kulturális intézményben
foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről,
az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint
egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.
30.) EMMI rendelet 5. § (9) bekezdése alapján megbízza Benéné
Szerető Hajnalkát a Kállai Ferenc Művelődési Központ
intézményvezetői feladatainak ellátására 2021. november 1. napjától
2022. február 28. napjáig.
Benéné Szerető Hajnalkát a vezetői megbízásért havi bruttó 100 000
Ft, azaz százezer forint illeti meg.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a pályázati kiírásról szóló 2. döntési javaslatot tette fel
szavazásra.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
299/2021. (X. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete pályázatot hirdet az alábbi tartalommal:
Kállai Ferenc Művelődési Központ
Igazgató (magasabb vezető)
beosztás ellátására
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre; 2022. március 1. napjától 2027. február 28.
napjáig szól.
A munkavégzés helye:
Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. utca 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A közművelődési feladatok (kulturális programok, előadások, városi rendezvények)
szervezése mellett az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok szabályosságnak
megfelelő, színvonalas ellátása. A fenntartó által hozott döntések végrehajtása,
folyamatos kapcsolattartás, tájékoztatási és beszámolási kötelezettség.
Az intézmény működésének biztosítása a költségvetési keretek betartásával,
munkáltatói jogok gyakorlása. Összekötő szerep ellátása a helyi közművelődési és
turisztikai feladatokat ellátó, valamint szakmai intézményekkel, szervezetekkel.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény és az egyéb juttatások meghatározása a Munkáltató és a Pályázó közötti
szabad megállapodás tárgya.
Pályázati feltételek:
 felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú
felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés
 végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az
intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves
szakmai gyakorlatot szerzett
 kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez
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a munkakör betöltésének feltétele államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó,
legalább 120 órás képzés (a továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése. Ennek
hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven
belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a
munkáltatói jogkör gyakorlójának. Aki a képzést határidőben nem végzi el, és a
képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem
foglalkoztatható tovább. (Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól,
aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az
intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal
igazolja.)
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
büntetlen előélet
magyar állampolgárság
cselekvőképesség
3 hónap próbaidő

Elvárt kompetenciák:
 határozottság, önállóság, jó döntési képesség,
 jó kommunikációs képesség,
 jó kapcsolatépítő, kapcsolattartó képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 részletes szakmai önéletrajz
 az intézmény vezetésére, irányítására vonatkozó szakmai-, vezetői program,
 iskolai végzettséget, szakképzettséget, gyakorlatot igazoló okiratok másolatai,
 három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 nyilatkozat arról, hogy a teljes pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén vállalja a vagyonnyilatkozattételi eljárást,
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2022. március 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Toldi Balázs polgármester nyújt,
a 06-66/386-122 -es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrőd Város Önkormányzata címére
történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a beosztás megnevezését: Igazgató.
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A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 24.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
 www.gyomaendrod.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat iránt érdeklődő a pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapja,
az intézményt megismerheti.
Határidő: azonnal
18. Napirendi pont
PEA Együttműködési megállapodás
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 Békés
Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzatunkat azzal, hogy sikeresen pályázott a
egy TOP-os „A 2021-27 tervezési időszak projektszintű előkészítése Békés megyében”
című pályázatával. A pályázat értelmében a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
közreműködik a települések számára projektszintű műszaki dokumentációk
elkészítésében. Az érintett projektekkel kapcsolatban korábban több egyeztetés is
történt, melynek eredményképpen Gyomaendrőd Város Önkormányzata két projekt
előkészítésével kapcsolatban szeretné igénybe venni ezt az együttműködést. Az
egyik a Turisztikafejlesztés Gyomaendrődön című projekt a másik pedig a Zöld Város
fejlesztések Gyomaendrődön projekthez készülő koncepcióterv.
Az együttműködési megállapodás keretében Gyomaendrőd Város Önkormányzata
vállalja a műszaki dokumentációk elkészíttetését a Békés Megyei Önkormányzat
pedig 3 oldalú szerződés keretében támogatást biztosít a PEA forrás terhére.
A megállapodásnak viszont az a veszélye, hogy amennyiben a dokumentáció nem
készül el a pályázat beadási határidejére, az nem kerül pályázathoz felhasználásra,
abban az esetben a megyei önkormányzat részére a felmerült költséget
önkormányzatunk köteles önerőből megtéríteni. Viszont amennyiben erre sor kerül,
úgy a felhasznált önerőt a projekten belül a tervezés soron majd el tudjuk számolni.
Megkérdezte van-e kérdés hozzászólás az előterjesztéshez.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak az együttműködési
megállapodásról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
300/2021. (X. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Együttműködési megállapodás keretében részt vesz a
Békés Megyei Önkormányzati Hivatal, mint Kedvezményezett által
megnyert TOP-1.5.1-20-2020-00008 azonosítószámú „A 2021-27
tervezési időszak projektszintű előkészítése Békés megyében” című
pályázatban,
melynek
keretében
„Turisztikai
fejlesztés
Gyomaendrődön” című projekthez és a „Zöld Város fejlesztéshez”
koncepcióterv készül háromoldalú megállapodás keretében.
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a mellékelt Együttműködési
szándéknyilatkozat és Együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
19. Napirendi pont
GYÜSZTE kérelem
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a GYÜSZTE elnöke, Gera Krisztián azzal a
kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a 12. alkalommal megrendezésre kerülő
Gyomaendrődi Disznótoros és Tímár János Böllérpálinka verseny megszervezéséhez,
1 millió Ft-ot előlegezzünk meg részükre, hogy a rendezvény zavartalanul és
biztonságosan megvalósítható legyen.
A GYÜSZTE a rendezvényt a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. által biztosított
6.000.000 Ft egyéb forrásból kívánja megvalósítani, viszont a forrást a rendezvény
megvalósítását követő 90. napon utalják részükre. A GYÜSZTE vállalja, hogy
amennyiben a Képviselő-testület megelőlegezi a kért 1 millió Ft-ot, úgy a forrás
megérkeztét követően, 8 napon belül visszafizeti önkormányzatunknak.
A forrás megelőlegezése kölcsönszerződés keretében biztosítható. A kölcsön
fedezeteként a 2020. évi szabad maradvány jelölhető ki.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a kölcsön biztosításáról a
döntési javaslatban foglaltak szerint.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
301/2021. (X. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai
Egyesület részére 1.000.000 Ft összegű kölcsönt biztosít a mellékelt
kölcsönszerződés alapján a 12. alkalommal megrendezésre kerülő
Gyomaendrődi Disznótoros és Tímár János Böllérpálinka verseny
megszervezéséhez, melynek fedezeteként a 2020. évi szabad
maradványt jelöli meg.
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza
Toldi
Balázs
polgármestert
a
mellékelt
kölcsönszerződés aláírására.
Határidő: azonnal
20. Napirendi pont
Felkérés települési ivóvízhálózat-rekonstrukciós támogatás kezdeményezésére
irányuló együttműködésre
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, Baja Város Önkormányzata részéről „Települési
ivóvízhálózat-rekonstrukciós támogatás kezdeményezésére irányuló együttműködés”
tárgyában a mellékletben olvasható megkeresés érkezett.
A megkeresés nem közvetlenül az önkormányzathoz, hanem a Dél-Alföldi
Ivóvízminőség-javító Konzorcium tagönkormányzatai részére.
Idézett a levélből: „a régióban végrehajtott ivóvízminőség-javító projektek mára
lezárultak, azonban a beruházások üzembe helyezését követően a végpontokon
tapasztalt szennyezett ivóvíz miatt megsokasodott lakossági panaszok kapcsán
megállapításra került, hogy a projektek során megvalósult technológiaváltás, és az
ivóvíz ebből fakadó kémiai összetételének módosulása eredményezi azt a helyzetet,
hogy a jellemzően 20-30 évnél is idősebb önkormányzati és magántulajdonban lévő,
elavult ivóvíz vezetékek belső felületeinek évtizedes szennyeződése kioldódik, mely
miatt egyes esetekben a végpontokon erős szennyeződés tapasztalható. Baja Város
Önkormányzata elkötelezett a helyzet megoldásában, melynek legfőbb és egyetlen
megoldása az lehet, ha érdemi mértékben sikerülne a településen
hálózatrekonstrukciót végrehajtani. Az Önkormányzat szándéka, hogy felterjesztéssel
él
a
Parlamenthez
új
Európai
Uniós
program
kezdeményezésére
hálózatrekonstrukciós támogatásra.” Ehhez a felterjesztéshez kérnék azon
önkormányzatok hozzájárulását, akik korábban már részt vettek ilyen programokban.
Baja Város Polgármestere kérte, hogy legkésőbb november 5-ig küldjük meg a
kezdeményezésre vonatkozó visszajelzésünket, válaszunkat.
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Felkérte a képviselőket véleményezzék a kezdeményezést.
Farkas Zoltánné bizottsági elnök feltette a kérdést, hogy mi van akkor, ha nem lesz
ilyen EU-s program, és kifogás van az ivóvízminőséggel kapcsolatban, akkor az
hogyan fog megoldódni. Egyáltalán mekkora ez a kifogás.
Toldi Balázs polgármester véleménye szerint ez régiónként eltérő lehet. A megyében
is több ilyen projekt valósult meg, ennek ellenére még mindig vannak olyan területek,
ahol nem jó minőségű az ivóvíz. Régi hálózatokról beszélünk, ami már erősen
elhasználódott, előbb-utóbb problémát fog jelenteni.
Jelenleg a TOP-os felhívások között nincs ilyen projekt tervezet, ami ezt valósítaná
meg. A KEHOP-os pályázati felhívásokat még nem láttunk, nem tudjuk, hogy lesz-e
közte ilyen felhívás tervezet.
Gózan Sándor bizottsági elnök megkérdezte, tudjuk-e azt, hogy hány települést
keresett meg Baja Város Önkormányzata ezzel a kezdeményezéssel. Valós a
probléma, ami nagyon sok településen visszatérő problémaként jelentkezik.
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, konkrét számot nem tud mondani,
de ha csak Békés megyét nézzük, itt 75 település van. Az azért sokat elmond, hogy a
felvetett probléma, csak Baja Város vonatkozásában 30 milliárd Ft-os beruházást
jelentene. Országosan nézve pedig egy jelentős összeget tenne ki.
Ehhez kapcsolódóan ugyan így probléma, hogy az Alföldvíz Zrt-nek folyik egy
beolvadási folyamata, melynek során nem csak a tulajdonrészünk átadásáról,
megvételéről beszélünk, hanem magának a tulajdonhoz kapcsolódó vagyoni jogok
átadásáról is. Tehát előfordulhat az is, hogy most támogatjuk ezt a kezdeményezést,
de fél év múlva már nem lesz a tulajdonunkban semmi olyan vízvezeték,
szennyvízvezeték, aminek rekonstrukciójában mi érdekeltek leszünk. Ugyanakkor,
mivel az ivóvíz ellátás továbbra is kötelezően ellátandó feladata lesz akár az államnak,
akár az önkormányzatnak, értelemszerűen fontos lesz, hogy egészséges víz folyjék a
csapokból.
Egyéb kérdés nem lévén ismertette a döntési javaslatot. A maga részéről azt javasolta,
hogy várjanak ki, és egyelőre ne támogassák a kezdeményezést. Amikor az Alföldvíz
Zrt. sorsa eldől és látjuk, hogy mi lesz a kimenetele, akkor térjenek vissza erre a
döntésre.
Felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak erről a javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
302/2021. (X. 28.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
települési
ivóvízhálózatrekonstrukciós
támogatás
kezdeményezésére irányuló együttműködést nem támogatja.
Határidő: azonnal
21. Napirendi pont
Bejelentések
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester lakossági kérést tolmácsolt, miszerint a volt Jó
barát buszmegállónál lévő lépcsőhöz tegyenek kapaszkodót, hogy az idősek is
biztonságosan tudjanak a buszról leszállva a lépcsőre le és fellépni.
Ágostonné Farkas Mária képviselő visszatérő kérése volt, hogy a Vásártéri
lakótelepről a falevél elszállítását oldják meg. Ez minden ősszel visszatérő probléma.
Jelezte továbbá, hogy a lakótelepnél lévő padok is felújításra szorulnak. Legutóbb a D.
épület előtti padot jelezték felé.
Betkó József képviselő jelezte, hogy az Endrődi Posta előtti padon lévő deszka is
cserére szorul. Tovább kérte, hogy a Huszár Mátyás út mellett megszüntetett
hulladékgyűjtő pont helyéről távolítsák el a betongyámot.
Béres János képviselő kérte, hogy az összes köztéri padot nézzék át a városban és
szükség szerint javítsák azokat.
Toldi Balázs polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a közelmúltban
volt három sikeres árverés. A gimnáziumi telekrész 2.2 millió Ft, a juh hodály 2.5 millió
Ft, és a Mercédesz személygépkocsi 2.7 millió Ft értékben került értékesítésre.
Egyéb bejelentés nem lévén 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

Fülöp Zoltán
hitelesítő

Betkó József
hitelesítő
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