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MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel
meghívja Önt a Képviselő-testület

2022. május 17-én 13.30 órakor
kezdődő soron kívüli ülésére a Városháza Vitéz Váry
József termébe.
(Gyomaendrőd, Selyem út 124.)


Napirend:
1. Városi Egészségügyi Intézmény vezetőjének megbízása
2. Gyomaendrőd Város hatályos Településrendezési Eszközeinek
módosításához szükséges forrás biztosítása
3. Pályázati kiírás a Holtág-fejlesztési Alap B) komponensére
4. Bejelentések

12.

sz.

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen!
Gyomaendrőd, 2022. május 10.
Tisztelettel:
Toldi Balázs s.k.
polgármester


A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a Városunk
főmenüből
nyíló,
Önkormányzat

Testületi
ülések

Előterjesztések
menüpontban.
http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek
Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt ülés
előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testület
2022. május 17.
napján tartandó rendkívüli üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2022. május 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Városi Egészségügyi Intézmény vezetőjének megbízása
Dr. Csordás Ádám
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 245/2017. (V. 17.) Gye. Kt. határozatával kinevezte
Dr. Magyar Hajnalkát (a továbbiakban: Intézményvezető Asszony),határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
keretében, „Egészségügyi menedzser” munkakörbe, s egyben megbízta a Városi Egészségügyi Intézmény
intézményvezetői (magasabb vezető) feladatainak ellátásával öt éves határozott időtartamra, 2017. május 20.
napjától 2022. május 19. napjáig.
Az egészségügyi ágazati jogszabályok változása következtében, 2021. március 1. napjától Intézményvezető
Asszony közalkalmazotti jogviszonya átalakult egészségügyi szolgálati jogviszonnyá, de az átalakulás ténye a
magasabb vezetői státuszt nem érintette, annak öt éves, határozott ideje 2022. május 19. napján lejár, így az
intézmény vezetéséről határozni szükséges.
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyra, valamint az egészségügyi szolgáltató vezetőjének kinevezésére,
megbízására a vonatkozó jogszabályok (az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a
továbbiakban: Törvény), valamint annak részletszabályait kidolgozó, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló
2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet))
rendelkezései az irányadóak, az önkormányzati intézmény vezetőjének kinevezése Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41. § (7) bekezdése értelmében a
Képviselő-testület át nem ruházható hatásköre.
A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében az egészségügyi szolgálati jogviszony létesítése a munkáltató
egyedi döntése vagy meghívásos eljárás alapján történhet, így ellentétben a korábbi, közalkalmazotti státuszt
eredményező munkajogi szabályokkal, az egészségügyi szolgálati jogviszony tekintetében nem kötelező az
intézményvezető státusz pályáztatás útján történő betöltése.
A Képviselő-testület a 2017. évi pályázati felhívásában a következő kompetenciákat határozta meg az egészségügyi
intézmény vezetőjével szemben:
·
Kiváló szintű szakma iránti elkötelezettség, és magas szintű ismeret,
·
Kiváló szintű menedzsment szemlélet
·
Kiváló szintű határozottság, önállóság, jó döntési képesség,
·
Kiváló szintű kommunikációs képesség, empátia
·
Kiváló szintű kapcsolatteremtő-, szervező- és tárgyaló képesség.
Az elmúlt években Dr. Magyar Hajnalka intézményvezetőként többször is bizonyította, hogy az elvárt
kompetenciáknak maximálisan eleget tesz, különös tekintettel a COVID világjárvány esetén tanúsított feladatok
ellátásra, s tette mindezt úgy, hogy az elmúlt öt év során, a 2017. évi kinevezés feltételeként előírt felsőfokú
szakképesítésnek is eleget tett, és megszerezte a foglalkoztatásához szükséges „Egészségügyi menedzsment
specialista” oklevelet is.
Ennek a magas színvonalon történő munkavégzésnek az eredményeként a Képviselő-testület külön pályáztatás
nélkül is biztonsággal bízhatja meg Intézményvezető Asszonyt további öt évre.
Az intézményvezető illetményének megállapításánál, a korábbi szabályozástól eltérően a Képviselő-testület döntése
az ágazati szabályokhoz igazodik, attól lefelé nem térhet el.
A Törvény 8. § (3) bekezdése értelmében, az egészségügyi szolgáltató vezetőjének illetménye el kell, hogy érje a
Törvény 1. melléklete szerinti legmagasabb fizetési fokozathoz meghatározott összeget és nem haladhatja meg a
Kormány rendeletében meghatározott összeget, ennek hiányában a legmagasabb fizetési fokozathoz az 1.
mellékletben meghatározott összeg százhúsz százalékát.
Az idézett normaszöveg, valamint a Törvény 1. melléklete szerinti bértábla alapján, az egészségügyi szolgáltató
vezetője bruttó 2 142 051 Ft/hónap összegre jogosult.
Fentiekre tekintettel, kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a határozati javaslatról
dönteni szíveskedjen!
Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Mötv. 50. § értelmében, a jelen előterjesztéshez tartozó döntési
javaslat meghozatalához - az Mötv. 42. § 2. pontjára figyelemmel - minősített többséggel szükséges határozni.
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Döntési javaslat
"Városi Egészségügyi Intézmény vezetőjének megbízása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Magyar Hajnalkát, (5650 Mezőberény, Zrínyi sgt.
11. sz. alatti lakost) megbízza – az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény, valamint az
egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm.
rendelet rendelkezéseinek megfelelően - a Városi Egészségügyi Intézmény intézményvezetői (magasabb vezető)
feladatainak ellátásával 2022. május 20. napjától, 2027. május 19. napjáig.
Illetményét az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 8. § (3) bekezdése és 1. melléklete
alapján bruttó 2 142 051 Ft/hónap összegben állapítja meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2022. május 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrőd Város hatályos Településrendezési Eszközeinek 12. sz. módosításához
szükséges forrás biztosítása
Lép Edit Aliz
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2022. májusában beszerzési eljárást folytatott le „Gyomaendrőd Város
hatályos Településrendezési Eszközeinek 12. sz. módosítása” tárgyban. A beszerzési eljárásban tett legkedvezőbb
ajánlati ár a tervezési feladatok ellátására: 800.000 Ft + Áfa, összesen bruttó 1.016.000 Ft. (Pap Ádám Építészstúdió
Kft.; képviselője: Pap Ádám; 6720 Szeged, Arany János utca 7.)
A fenti forrás Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.)
önkormányzati rendelet 8. melléklet TOP és egyéb pályázati saját erő tartalék keret terhére biztosítható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntés meghozatalára!
Döntési javaslat
"TESZK 12. - Döntés forrás biztosításáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város hatályos Településrendezési
Eszközeinek 12. sz. módosításának lefolytatására 800.000 Ft + Áfa, összesen bruttó 1.016.000 Ft-ot biztosít
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8.
melléklet TOP és egyéb pályázati saját erő tartalék keret terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2022. május 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Pályázati kiírás a Holtág-fejlesztési Alap B) komponensére
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 22/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet megalkotásakor, a Holtág-fejlesztési alap B) komponensében
meghatározásra került egy újfajta támogatás, a holtágak környezetében végzett szúnyoggyérítés támogatása,
melyre az ezen a területeken működő civil szervezetek nyújthatnak be pályázatot.
Ez a támogatás először 2021. évben volt igénybe vehető légi kémiai és földi kémiai eljárással végzett
szúnyoggyérítés költségeire vonatkozóan.
Mindösszesen 37 gyérítésre, 1.051.563,-Ft támogatás került megállapításra. A támogatás a gyérítés értékének 50
%-os mértékét foglalta magában, azzal, hogy az elszámolható maximális költség 1.500,-Ft+ÁFA/HA-ban került
meghatározásra.
A 2022. évre vonatkozó pályázati kiírásban, a támogatás a 2022. május 18. és 2022. szeptember 30. között
elvégzett szúnyoggyérítés teljesített költségének 50%-os mértékét foglalja magában azzal, hogy a pályázat során
elszámolható maximális költségnek 2.500,-Ft+Áfa/HA összeget javasoljuk, az önkormányzat részére megküldött
különböző gyérítésekre vonatkozó legkedvezőbb ajánlatok átlagát alapul véve.
A támogatás forrása Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (II. 11.)
önkormányzati rendelet 6. § (9) bekezdésében meghatározott 1.500.000,-Ft. A támogatás, maximum a
rendelkezésre álló forrás mértékéig nyújtható.
A szervezetek a pályázatukat a gyérítést követően, a számla teljesítését követő 15 napon belül van lehetőségük
benyújtani.
Az előterjesztés készítésekor nem engedélyezett a légi kémiai szúnyoggyérítés, azonban ennek lehetőségét -,
tekintettel arra, hogy 2021. évben is később került engedélyezésre - szerepeltetjük a pályázati kiírásban.
Amennyiben a légi kémiai szúnyoggyérítés engedélyezésre kerül, úgy a tavalyi évhez hasonlóan a szervezetek
külön szerződnek a kivitelezővel úgy, hogy a holtágak gyérítése időben összekapcsolódik a városban végzett
gyérítéssel.
További lehetőségként kerül rögzítésre a biológiai légi és földi gyérítés támogatása is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, döntésének meghozatalára.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi
és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a pályázati kiírás elfogadását azzal, hogy a 2022.
május 18 - 2022. szeptember 30 elvégzett szúnyoggyérítésekre
nyújtható be pályázat.

Döntési javaslat
"Pályázati kiírás a Holtág-fejlesztési Alap B) komponensére"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el 2022. évi Holtág-fejlesztési
Alap B) komponensére vonatkozóan pályázati felhívást és pályázati adatlapot:
Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzata nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek részére a 2022. évi Holtágfejlesztési Alapból elnyerhető holtágak környezetében végzett szúnyoggyérítés támogatására
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatását szolgáló alapok
létrehozásáról szóló 22/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 8. § (1) b) pontjában meghatározott Holtág-fejlesztési
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alap B) komponensében foglalt - holtágak környezetében végzett szúnyoggyérítés költségének 50 %-os
mértékű támogatására pályázatot hirdet.
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 kémiai,
légi és földi biológiai szúnyoggyérítést végeztek (légi kémiai gyérítés esetében Gyomaendrőd Város Önkormányzata
elrendelésére) a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével.
Egy civil szervezet a megadott határidő alatt több pályázatot is benyújthat, azzal, hogy pályázatonként egy
szúnyoggyérítés költségére igényelhet támogatást. A pályázat a számla teljesítésétől számított 15 napon belül
nyújtható be. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A támogatás a 2022. május 18. és 2022. szeptember 30. között elvégzett szúnyoggyérítés teljesített költségének
50%-os mértékét foglalja magában. A támogatás, maximum a rendelkezésre álló forrás mértékéig nyújtható.
A pályázat során elszámolható maximális költség 2.500,-Ft+Áfa/HA
A pályázati űrlaphoz csatolni szükséges a tevékenységet végzővel kötött vállalkozási szerződés másolata, valamint
a teljesített számla másolata, és a számla teljesítést igazoló pénzügyi bizonylat másolata.
A pályázat jellege: nyílt
A pályázatot - pályázati űrlap és mellékleteit - papír alapon Gyomaendrőd Város Polgármesterének címezve 5500
Gyomaendrőd, Selyem út 124. címre kell benyújtani.
A
pályázati adatlap a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán és a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok honlapon érhető el.
A pályázat elbírálása
A pályázatok elbírálásáról Gyomaendrőd Város Polgármestere saját hatáskörben dönt. A pályázati cél
megvalósítására, Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.)
önkormányzati rendelet 6. § (9) bekezdésében foglalt 1.500.000,-Ft-ot azaz egymillió-ötszázezer forint támogatást
nyújthat. A pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében történik.
A döntés meghozatalától számított 15 munkanapon belül a pályázót elektronikus úton értesítjük a pályázat
elbírálásáról, pozitív elbírálás esetén megküldjük a támogatási szerződést is.
A döntés ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására egy összegben kerül sor a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15
napon belül, amennyiben nincs egyéb ezt kizáró ok.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

PÁLYÁZATI ADATLAP
A 2022. ÉVI HOLTÁG-FEJLESZTÉSI ALAP
B) KOMPONENSÉRE (szúnyoggyérítés támogatása)
A pályázathoz csatolni szükséges a tevékenységet végzővel kötött vállalkozási szerződés másolata, a
teljesített számla másolatát, valamint a számla teljesítését igazoló dokumentumot!
·
Civil szervezet neve:
……………………………………………………………………….……………………………………………………
·
Adószám:
…………………………………………………………………………………………………………………………….................
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·
Képviselő neve:
……………………………………………………………………………….…………………………………………..........
·
Telefon, e-mail cím:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
·
Székhely:
………………………………………………………………………..………………………………………………….................
·
Levelezési cím:
…………………………………………………………………………………..………………………………………........
·
Pénzintézeti számlaszám:
…………………………………………………………………………………………………..………………..
·
Szúnyoggyérítés időpontja:
…………………………………………………………………………………………………………………
·
Szúnyoggyérítést végző
szolgáltató:……………………………………………………………………….………………………………..
·
Szúnyoggyérítés teljes költsége:
………………………………………………………………….…………………………………………
·
Számla teljesítésének időpontja:
……………………………………………………………………………………………………….......
·
Gyérítési terület nagysága:
……………………………………………………………………………………………....……………………
·
Gyérítés fajlagos költsége (Ft/ha):
……………………………………………………………………………………………………….…
·
Alkalmazott technológia (megfelelő aláhúzandó):
légi kémiai / földi kémiai ULV technológia / földi kémiai meleg köd képzés / földi biológiai / légi biológiai
Nyilatkozatok
Alulírott pályázó
nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás,
felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló,
jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.
kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok teljes körűek és hitelesek, a pályázatban foglalt adatok
megfelelnek a valóságnak.
hozzájárulok ahhoz, hogy az Önkormányzat a pályázatban foglalt adatokat a hatályos jogszabályoknak
megfelelően kezelje és az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétegye.
kijelentem, hogy a pályázó szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1
pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.
tudomásul veszem, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31). Korm.
rendelet 90. § (1) bekezdése alapján az esedékes támogatásból a köztartozás összege a köztartozások megfizetése
érdekében visszatartásra kerülhet, egyben tudomásul veszem, hogy a visszatartás a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeimet nem érinti.
kijelentem, hogy a pályázati felhívásban foglalt nyilvánosság feltételeinek eleget teszek,
kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet megfelel az ÁVR. 82. §-ában meghatározott rendezett
munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.
kijelentem, hogy az Ávr. 97. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítését vállalom.
nyilatkozom, hogy az Önkormányzati támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem
rendeltetésszerű felhasználása, továbbá az Önkormányzati támogatás visszavonása, a támogatási szerződéstől
történő elállás vagy annak felmondása esetén a jogosulatlanul igénybe vett Önkormányzati támogatás összegét a
Kormány rendeletében meghatározott ügyleti kamattal, késedelem esetén késedelemi kamattal növelt mértékben
visszafizetem.
nyilatkozom arról, hogy az általam képviselt szervezet pénzforgalmának lebonyolítására kizárólag a
megnevezett pénzforgalmi számla szolgál.
hozzájárulok ahhoz, hogy az Önkormányzat a megadott adatokat a támogatási igény lebonyolítása, elbírálása
érdekében kezelje, feldolgozza a bírálóknak továbbítsa és azokat a támogatási igény lezárulta után 10 évig
megőrizze.
kijelentem, hogy – amennyiben jogszabály előírja – a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági
engedélyek birtokában van a szervezet.
nyilatkozom, hogy a változás bejelentési kötelezettséget magamra nézve kötelezőnek ismerem el és ennek
alapján a benyújtott dokumentumokhoz képest bekövetkező változásokat 8 napon belül az Önkormányzat felé
benyújtom.
nyilatkozom, hogy az önkormányzat, önkormányzati költségvetési szerv és gazdasági társaság fel nincs
tartozásom.
a szervezetem előző lezárt pénzügyi évének számviteli beszámolója elérhető az OBH honlapján.
tudomásul veszem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
(továbbiakban: Knyt.)6. § (1) bekezdése szerinti rendelkezéseket.
Kijelentem, hogy a fent idézett kizáró tényezők esetemben nem állnak fenn.
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Kijelentem továbbá, hogy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség személyemmel, illetve a pályázóként
megjelölt szervezettel szemben:
fennáll

nem áll fenn (megfelelő aláhúzandó)

A pályázatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum:………………………………………………………

…………………………………………………………….
a pályázatot benyújtó szervezet képviselője
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
4. NAPIRENDI PONT
A Képviselő-testület
2022. május 17-i ülésére
Tárgy:

Bejelentések
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