Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288
Web site: www.gyomaendrod.hu
e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu
MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó,
Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

Környezetvédelmi

és

2010. szeptember 14. napján du. 13,30 órakor
kezdődő soron következő ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme.
Napirendi pontok:
1. Víztorony rekonstrukciós munkái
2. Folyékony hulladék rendelet módosítás II. forduló
3. Beszámoló a kötvényből származó forrás 2010. II. negyedévi menedzsmentjéről
4. A Liget Fürdő Kft. 2010. évi többlettámogatás igénye
5. Ivóvíz javító program
6. Energia felhasználás felülvizsgálata
7. Az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi és zártkerti földterületekre kötött lejárt
8.

haszonbérleti szerződések meghosszabbítása
Gyomaendrőd, Előhalmi tanyák (Dévaványai út mellett) közvilágítási hálózat bővítési
kérelme
Közös tulajdon létrehozása
Területvásárlás az Ipari Park területén közbeszerzési eljárása
Földhaszonbér fizetési kötelezettség elengedés iránti kérelmek
Beszámoló a környezetszépítő versenyről
Mezőőri beszámoló
Közterület-felügyelői beszámoló
néhai Pap Zsigmond hagyatéka

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16. Bejelentések

Az Ötv. 12. § /4/ bekezdése alapján az alábbi napirendi pont megtárgyalására zárt ülésen kerül sor.
17. Balasi István kérelme
18. Hulladékszállítási díj iránti mentességi kérelem
Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.
Gyomaendrőd, 2010. szeptember 10.
Izsó Csaba sk.
bizottsági elnök

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság
2010. szeptember 14.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2010. szeptember 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Víztorony rekonstrukciós munkái
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
AQUAHENGER REKONSTRUKCIÓS MUNKÁI
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete több alkalommal tárgyalta a víz-, és szennyvízcsatorna rendszerünkön
tervezett 2010. évi rekonstrukciós munkákat. A 6/2010. (I.28.) Gye. Kt. határozatában a 2010. évi rekonstrukciós
munkák körét meghatározta, valamint az munkákra fordítható összeget, 34.917.000,-Ft-ot.
A 2009. év végén megküldött rekonstrukciós munkák költségkalkulációjában a víztorony 18.500.000,- Ft-tal
szerepelt.
Az aquahenger felújításáról Vízművek által beterjesztett 12.918.120,- Ft összegű költségvetést a 268/2010. (VI.24.)
Gye. Kt. határozatával nem fogadta el. A Képviselő-testület a határozatában felkérte a Vízművek Zrt-t, hogy a
víztorony felújításával kapcsolatban különítse el a rekonstrukciós és karbantartási munkák költségét.
A Vízművek Zrt a mellékelt levelet terjeszti a T. Testület elé.
A költségvetésben szereplő munkanemek a létesítmény élettartamát megnövelő, a jó vízminőség megtartásához
szükséges feladatok.
A Vízművek Zrt tájékoztatása alapján a tervezett munkák elvégzése után várhatóan 15 évig megfelelő védelmet ad a
felhordott bevonat. A belső térben levő szerelvények felújítását nem tartalmazza az ez évi rekonstrukció.
A Békés Megyei Vízművek Zrt. részvényeseinek együttműködési szerződésében rögzítették az önkormányzatok
kötelezettségeit, közöttük „az üzemelésbe adott közművagyon pótlása, rekonstrukciója, értéknövelő felújítása, az
azon végzett beruházások elvégzése (fejlesztés) az Önkormányzat kötelezettsége… Ezen munkák finanszírozása
elsősorban az Üzemeltető által az üzemeltetésbe adott vagyon után fizetendő bérleti díj nyújt fedezete. A pótlás,
rekonstrukció és értéknövelő felújítás elvégzésére kivételesen az Üzemeltető jogosult, illetve a biztonságos ellátás
fenntartása érdekébe egyben köteles is.”
Az üzemeltető köteles a rendelkezésére bocsátott vízi közműveket – a szükséges mértékben- folyamatosan,
szakszerűen kezelni és működtetni, azok rendszeres karbantartásáról, javításáról gondoskodni.
Az Eszközgazdálkodási Szabályzatban rögzített felújításnak minősülő munkák köre a víztároló medencék,
víztornyok esetében: elhasználódott műtárgyakon végzett olyan munkák, melyek az adott létesítmény eredeti
állapotát állítják vissza. Betonfelületek teljes javítása, új vízzáró, vagy koptatóréteg felhordása. Acélszerekezetű
tornyok héjazatának, hőszigetelésének teljes felújítása, valamennyi acélszerkezetének teljes felújítása, vezetékek
teljes hosszban történő cseréje.
Döntési javaslat
"Víztorony rekonstrukciós munkái "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
rekonstrukciós díjból biztosítson fedezetet a víztorony felújítására.

Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-
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Tisztelt Képviselő-testület!
Hivatkozva 268/2010. számú határozatukban foglaltakra, a víztorony (aquahenger)
rekonstrukciójával kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adjuk.
Társaságunk a víztornyok, hidroglóbuszok illetve egyéb térszíni és magastárolók értéknövelő
felújításának tárgyában a korábbi években követett gyakorlatot folytatva készíti elő és hajtja
végre a tervezett munkákat. A 2008-2009. években bevezetett szervezetbeli illetve
elszámolásbeli módosítások a műszaki szempontokat és megfontolásokat nem befolyásolták,
azaz, a területileg illetékes üzemeltető szervezet (Észak-Békési Területi Mérnökség) minden
olyan beavatkozást elvégzett és elvégez, amely az érvényben lévő (a Békés Megyei Vízművek
Zrt. Közgyűlése 68/2008. számú határozatában elfogadott) Eszköz és Készletgazdálkodási
Szabályzat vonatkozó pontjai szerint üzemeltetési és fenntartási jelleggel bír, de nem éri el a
felújítás nagyságrendjét.
A Szabályzat 2.1.3. pontja szerint:
„Felújításnak minősül:
Az elhasználódott műtárgyakon (teljes körűen, vagy szakaszos ütemezésben) végzett olyan
munkák, melyek az adott létesítmény eredeti állapotát állítják vissza.
Betonfelületek teljes javítása, új vízzáró, vagy koptatóréteg felhordása.
Acélszerkezetű víztornyok héjazatának és/vagy hőszigetelésének teljes felújítása.
Acélszerkezetű víztornyok valamennyi acélszerkezetének teljes felújítása
A vezetékek teljes hosszban történő cseréje, ha csak a vezetéket cserélik.
A felépítményeknél azok a munkák, melyek az épületek felújításai közé sorolandók.
Szellőző berendezések teljes felújítása.”
Valamint a 2.1.4, 2.1.5 és 2.2. pont magastárolókra ás térszíni tárolókra vonatkozó
megállapításai.
Hivatkozott – a víztér rekonstrukciójára vonatkozó – árajánlatunk valamennyi tétele egy
komplett felújítási beruházás részét képezi. Azon járulékos feladatok, amelyek a
munkavégzés előtt, annak folyamán és a lezárást követően az üzemeltetőt terhelik illetve a
felújítási munka tényéből fakadnak, nem részei az árajánlatnak.
Tekintve a tárgyi munka szükségszerűségét és a külső körülményektől való függését, kérem
válaszom illetve szerződés ajánlatunk elfogadását.
Amennyiben a Tisztelt Testület további tájékoztatásra tart igényt a fentiek tekintetében
kérem, keressék osztályunkat elérhetőségeinken.
Békéscsaba, 2010.08.17.
Köszönettel:
Krista Péter
osztályvezető

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2010. szeptember 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Folyékony hulladék rendelet módosítás II. forduló
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület!

A Gyomaszolg Ipari Park Kft 2010. augusztusában a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
díjtételének emelését, a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
18/2003. (VIII.12.) KT rendelet mellékeltének módosítását kérte a T. Testülettől.
A Képviselő-testület az augusztusi ülésen a 302/2010. (VIII. 26.) Gye. Kt. határozatával döntött arról, hogy a rendelet
módosítását a szeptemberi ülésen második fordulóban tárgyalja. A közszolgáltatási díj megállapításánál a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 25-26. §-a, valamint a települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet előírásai
az irányadók.
A Korm. rendelet 2. §(1) bek. szerint: A közszolgáltatási díjat legalább egyéves díjfizetési időszakra kell
meghatározni. Az önkormányzati rendelet legutóbb az 55/2009. (XII.29.) Gye. Kt. rendelettel került módosításra,
mely során megállapításra kerültek a 2010. évi díjtételek.
A közszolgáltatási díj módosítására 2011. január 1-től van lehetőség.

Döntési javaslat
"Folyékony hulladék rendelet módosítás II. forduló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2003. (VIII. 12.) KT
rendelet 1. mellékletét ne módosítsa a 2010. évi díjtétel vonatkozásában. Továbbá utasítsa a szolgáltatót, hogy a
tervezett 2011. évi díjtételeket a novemberi testületi ülésre terjessze be.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2010. szeptember 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló a kötvényből származó forrás 2010. II. negyedévi menedzsmentjéről
Csapó Ágnes
Várfi András polgármester
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humánpolitikai Bizottság, Ügyrendi, Oktatási,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én 6.316.000 CHF értékben, 10 éves futamidőre kötvényt
bocsátott ki.
Az önkormányzat pénzügyi tanácsadója, Csapó Ágnes elkészítette a kötvényből származó forrás 2010. II. negyedévi
alakulását bemutató beszámolóját.
A beszámoló teljes körű tájékoztatást nyújt a kibocsátás időszakának pénzpiaci hátteréről, a tárgyidőszak alatt
végrehajtott tranzakciókról, a jelenleg aktív ügyletekről, a beszámoló tárgyát képező időszakban realizált kamat,
hozam és árfolyamnyereség-veszteség alakulásáról, illetve az önkormányzat által fizetett kamat összegéről.
Az előterjesztés mellékletét képezi Csapó Ágnest a 2010. január 1. és június 30. közötti időszakra megillető
hozamdíj összegének meghatározása. A pénzügyi tanácsadóval kötött szerződés értemében a szaktanácsadási
feladatok elvégzéséért az Önkormányzatnak az alapdíjon felül hozamdíjat kell fizetnie, melynek mértéke 2010.
február 1. napjától a megtermelt többletbevétel bruttó 25%-a. Az elszámolásban a 2010. január hónapban kötött
betétek, illetve az akkor realizált nyereség után is a 25%-os hozamszint lett figyelembe véve. 2010. I. féléve után az
Önkormányzat által fizetendő prémiumdíj bruttó összege 3.850.645 Ft.
Kérem a Tisztelt Bizottságokat, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslatok szerint a
Képviselő-testület elé terjeszteni.
1. döntési javaslat
"Beszámoló a kötvényből származó forrás 2010. II. negyedévi menedzsmentjéről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének, hogy fogadja el Csapó Ágnes pénzügyi
tanácsadó beszámolóját a kötvényből származó forrás 2010. II. negyedévi menedzsmentjéről.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"Prémiumdíj elszámolása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Csapó Ágnes részére - a 2010. I. félévében
elvégzett szaktanácsadási feladatok után - fizetendő prémiumdíj bruttó 3.850.645 Ft összegét.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT
GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÁJÉKOZTATÓ
2010.04.01 – 2010.06.30

1. ELŐZMÉNYEK – KIBOCSÁTÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én összesen 6.316.000,- CHF értékben, 10 év
futamidőre, 3 év türelmi idővel bocsátott ki zártkörben kötvényt.

No.

Futamidő

Rendelkezés

jegyz.
árf.

CHF
(lejegyzett
kötvény)

HUF
(érték a jegyzéskori
árfolyamon)

KÖTVÉNY LEJEGYZÉSE, RAIFFEISEN
00.

2008.02.27

2018.02.27

Kötvény lejegyzése CHF

158,35

6 316 000,00

1 000 138 600,00

2. KÖTVÉNYFORRÁS 2010. ÁPRILIS 01-ÉN
Az alábbi táblázatok a portfoliónyitó tételeit tartalmazzák 2010.04.01-én.

No.
222.
229.
230.
233.
234.
235.

AKTÍV ÜGYLETEK / INSTRUMENTUMOK RAIFFEISEN BANK (2010.03.31)
Dátumok
Tranzakció
param.
CHF
2010.01.28 2010.07.28 EUR (288,68) betét lekötés
2,00%
2010.02.26 2010.05.26 EUR (280,76) betét lekötés
2,00%
2010.03.02 2010.06.02 EUR (280,76) betét lekötés
2,00%
2010.03.18 2010.05.18 EUR (268,75) betét lekötés
2,00%
2010.03.18 2010.05.18 EUR (266,75) betét lekötés
2,00%
2010.03.25 2010.04.28 EUR (268,36) prémium betét. Strike: 269,25
4,50%
ÖSSZESEN
0,00

HUF

0,00

EUR
387 929,00
688 813,00
609 278,00
473 190,00
732 608,00
1 034 850,00
3 926 668,00

A devizában nyilvántartott betétek forint ellenértéke a 2010.03.31 -i MNB közép árfolyamon került
átszámolásra.
A kötvényforrás április 01-én forintban 1 046 025 088,- Ft-ot tett ki.
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3. TRANZAKCIÓK A TÁRGYIDŐSZAK ALATT (2010.04.01 – 2010.06.30)

No.

Dátumok

TRANZAKCIÓS LISTA RAIFFEISEN BANK (2010.04.01 ‐ 2010.06.30)
Tranzakció
param.
CHF

233., 234., 13.819 EUR (számlán van) CALL
OPCIÓ. EUR (átlag 267,59) eladás HUF vétel.
237. 2010.04.27 2010.05.19
Strike: 268,9. Jutalék: 1,25 HUF/EUR. (jóváírás
2010.04.29, megfigyelés: 2010.05.18)
238. 2010.04.28
239.
240.
241.
242.
243.

2010.04.28
2010.04.28
2010.04.29
2010.05.19
2010.05.20

244. 2010.05.21

245. 2010.05.27
246. 2010.05.07
247. 2010.06.07
248. 2010.06.07
249. 2010.06.07

Firm order teljesült. EUR (268,36) eladás HUF
vétel
2010.05.13 HUF betét lekötés
2010.04.29 HUF O/N betét lekötés
2010.05.20 HUF prémium betét. Strike: 266,0
2010.06.21 HUF betét lekötés
2010.06.24 HUF betét lekötés
242. PUT OPCIÓ. HUF eladás EUR vétel.
2010.06.22 Jutalék: 1,20 HUF/EUR. Strike: 273,75
(megfigyelés: 2010.06.21)
243. PUT OPCIÓ. HUF eladás EUR vétel.
2010.06.24 Jutalék: 1,00 HUF/EUR. Strike: 272,0
(megfigyelés: 2010.06.23)
222., 229., 230. Határidős deviza eladás. EUR
2010.06.07
(átl. 282,58) eladás HUF vétel
2010.06.21 HUF betét lekötés
2010.06.30 HUF betét lekötés
2010.07.07 HUF betét lekötés

248. PUT Opció. HUF eladás, EUR vétel. Strike:
250. 2010.06.10 2010.07.07 275,25. Jutalék: 1,00 HUF/EUR
(jóváírás:2010.07.07, megfigyelés: 2010.07.06)
247. PUT OPCIÓ. HUF eladás EUR vétel.
251. 2010.06.17 2010.07.23 Jutalék: 1,00 HUF/EUR. Strike: 273,10
(megfigyelés: 2010.07.22)
252. 2010.06.21 2010.07.23 HUF betét lekötés
253. 2010.06.21 2010.07.20 HUF betét lekötés
254. 2010.06.21 2010.07.13 HUF betét lekötés
255. 2010.06.24 2010.07.26 HUF betét lekötés
256. 2010.06.24 2010.08.02 HUF betét lekötés
257. 2010.06.30 2010.07.07 HUF betét lekötés

HUF

268,90

EUR

1 219 617,00

268,36

278 879 712,00

5,00%
5,25%
9,25%
5,50%
5,50%

56 000 000,00
227 459 804,00
228 710 000,00
328 073 816,00
229 927 176,00

273,75

328 073 816,00

272,00

229 920 000,00

282,60

476 469 252,00

5,25%
5,25%
5,40%

200 000 000,00
200 000 000,00
78 752 678,00

275,25

200 000 000,00

273,10

200 000 000,00

5,50%
5,50%
5,40%
5,50%
5,50%
4,80%

200 000 000,00
200 000 000,00
131 570 000,00
115 000 000,00
116 140 000,00
200 670 000,00

1 039 200,00

1 686 020,00

A vizsgált időszakban (90 napban) összesen 21 tranzakció történt.
A vizsgált időszakban az opciós díj (prémium) bevétel a kötvényforráson elért bevételnek több mint
29,3%-át tette ki.
Az opciós ügylet két fajtája a vételi (call) és az eladási (put) opció.
A vételi opció (call option) lényege, hogy az opció vásárlója (jellemzően a bank) az ún. opciós díj
(prémium) megfizetése ellenében jogot szerez arra, hogy egy későbbi időpontban a bázisdevizát (EUR,
illetve CHF) előre meghatározott kötési árfolyamon megvásárolja. Az opció kiírója az opciós díj
ellenében kötelezettséget vállal az eladásra. A vevő és a kiíró az opciót és nem a devizát veszi meg,
illetve adja el.
Az eladási opciónál (put option) a jogosult jogot szerez arra, hogy egy későbbi időpontban eladjon, a
vele szemben álló kötelezett (az opció kiírója) pedig prémium megfizetése ellenében kötelezettséget
vállal a vásárlásra.
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Az opció lehívásának nevezzük, ha a jogosult él a jogával.
Az opció kötelezettséget jelent a kiírója számára, amely kötelezettségvállalásért prémiumot, opciós
díjat fizet az opció lehívására jogot szerző fél.
Az opciós díj alakulását befolyásoló tényezők:
•
•
•
•

a kötési árfolyam és a spot árfolyam viszonya,
a lejáratig hátralévő idő,
a volatilitás
a két deviza kamatlába.

A prémium betét a hagyományos bankbetétet és opció kiírását ’gyúrta’ egy termékbe. Az opciós díj
(prémium) kamatban kerül kifejezésre, az alapkamaton felüli részt (többlet kamat) adja.

A 2010.04.01-2010.06.30-ig eltelt időszakban az önkormányzat a kötvényforrásból, illetve a
kötvényforráson realizált bevételből a következő összegeket használta fel.

No.

Dátumok
2010.05.13

KIVEZETETT / FELHASZNÁLT ÖSSZGEK (2010.04.01 ‐ 2010.06.30)
Tranzakció
param.
CHF
önk. Felhasználás
ÖSSZESEN
0,00

HUF
‐56 000 000,00
‐56 000 000,00

A kötvényforrásból a 2. negyedévi teljes felhasználás 56 Millió Ft.

4. A KÖTVÉNYFORRÁS 2010. június 30-án
Az alábbi táblázatban a 2010.06.30-án aktív ügyleteket / instrumentumokat mutatjuk be.
AKTÍV ÜGYLETEK / INSTRUMENTUMOK RAIFFEISEN BANK (2010.06.30)
Dátumok
No.
Tranzakció
param.
CHF
249. 2010.06.07 2010.07.07 HUF betét lekötés
5,40%
248. PUT Opció. HUF eladás, EUR vétel. Strike:
250. 2010.06.10 2010.07.07 275,25. Jutalék: 1,00 HUF/EUR
(jóváírás:2010.07.07, megfigyelés: 2010.07.06)
247. PUT OPCIÓ. HUF eladás EUR vétel.
251. 2010.06.17 2010.07.23 Jutalék: 1,00 HUF/EUR. Strike: 273,10
(megfigyelés: 2010.07.22)
252. 2010.06.21 2010.07.23 HUF betét lekötés
253. 2010.06.21 2010.07.20 HUF betét lekötés
254. 2010.06.21 2010.07.13 HUF betét lekötés
255. 2010.06.24 2010.07.26 HUF betét lekötés
256. 2010.06.24 2010.08.02 HUF betét lekötés
257. 2010.06.30 2010.07.07 HUF betét lekötés
ÖSSZESEN

HUF
78 752 678,00

275,25

200 000 000,00

273,10

200 000 000,00

5,50%
5,50%
5,40%
5,50%
5,50%
4,80%

200 000 000,00
200 000 000,00
131 570 000,00
115 000 000,00
116 140 000,00
200 670 000,00
1 042 132 678,00

0,00

EUR

0,00

* A 250. és a 251. tételek Opciós ügyletek. Nincs mögöttük valós pénzforrás, csak abban az esetben, ha a bank lejáratkor él
az opcióból eredő lehívás jogával.
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A kötvényforrás devizanemenkénti és instrumentumonkénti
vonatkozóan a következő táblázat mutatja be.

megoszlását

2010.06.30

napra

Kötvényforrás összegek megoszlása instrumentumok szerint, devizanemenként
(2010.06.30)
Instrumentum
HUF
CHF
EUR
Magyar állampapírok
MÁK
0,00
0,00
0,00
Diszkontkincstárjegy
0,00
0,00
0,00
Tőkegarantált betétek
DNT betét
0,00
0,00
0,00
Bankbetét
1 042 132 678,00
0,00
0,00
Hozamgarantált betétek
Prémium / opcióhoz
0,00
0,00
0,00
kötött betét
Összesen
1 042 132 678,00 HUF
0,00 CHF
0,00 EUR
~ HUF
0,00
0,00
1 042 132 678,00
Összesen

A kötvényforrás június 30-án forintban 1 042 132 678,- Ft-ot tesz ki.
Az adott időszaki felhasználást figyelembe véve (56 Millió Ft) az április 01-i nyitóállományhoz képest
(1 046 025 088,- Ft) ez 52,11 Millió Ft többletet jelent.

Az adott időszak realizált bevételéhez képest (16,91 Millió Ft) a magasabb többletet (52,11 M Ft) a
devizában nyilvántartott betétek szokásos, negyedév végi MNB középárfolyamon történő átértékelése
okozza.
A 2010. március 31-én devizában lévő betétek az akkor érvényes MNB középárfolyamon kerültek
átértékelésre, azonban bekerülési áruk ettől eltért.
A 2. negyedévben a devizák eladásra kerültek a bekerülési értéknél magasabb árfolyamon,
árfolyamnyereséget generálva az önkormányzatnak.
A közel 35,2 Millió Ft eltérést a március 31-i MNB középárfolyamon átértékelt portfólió és a tényleges
eladási árfolyam különbözete okozza.
A forint bankbetétek a teljes állomány 100,00%-át adják.
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5. KAMAT, HOZAM és ÁRFOLYAMNYERESÉG, - VESZTESÉG ALAKULÁSA 2010.04.012010.06.30 (REALIZÁLT)
A kötvényforrás kezelésével az Önkormányzat 2010.04.01 - 2010.06.30-ig az alábbi kamat- és
árfolyamnyereségeket realizálta.
Jóváírt hozamok / nyereségek instrumentum és devizanem szerint (2010.04.01 ‐
2010.06.30)
Instrumentum
Magyar állampapírok
MÁK,
Diszkontkincstárjegy
Tőkegarantált betétek
DNT betét
Bankbetét
Hozamgarantált betétek
Prémium / opcióhoz
kötött betét
Árfolyamnyereség
Elszámolásos
árfolyamnyereség
Szállításos
árfolyamnyereség
Konverzióból származó
árfolyamnyereség
Egyéb
Opciós prémium
Összesen
~ HUF
TOTAL

HUF

CHF

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00
4 072 560,54

0,00
0,00

0,00
13 224,24

1 217 175,82

0,00

4 337,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 631 418,67

0,00

0,00

4 961 987,56
11 883 142,59 HUF

0,00
0,00 CHF
0,00

0,00
17 562,10 EUR
5 030 840,44
16 913 983,03

A 2. negyedévben realizált nyereség forintban összesen 16.913.983,- Ft.
A devizában jóváírt kamatok a 2010.06.30-i MNB közép árfolyamon kerültek átértékelésre.

EUR
286,46

USD

CHF

MNB 2010.06.30

216,67

ÖSSZEFOGLALÁS
Az Önkormányzat a 2010. év első félévében összesen 33,6 Millió Ft bevételt realizált a
kötvényforráson.
A HUF/CHF történelmi csúcson van. Ezt elsősorban a svájci frank euróval szembeni erősödése
eredményezte.
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A fenti chart az EUR/CHF árfolyamának alakulását mutatja be. Jelenleg az érték történelmi
mélyponton van, amely jellemzően három tényezővel magyarázható:
• nemzetközi befektetői hangulat
• a svájci gazdaság javuló teljesítménye
• deflációs veszély csökkenése.
A kamatfizetési időszakban a rendkívül alacsony referencia kamat (0,30%) jelentősen csökkentette a
kamatfizetés forintban kifejezett összegét, amelyet a gyenge forint sem tudott érdemben befolyásolni.
Az első tőkefizetésre 2011. március 31-én kerül sor. Arra választ adni, hogy az első tőketörlesztés
időpontjában hogyan fog alakulni a HUF/CHF árfolyama nem lehet. Arra a kérdésre pedig, hogy ha
ma kellene visszavásárolni a kötvényt, mennyivel kerülne többe, válasz lehet adni, azonban ez
átértékelési veszteség, nem pedig ténylegesen realizált árfolyamveszteség.

Budapest, 2010. július 14.

Csapó Ágnes

Fenyvesi Bea

Budapest Priv-Invest Kft.
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ELSZÁMOLÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT
2010. január 01 – 2010. június 30.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27.-én összesen 6.316.000,- CHF
összegben bocsátott ki zártkörben kötvényt. Az Önkormányzat a 2010. február 02.-án a
Budapest Priv-Invest Kft-vel kötött szerződésben megbízza a céget az Önkormányzat még el
nem költött kötvényforrásának kezelésével (kötvényforrás menedzsment).
A szerződés értelmében Megbízottat szaktanácsadási feladatainak elvégzéséért az alapdíjon
felül hozamdíj illeti meg az alábbiak szerint.
„A hozamdíj a lejegyzett, de fel nem használt kötvény után a tárgyévre fizetendő kamat
összegét meghaladó bevétel (hozam) esetén, az alaphozamon felüli többletbevételre számítva
fizetendő. A hozamdíj a teljesítménytől függő díjazást jelent, a megtermelt többletbevétel után,
a megtermelt többletbevételből fizetendő. A hozamdíj százalékos mértéke: a lejegyzett, de fel
nem használt kötvény után a tárgyévre fizetendő kamat összegét meghaladó (többlet)bevétel
(hozam) esetén realizálódik, a lejegyzett, de fel nem használt kötvény összegének lekötéséből
származó alaphozamon felüli többletbevétel összegének bruttó 25%-a, azaz huszonöt
százaléka kerül megfizetésre naptári félévente, utólag a már megtermelt, realizált
többletbevételből számla ellenében.”
A kötvényforráson a vizsgált időszakban realizált bevételek alakulását a csatolt
mellékletekben szereplő kalkulációk részletezik.
Mellékletek: 1. sz. melléklet – Elszámolás részletező
2. sz. melléklet – Tranzakció részletező
3. sz. melléklet – Strukturált betétek és állampapírok hozamának részletezése

Budapest, 2010. szeptember 1.

Csapó Ágnes
Fenyvesi Bea
Budapest Priv-Invest Kft.
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1. számú melléklet – Elszámolás részletező

Nyereségek össz:

25 488 928,38 HUF
476,43 CHF
0,00 USD
28 746,94 EUR
Összesen:

25 488 928 HUF
103 227 HUF
0 HUF
8 234 849 HUF
33 827 005 HUF

Alaphozam össz:

13 037 081,67 HUF
16,33 CHF
0,00 USD
18 794,26 EUR
Összesen:

13 037 082 HUF
3 539 HUF *
0 HUF *
5 383 803 HUF *
18 424 424 HUF

Többlethozam 25%‐a:

3 850 645 HUF
3 850 645 HUF

A prémium nettó összege:
ÁFA (25%):

3 080 516 HUF
770 129 HUF

12 451 846,71 HUF

12 451 847 HUF

A prémium bruttó összege:

3 850 645 HUF

Többlethozam össz:

460,09 CHF
0,00 USD
9 952,68 EUR
Összesen:

99 688 HUF *
0 HUF *
2 851 046 HUF *
15 402 581 HUF

*2010.06.30‐i MNB középárfolyamon átszámolva
MNB közép CHF/HUF
216,67
MNB közép USD/HUF
MNB közép EUR/HUF
286,46
Elszámolás kezdőnap
Elszámolás zárónap
2010.01.01
2010.06.30
180,00 nap összesen
2

2. számú melléklet – Tranzakció részletező

prémium betétek alaphozamai

bankbetétek

Gyomaendrőd ‐ KIMUTATÁS 2010.01.01. ‐ 2010.06.30.

HUF
283 624,24
212 997,87
592 478,27
156 303,03
32 716,82
116 666,67
1 631 380,76
408 333,33
1 212 629,63
670 833,33
866 630,14
501 476,63
277 879,59
702 692,60
707 210,50
867 718,45
443 647,15
942 225,10
579 888,75
534 576,92
591 183,72
703 988,18
13 037 081,67

ALAPHOZAM
Betétkamat
CHF
16,33

16,33

USD

EUR
2 412,01
329,16
1 989,86
16,69
1 581,62
2 448,72
3 359,14
3 071,43
2 763,33
233,02
92,55
140,06
356,67

0,00

Árf.nyereség
HUF
576 908,40
1 219 617,00
1 438 131,80
845 294,12
726 612,17
732 332,48
1 597 698,27
33 720,40

18 794,26

7 170 314,63

TÖBBLETHOZAM
Opcióhoz kötött betétek prémium hozama
HUF
CHF
USD
514 191,78
460,09
329 044,60
182 331,09
461 072,75
464 037,17
569 354,70
320 007,78
684 972,85
421 563,86
388 623,35
433 144,50
513 187,64

5 281 532,08

460,09

0,00

A ZÖLDDEL JELÖLT HUF ÁRFOLYAMNYERESÉGEK SORBAN AZ OPCIÓS ÜGYLETEK JUTALÉKAIT TÜNTETTÜK FEL.
A PIROS SZÍNNEL JELÖLT ÖSSZEGEK A PRÉMIUM BETÉTEK (HUF, CHF, EUR) ALAP ÉS TÖBBLETHOZAM MEGOSZLÁSÁT JELÖLIK. (LÁSD RÉSZLETEZVE A 2. SZ.MELLÉKLETBEN)
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EUR
2 679,71
1 309,75
1 982,03
3 981,20

9 952,68

3. sz. melléklet – Strukturált betétek és MÁK hozamának részletezése

205.
212.

OPCIÓHOZ KÖTÖTT BETÉTEK AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ALATT, RAIFFEISEN BANK
realizált
betéti
HUF
EUR/CHF
Betéti kamat
Kezdet
Lejárat
Betét megnevezése
Prémium
kamat
kamat
2009.12.14 2010.01.15 HUF prémium betét. Strike: 176,75
10,50%
3,91%
6,59% 150 000 000,00
866 630,14
2009.12.29 2010.01.13 HUF prémium betét. Strike: 268,5
10,50%
4,16%
6,34% 192 470 000,00
501 476,63

219.

2010.01.26 2010.02.26 EUR (280,76) prémium betét. Strike: 281,0

231.

No.

*

*

Prémium kamat
514 191,78
329 044,60

Szumma

Check

1 380 821,92 1 380 821,92
830 521,23
830 521,23

5,00%

4,60%

0,40%

685 900,00

233,02

2 679,71

2 912,73

2 912,73

2010.03.04 2010.03.18

5,00%

4,67%

0,33%

731 200,00

92,55

1 309,75

1 402,30

1 402,30

232.

2010.03.10

5,00%

4,67%

0,33%

1 032 750,00

140,06

1 982,03

2 122,09

2 122,09

235.

2010.03.25

1 034 850,00

356,67

3 981,20

4 337,86

4 337,86

221.
213.
214.

54 300,00

217.
218.
220.
223.
225.
226.
227.
241.

4,50%

4,13%

0,37%

2010.01.28
2010.01.07
2010.01.08

EUR (266,75) prémium betét. Strike:
266,75
2010.03.25 EUR (268,36) prémium betét. Strike: 271
EUR (268,36) prémium betét. Strike:
2010.04.28
269,25
2010.03.30 CHF (189,5) prémium betét. Strike: 190
2010.01.28 HUF prémium betét. Strike: 266,0
2010.02.10 HUF prémium betét. Strike: 266,0

5,25%
10,50%
10,50%

5,07%
4,16%
4,16%

0,18%
6,34%
6,34%

76 180 000,00
122 590 000,00

16,33
277 879,59
702 692,60

460,09
182 331,09
461 072,75

476,43
476,43
460 210,68
460 210,68
1 163 765,34 1 163 765,34

2010.01.13
2010.01.15
2010.01.28
2010.02.03
2010.02.10
2010.02.17
2010.02.18
2010.04.29

2010.02.03 HUF prémium betét. Strike: 263,90
2010.02.17 HUF prémium betét. Strike: 264,0
2010.02.18 HUF prémium betét. Strike: 268,75
2010.03.04 HUF prémium betét. Strike: 266,75
2010.03.10 HUF prémium betét. Strike: 268,50
2010.03.10 HUF prémium betét. Strike: 268,25
2010.03.18 HUF prémium betét. Strike: 268,75
2010.05.20 HUF prémium betét. Strike: 266,0

10,50%
10,50%
10,50%
10,50%
10,50%
10,50%
10,50%
9,25%

4,16%
4,16%
4,40%
4,42%
4,42%
4,42%
4,44%
3,90%

6,34%
6,34%
6,10%
6,08%
6,08%
6,08%
6,06%
5,35%

193 880 000,00
151 380 000,00
126 410 000,00
195 050 000,00
124 330 000,00
152 820 000,00
127 170 000,00
228 710 000,00

707 210,50
867 718,45
443 647,15
942 225,10
579 888,75
534 576,92
591 183,72
703 988,18

464 037,17
569 354,70
320 007,78
684 972,85
421 563,86
388 623,35
433 144,50
513 187,64

1 171 247,67
1 437 073,15
763 654,93
1 627 197,95
1 001 452,60
923 200,27
1 024 328,22
1 217 175,82

Ezekkel a tételekkel az előző elszámolásban nem számoltunk, mivel 2009.12.31‐ig nem realizálódott a nyereségük.
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1 171 247,67
1 437 073,15
763 654,93
1 627 197,95
1 001 452,60
923 200,27
1 024 328,22
1 217 175,82

4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2010. szeptember 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Liget Fürdő Kft. 2010. évi többlettámogatás igénye
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Várfi András polgármester
Humánpolitikai Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. június 30. napjával mentette fel Kovacsics Imrét
a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. ügyvezetői tisztségének ellátásából. A felmentés oka az volt, hogy Kovacsics Imre
nem teljesítette a megbízási szerződés mellékletében vállalt kötelezettségét.
2009. évben a Liget Fürdő a szerződés szerint megállapított 38.000 E Ft összegű önkormányzati támogatást hívott
le, ugyanakkor a 2009. évi gazdálkodásáról készített beszámoló 21.005 E Ft negatív eredményt mutatott. Ezzel a
társaság elvesztette saját vagyonát. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19.415 E Ft összegben helyreállította
a Kft. vagyonvesztését, melynek forrása az önkormányzat 2009. évben képződött szabad pénzmaradványa volt.
2010. június 30-áig megtörtént ezen összeg átutalása a Kft. részére, illetve ezen időpontig a társaság lehívta a 2010.
évre megállapított működési támogatás teljes (25.000 E Ft) összegét.
A Kft. jelentős tartozást halmozott fel az Önkormányzattal szemben is: 2010. évi bérleti díjat nem fizetett, illetve
2009. évről 4 havi bérleti díj tartozása húzódott át a 2010-es évre.
Kovacsics Imre felmentését követően az ügyvezetői feladatokat 2010. július 1-től augusztus 31-ig Gurin László látta
el a Felügyelő Bizottság ellenőrzése alatt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete augusztusi ülésén Vodova Jánost bízta meg a Gyomaendrődi Liget Fürdő
és Szolgáltató Kft. ügyvezetői tisztségének ellátásával. Megbízása 2010. szeptember 1. napjától 2015. június 1.
napjáig szól.
Az új vezetés július 1. napjával új jegyár-rendszert dolgozott ki, olyan egyeztető tárgyalások vannak folyamatban,
melyek többletbevételhez juttathatják a társaságot.
Megtörtént az önkormányzaton kívüli lejárt határidejű tartozások rendezése, illetve átutalásra került az
Önkormányzat számlájára 2009. évet érintően 3 havi bérleti díj, melynek bruttó összege 4.259 E Ft (utalás
időpontjai: 2010.06.24., 08.24. és 09.03.).
A még fennálló önkormányzati tartozásból a Liget Fürdő Kft. vállalta, hogy 2010. szeptember 20-ig átutal 7 havi
bérleti díj tartozásnak megfelelő összeget.
A Kft. által végzett számítások alapján a Fürdő 2010. II. félévére 15.000 E Ft összegű önkormányzati támogatás
igényt jelzett az önkormányzat felé. Amennyiben a Képviselő-testület jóváhagyja ezen többlettámogatást, úgy a
Fürdő 2010. évi működéséhez biztosított önkormányzati támogatás összege 40.000 E Ft lesz.
A Fürdő vezetésével folytatott tárgyalások alapján a 2010. évre betervezett tulajdonosi kölcsön (12.500 E Ft)
visszatérítésének nincs realitása. Felmerülhet a kérdés: mi lesz a 2010. évi úszásoktatás költségének forrása?
A 2010. évi tényleges adatok alapján első félévig az oktatási intézmények 2.500 E Ft-ot fordítottak úszásoktatásra.
Feltételezve, hogy 2010. II. félévében is hasonló nagyságrendű felhasználás fog realizálódni, az Önkormányzatnak
5.000-5.500 E Ft összegre szükséges forrást kijelölni (a pontos összeg év végén határozható meg).
A 2010. évi költségvetés tervezésekor nem számoltunk a Fürdő 2009. évről áthúzódó 4 havi bérleti díj bevételével,
melynek összege 4.800 E Ft. Ezen plusz bevétel forrása lehet a 2010. évi úszásoktatás támogatásának. Jelen
pillanatban a tényleges igénybevétel és a 4.800 E Ft különbözetére nincs konkrét forrás kijelölve.
A Fürdő elmúlt 5 évének önkormányzati működési támogatása az alábbiak szerint alakult:
Megnevezés
Működési támogatás (rendelet
szerint)

2006.
53 677 000

2007.

2008.

48 000 000 50 467 000
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2009.

adatok: Ft-ban
2010.

38 000 000 25 000 000

Működési támogatás igény
Tulajdonosi kölcsön
Kölcsön visszatérülés
Vagyonvesztés helyreállítása
Önkormányzati támogatás
összesen

15 000 000
12 500 000
17 000 000
19 415 000
53 677 000

43 500 000 50 467 000

57 415 000 40 000 000

Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi döntési javaslatot a Képviselőtestület elé terjeszteni.

Döntési javaslat
"A Liget Fürdő Kft. 2010. évi többlettámogatás igénye "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy a Liget Fürdő Kft. 2010. II.
félévi gazdálkodásához 15.000 E Ft összegű működési többlettámogatást biztosítson, melynek forrásaként a 2009.
évben képződött szabad pénzmaradványt jelölje ki.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítsa a jegyzőt, hogy a 15.000 E Ft összegű támogatást a 2010. évi
költségvetési rendelet soron következő módosításakor vegye figyelembe.
Határidők, felelősök:
Határidő: értelem szerint
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2010. szeptember 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Ivóvíz javító program
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program keretében megalakult a Közép-Békési Ivóvízminőség-javító Társulás
2010. márciusában. A Társulásnak 42 önkormányzat a tagja.
Almáskamarás és Nagykamarás községek hivatalosan is a társuláshoz fordultak belépési szándékukkal. A képviselő
testületi határozatot mellékletként csatolva.
A két település belépési szándékát már korábban jelezte, az alakuló társulási ülésen a társulás jelenlévő tagjai a
belépést támogatták - a műszaki tervek már ennek figyelembe vételével készülnek -, azonban képviselő-testületi
határozat is kell valamennyi tagtól.

Döntési javaslat
"Ivóvíz javító program"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek támogatssa
Almáskamarás, Nagykamarás községek a Közép-Békési Térségi Ivóvízminőség Javító Társulásba való felvételét.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2010. szeptember 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Energia felhasználás felülvizsgálata
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A GET Energy Kft megkereste az önkormányzatot, hogy vállalkoznak arra, hogy az energia felhasználások, az
energia számlák felülvizsgálatával feltárnak megtakarításokat, túlfizetéseket.
Az energiamenedzsment szolgáltatása múltra és a jövőre vonatkozóan vállalja, hogy megtakarításokat képez, az
elmúlt 1-2 év átvilágításával 1-2 %-os energia-csökkentés érhető el a tapasztalatik alapján.
A közüzemi szolgáltatókkal való kapcsolat felülvizsgálatával ( kiemelten a villamosenergia) bújtatott
veszteségpontokat tárnak fel, felderítik a visszamenőlegesen egy összegben visszaigényelhető korábbi esetleges
túlfizetéseket, megvizsgálják az évenkénti megtakarítási lehetőségeket, javaslatot fogalmaznak meg a racionális
energiapolitikai kidolgozáshoz, és igény esetén a javaslatokkal megkeresik a szolgáltatókat. A GET Energy
tájékoztatásában rögzíti, hogy független közüzemi tanácsadó, tehát nem tartozik egyik nagy energetikai cégcsoport
érdekkörében sem.
A fenti munkák díjazása: sikerdíjas elszámolással. A feltárt túlfizetés, megtakarítás 50 %-ának megfelelő díjazás illeti
meg a megbízottat a szerződés 5.2. pontja szerint.
A szerződés-tervezet az előterjesztés mellékletét képezi.

Döntési javaslat
"Energia felhasználás felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, az
energiafelhasználásokat, az energiaszolgáltatásokat vizsgálja felül, hatalmazza fel a polgármestert a szerződés
megkötésére a GET Energy Kft-vel.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2010. szeptember 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi és zártkerti földterületekre kötött lejárt
haszonbérleti szerződések meghosszabbítása
Csényi István
Izsó Csaba kompenzációs listás önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság!
Az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi és zártkerti ingatlanok földhaszonbérleti szerződései 2010.
szeptember 30. napjával lejárnak. A megállapított bérleti díjak nagysága szerződésenként a terület nagyságától
függően 900 Ft-tól 15.130 Ft-ig változott.
A szerződések a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javaslata alapján 2009 évben 1
évre kerültek meghosszabbításra.
A bérlők túlnyomó többsége idős nyugdíjas, akik ezeket a kis földterületeket, veteményeket a saját szükségleteik
kielégítésére használják.
A bérleti szerződéseket javaslom 1 évre meghosszabbítani. A bérleti díjakat, pedig a 2009 évi fogyasztói árindex
mértékével, 4,2%-kal emelni.
A helyi rendeletünk szabályozása értelmében a szerződések megkötése, illetve a bérleti díjak meghatározása
polgármesteri hatáskörbe tartozik azonban javasolt a bizottsági véleményeztetés.
Kérem a tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntését határozati javaslat formájában hozza
meg.

Döntési javaslat
"Az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi és zártkerti földterületekre kötött lejárt haszonbérleti szerződések
meghosszabbítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága az
önkormányzat tulajdonában lévő 2010. szeptember 30. napjával lejáró belterületi és zártkerti ingatlanokra kötött
földhaszonbérleti szerződéseket az alábbiak szerint javasolja polgármesteri hatáskörben meghosszabbítani 2011.
szeptember 30. napjáig az alábbiak szerint.
Ssz.

1.
2.
3.
4.
5.

Név

Hrsz.

Haszonbér
összege
2010.
október 1.
napjától
Haszonbér összege 2010. szeptember 30. napjáig (Ft) (Ft)
Ádám Mihály
909
900
940
Arany Dánielné 1038, 6. parcella
900
940
Orbán Józsefné 3415
3360
3500
3542/20,22,23,25,26,27,
2420
2520
Csikós Elek
28 csak kaszálásra
Diós Balázs
1038 12. parcella
900
940
11

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Eiler Márton
3419
Farkas Sándorné7681/5
Baráth Ildikó
14704/1
Gellai Ferenc
3430
Herda Boldizsár 7507
Izsó Lajos
1045
Kulik Zsuzsa
1080
Szőke Lajos
1397

3630
5350
15130
1810
3020
3330
4540
2060

Határidők, felelősök:
Határidő: 2010. 10. 31.
Felelős: Izsó Csaba
Hivatali felelős: Csényi István
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3780
5570
15770
1890
3020
3470
4730
2150

8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2010. szeptember 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrőd, Előhalmi tanyák (Dévaványai út mellett) közvilágítási hálózat
bővítési kérelme
Csényi István
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-Testület!
A Gyomaendrőd VII. kerület 0943/4, 0943/5, 0943/6, 0943/3, 0956/8. és 14701/1. hrsz. tanyák („Elöhalom” zártkert
ill. külterület, Dévaványai közút mellett) ingatlantulajdonosai ismételten azzal a kéréssel fordultak hivatalunk felé,
hogy az érintett ingatlanok előtti oszlopsorra ( melléklet helyszínrajz szerint) közvilágítási hálózat kerüljön kiépítésre,
ugyanis az út ezen szakaszán nincs közvilágítás, amely így balesetveszélyes.
A tulajdonosok ebben az ügyben 2007 évben nyújtották be az első kérelmüket, melyet akkor a T. Képviselő –
testület nem támogatott.
A helyszíni bejárás során megállapításra került, hogy az érintett ingatlanok külterületen helyezkednek el, ahol a
közvilágítási hálózat kiépítése nem kötelessége az Önkormányzatnak. Amennyiben az Önkormányzat, úgy dönt,
hogy kiépíti a közvilágítást az érintett szakaszon, úgy a lámpatestek felszereléséhez szükséges új villanyoszlopok
telepítése és un. „közvilágítási kábel” kiépítése is, amelyek jelen pillanatban nincsenek az érintett útszakaszon.
Árajánlat lett kérve 2007 évben a komplett kivitelezési munkák bekerülési költségének megállapítására az E-ON
Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt.-től, akik a mellékletben szereplő árajánlatot adták: 1.100.000,-Ft + ÁFA összegben.
Az E-ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. tájékoztatása alapján ezen kivitelezési munkák bekerülési költsége
várhatóan most 25 %-kal többe kerül, vagyis 1.375 eFt + ÁFA.
A 2010. évi költségvetésben, ezen beruházásra elkülönített pénzösszeg nem áll rendelkezésre.
A 2010. évi költségvetésben közvilágítás fejlesztésére az alábbi összegek vannak betervezve:
1. 1 millió forint a volt Győzelem TSZ és Körösi ÁG. mellett lévő utak,
2. 1 millió forint, pedig egyéb közvilágítási feladatok finanszírozására.
Az egyéb közvilágítási feladatok elvégzésére rendelkezésre álló 1 millió forintos keret felhasználására még nem lett
döntés hozva.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést megvitatni szíveskedjen, és
döntését határozati javaslat formájában hozza meg.

1. döntési javaslat
"Gyomaendrőd, Előhalmi tanyák (Dévaványai út mellett) közvilágítási hálózat bővítési kérelme "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművesítés, infrastruktúra
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasoljla a Képviselő-testületnek, hogy a
közvilágítás hálózatának bővítése kapcsán a „Előhalmi” tanyák (Dévaványai út mellett) közvilágítási hálózatának
bővítését, 5 db lámpatest felszerelését ne támogassa.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE2. döntési javaslat
"Gyomaendrőd, Előhalmi tanyák (Dévaványai út mellett) közvilágítási hálózat bővítési kérelme "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművesítés, infrastruktúra
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javjasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
közvilágítás hálózatának bővítése kapcsán a „Előhalmi” tanyák (Dévaványai út mellett) közvilágítási hálózatának
bővítését, 5 db lámpatest felszerelését bruttó 1 millió forint összeggel támogassa.
A támogatás forrása: a 2010 évi költségvetésben betervezett egyéb közvilágítási feladatok finanszírozására
rendelkezésre álló 1 millió forint.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a
megállapodás megkötésére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2010. szeptember 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Közös tulajdon létrehozása
Dr. Tímár Andrea
Várfi András polgármester
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Szarvas Város Önkormányzata, Csabacsűd Község Önkormányzata,
Csárdaszállás Község Önkormányzata, Kardos Község Önkormányzata, Kétsoprony Község Önkormányzata,
Kondoros Nagyközség Önkormányzata, Örménykút Község Önkormányzata és Hunya Község Önkormányzata
2000. március 17-én gesztori megállapodást kötöttek egymással a működési területükön keletkező kommunális
szilárd hulladék összegyűjtésére, szállítására, és a kezelésére vonatkozó feladatok közös ellátására.
A hulladékkezelő mű a Gyomaendrőd 0130/15 helyrajzi számú, természetben a Gyomaendrőd, külterület, Tanya, VI.
kerület 104. szám alatti, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában álló telken valósult meg.
A gesztori megállapodás 8. pontja szerint a hulladékkezelő mű tulajdonjoga és költségei a kilenc település között az
1999. január 1. állapot szerinti állandó lakosság arányában osztódik meg.
Az ennek megfelelő tulajdoni hányadok ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéséhez szükséges az előterjesztés
mellékletét képező közös tulajdon létrehozásáról szóló megállapodás Földhivatalhoz való benyújtása.
Szintén az előterjesztés mellékletét képezi Cséffai János könyvvizsgáló jelentése, mely alátámasztja, hogy a közös
tulajdon tulajdoni hányadának az ingatlan-nyilvántartásban való megjelentetése (a tulajdonközösség fenntartása
mellett) nem valósít meg az áfatörvény hatálya alá tartozó tevékenységet.
Kérem szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és elfogadásáról dönteni.

Döntési javaslat
"Közös tulajdon létrehozása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testület számára a közös
tulajdon létrehozásáról szóló megállapodás tervezet elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-
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MEGÁLLAPODÁS KÖZÖS TULAJDON LÉTREHOZÁSÁRÓL
amely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500, Gyomaendrőd, Szabadság tér 1 sz. képviseli: Várfi András
polgármester), mint Tulajdonos
- továbbiakban: Tulajdonos - Gesztor
másrészről
Szarvas Város Önkormányzata (5540, Szarvas, Szabadság út 25-27 képviseli Babák Mihály
polgármester),
Hunya Község Önkormányzata (5555, Hunya, Rákóczi út 19. sz. képviseli: Petényi Szilárdné
polgármester),
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata (5551, Csabacsűd, Szabadság út 41 képviseli Molnár József
polgármester),
Csárdaszállás Község Önkormányzata (5621, Csárdaszállás, Petőfi S. út 17. sz. képviseli: Petneházi
Bálintné polgármester),
Kardos Község Önkormányzata (5552, Kardos, Gyomai út 24 sz. képviseli: Brlás János polgármester),
Kondoros Nagyközség Önkormányzata (5553, Kondoros, Hősök tere 4-5 sz., képviseli Dankó Béla
polgármester),
Örménykút Község Önkormányzata (5556, Örménykút, Dózsa György út 26 sz. képviseli: Szakács
Jánosné polgármester) és
Kétsoprony Község Önkormányzata (5674, Kétsoprony, Dózsa Gy. u. 11., képviseli: Völgyi Sándor
polgármester)
-

továbbiakban együtt: Szerződő felek/tulajdonostársak -

között alulírott napon és helyen a következő feltételekkel:
I. Előzmények
1./ A Tulajdonosok 2000. március 17-én gesztori megállapodást kötöttek egymással a működési
területükön keletkező kommunális szilárd hulladék összegyűjtésére, szállítására, és a kezelésére vonatkozó
feladatok közös ellátására.
A hulladéklerakó telep - Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelőmű - a Gyomaendrőd 0130/15 helyrajzi
számú, természetben a Gyomaendrőd, külterület, Tanya, VI. kerület 104. szám alatti, Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának tulajdonában álló telken valósult meg.
2./ A Szarvasi Földhivatal Gyomaendrődi Kirendeltsége 2010. július 7. keltezésű Egyszerűsített
Határozatával az építményt bejegyezte az ingatlan-nyilvántartásba a 35389/2010.06.23. számú
határozatával.
Szerződő felek rögzítik, hogy az ingatlan tulajdoni lapjának III. részén az E.ON Tiszántúli Áramhálózati
Zrt. vezetékjoga került bejegyzésre 31653/2005/2003.11.10 számú határozattal.
II. A Szerződés tárgya
3./ Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződéssel közös tulajdont kívánnak létrehozni az 1. és 2.
pontban meghatározott ingatlanon az alábbi eszmei tulajdoni hányadokban:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Szarvas Város Önkormányzata
Csabacsűd Község Önkormányzata
Csárdaszállás Község Önkormányzata
Kardos Község Önkormányzata
Kétsoprony Község Önkormányzata

3383/10000
3909/10000
463/10000
120/10000
182/10000
327/10000
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Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Örménykút Község Önkormányzata
Hunya Község Önkormányzata

1317/10000
124/10000
175/10000

4./ A Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz,
hogy az ingatlan a 3. pontban meghatározott eszmei tulajdoni hányadokban az Önkormányzatok
tulajdonába kerüljön és az így létrejött közös tulajdon az illetékes földhivatal nyilvántartásába bejegyzést
nyerjen.
5/ Szerződő felek rögzítik, hogy annak ellenére, hogy a 3. pontban megjelölt, a társult önkormányzatokat
megillető tulajdoni hányad nevesítésre került a tulajdoni közösség nem került megszüntetésre és az ingatlan
közös tulajdonba adása ellenszolgáltatás megfizetése nélkül történik, mivel a hulladéklerakó telep
létrehozásában valamennyi Önkormányzat részt vett, csupán a tulajdonosi rész nevesítése a földhivatalnál
és a számviteli nyilvántartásba ez ideig nem került rendezésre.
III. Jogok és kötelezettségek

6./ Szerződő felek rögzítik, hogy a tulajdonostársak mindegyike jogosult az ingatlan birtoklására
és használatára a hulladéklerakó telep, valamint a hozzá tartozó gépek, berendezések
(továbbiakban együtt: ingatlan) üzemeltetése érekében.
7./ Szerződő felek megállapodnak, hogy az ingatlan birtoklása, használata, hasznosítása, valamint
a rendes gazdálkodás körét meg nem haladó kiadások kérdésében a tulajdonostársak
szótöbbséggel határoznak, figyelembe véve, hogy minden tulajdonostársnak tulajdoni hányada
arányában van szavazati joga, amennyiben a Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató
Társulás alapító okirata másképp nem rendelkezik.
8./ Az ingatlan hasznai a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk arányában illetik meg és ilyen
arányban terhelik őket az ingatlan fenntartásával járó illetve az üzemeltetésével kapcsolatos egyéb
kiadások, a közös tulajdoni viszonyból eredő kötelezettségek, és ugyanilyen arányban viselik az
ingatlanban bekövetkező kárt is.
9./Az állag megóvásához és fenntartásához feltétlenül szükséges rendkívüli munkálatokat
bármelyik tulajdonostárs jogosult elvégezni, azonban az ilyen kiadások ráeső részét mindegyik
tulajdonostárs viselni köteles. Ilyen jellegű kiadások előtt minden tulajdonostársat értesíteni kell.
10./ Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a közös tulajdonban lévő ingatlannal
kapcsolatban szótöbbséggel hozott határozat az okszerű gazdálkodást sérti, vagy a kisebbség
jogos érdekeinek lényeges sérelmével jár, a kisebbség a határozatot a bíróságnál megtámadhatja. A
megtámadás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a
végrehajtást felfüggesztheti. Jelen pontban foglalt rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben
is, ha a tulajdonostársak között vitás a tervezett munkálat szükségessége az ingatlan állagának
megóvásához és fenntartásához.
11./ A tulajdonostársak, tulajdonosi közösség egyhangú határozata szükséges
a) a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadásokhoz,
b) az egész ingatlan feletti tulajdonjog átruházásához, az egész dolog haszonélvezetbe vagy
használatba adásához, biztosítékul lekötéséhez vagy más módon való megterheléséhez.
12./ Saját tulajdoni hányadával bármelyik tulajdonostárs rendelkezhet, azonban a tulajdonostárs
tulajdoni hányadára a többi tulajdonostársat harmadik személlyel szemben elővásárlási, előbérleti,
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illetőleg előhaszonbérleti jog illeti meg, de a közös cél érdekében létrehozott Hulladék lerakóban
levő tulajdoni hányadot a működési körből nem vonhatja ki.
13./ Szerződő felek rögzítik, hogy a tulajdonjog védelmében bármelyik tulajdonostárs önállóan is
felléphet és amennyiben az ingatlant érintő bármilyen veszteségtől való megóvás érdekében
szükséges, a tulajdonostársak előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül is jogosult szerződést kötni,
vagy jognyilatkozatot tenni, erről a tulajdonos társakat 3 napon belül írásban értesíteni köteles,
amelyet utólag a tulajdoni közösségnek el kell fogadnia.
IV. Egyéb rendelkezések
14./ A Tulajdonos szavatosságot vállal az ingatlan per-, teher és igénymentességéért.
15./ A Hulladék lerakó telep működésével, felújításával, beruházással történő bővítésével kapcsolatos
döntéseket a tulajdonosok közössége hozza meg, amennyiben azok nem tartoznak a Gyomaendrődi
Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás hatáskörébe. A döntéseket az üzemeltetésre létrehozott Kft.
köteles végrehajtani.
16./Szerződő felek kijelentik, hogy jogi személynek minősülő, belföldön bejegyzett szervezetek és
ingatlanszerzési-, illetve elidegenítési képességük sem kizárva, sem korlátozva nincs, jelen szerződés
megkötésének személyükkel összefüggő jogszabályi akadálya nincs.
17./Szerződő felek meghatalmazzák dr. Darázs Ferenc ügyvédet (Darázs & Társai Ügyvédi Iroda, 1146
Budapest, Ajtósi Dürer sor 31.) a jelen megállapodás elkészítésével, ellenjegyzésével, továbbá az ahhoz
kapcsolódó földhivatali eljárással.
18./ A Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 139.§-146 § rendelkezései és az egyéb
vonatkozó jogszabályok az irányadók.
Szerződő felek a jelen – …. számozott oldalból álló - megállapodást 14 egymással szó szerint megegyező
példányban, annak elolvasása és értelmezése után, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag írják alá.
Gyomaendrőd , 2010. …….

……………………
Dankó Béla
Polgármester

………………..
Zsindely Ferencné
jegyző

Kondoros Nagyközség Önkormányzata
P.H.

………………..
Babák Mihály
Polgármester

……………………
Dr. Csorba Csaba
jegyző

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
P.H.

…………………
Dr. Melis János
jegyző

Szarvas Város Önkormányzata
P.H.

…………………
Várfi András
polgármester

…………………
Molnár József
polgármester

……………………
Kasikné Csík Zsuzsanna
jegyző

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
P.H.
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………………..
Petneházi Bálintné
Polgármester

……………….
Dr. Földesi Szabolcs
jegyző

……………………
Völgyi Sándor
polgármester

Csárdaszállás Község Önkormányzata

Kétsoprony Község Önkormányzata

P.H.

………………..
Petényi Szilárdné
Polgármester

……………………
Surinné Szász Margit
jegyző

P.H.

……………………
Miskó Bence
kör jegyző

Hunya Község Önkormányzata

…………………… …………………….
Brlás János
Zsindely Ferencné
polgármester
jegyző
Kardos Község Önkormányzata

P.H.

P.H.

……………………
Szakács Jánosné
Polgármester

…………………..
Miskó Bence
körjegyző

Örménykút Község Önkormányzata
P.H.
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2010. szeptember 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Területvásárlás az Ipari Park területén közbeszerzési eljárása
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 10/2010. (I.28.) Gye. Kt. határozatával döntött arról, hogy az Ipari Park
területén ingatlant kíván vásárolni. Az ingatlan tulajdonjogának megszerzésére közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.
Az önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján a Képviselő-testületnek Bíráló Bizottságot kell választania. A
Bíráló Bizottság az ajánlatok értékelését végzi és a Bizottsági elnökökből álló Döntő Bizottság dönt a nyertes
ajánlattevő kiválasztásáról. Az eljárás közbeszerzési csoport feladatait a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási
Osztály látja el.
Az ingatlan vásárlásra a Képviselő-testületi határozat alapján 65.665.000,- Ft áll rendelkezésre. A terület nagysága
11,4 ha.

Döntési javaslat
"Területvásárlás az Ipari Park területén közbeszerzési eljárása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

1. Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a Gyomaendrőd, Öregszőlő, Kondorosi utca
1. sz. alatti meglevő idősek otthona bővítése integrált közösségi és szolgáltató térrel tárgyban indított
közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságának tagjait az alábbiakban határozza meg:
Czibulka György
Rácz Imre
Béres József
Babos László
Csényi István
Liszkainé Nagy Mária
Szilágyiné Bácsi Gabriella
2. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Bíráló Bizottságot az ajánlatok értékelésére és a
Döntő Bizottságot a döntés meghozatalára, valamint utasítja, hogy a döntést követő testületi ülésen az
eljárásról szóló tájékoztatás benyújtására.
3. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás lebonyolító
közbeszerzési tanácsadó cég megbízására.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-

17

11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2010. szeptember 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Földhaszonbér fizetési kötelezettség elengedés iránti kérelmek
Csényi István
Izsó Csaba kompenzációs listás önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság!
Ambrózi Erzsébet, Raduska Lajos, Szujó Péter, Németh Vince és Ugrai László gyomaendrődi lakosok, mint
földhaszonbérlők kérelmet nyújtottak be haszonbérleti díj mérséklésére.
A földhaszonbérlők a rendkívüli csapadékos időjárás hivatkozva kérik a haszonbér mérséklését, illetve elengedését,
mivel jelentős a hozamkiesés. A haszonbérleti díjak még nem kerültek kiszámlázásra. A földhaszonbérleti
szerződésekben kikötött bérleti díj alapját képező étkezési búza augusztusi szállításokra létrejött júliusi szerződések
tőzsdei átlagára: 40.587,- Ft/tonna.
Kérelmezők a földhaszonbérleti jogviszony során határidőre megfizették a bérleti díjat, nincs az önkormányzattal
szemben lejárt tartozásuk.
A Polgári Törvénykönyv 455. §. /2/ bekezdése, valamint a Termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 17. §.
lehetőséget biztosít a haszonbérlő részére haszonbérmérséklés, illetőleg haszonbér-elengedés igénylésére abban
az esetben, ha az adott évben elemi csapás vagy más rendkívüli esemény okából az átlagos termés kétharmada
sem termett meg. A haszonbérmérséklésre illetőleg haszonbér-elengedésre irányuló igényét haszonbérlő köteles
még a termés betakarítása előtt a haszonbérbeadóval közölni.
A fent nevezett földtörvény mellett a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról 2008.
évi CI. Törvény lehetőséget biztosít a mezőgazdaságot sújtó elemi károk hatásának enyhítésére.
A törvény célja a mezőgazdasági termelők befizetéséből és az állam ezzel legalább azonos összegű költségvetési
támogatásából keletkező pénzügyi forrás létrehozása, amely a befizető mezőgazdasági termelők körében az elemi
kár okozta károk részbeni megtérítésére ( kárenyhítő juttatás) szolgál.
A használatában levő termőföldön bekövetkezett jégeső-, belvíz- és fagykárt az agrárkár-megállapító szervhez a
káresemény bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül kell bejelenteni.
A kárenyhítő juttatásra való jogosultság feltételeit szabályozza a törvény. A feltételek között szerepel a kárenyhítési
hozzájárulás fizetése.
A kérelmekben a teljes hozamkiesés van megjelölve, erről azonban nincs igazolás. A hivatkozott törvény értelmében
a kiesés mértékét a betakarítás előtt kell megállapítani. Javaslom az igazolások bekérését a kiesés mértékére
vonatkozóan, és annak függvényében meghatározni a haszonbérleti díj mérséklését.
Kiszámlázandó bérleti díjak mértéke
Név
bérleti díj összege
Ambrózi Erzsébet
Raduska Lajos
Szujó Péter
Németh Vince
Ugrai László
Összesen:

Bérleti díj összege 50 %-os
mérséklés esetén
115.878,- Ft
345.725,- Ft
38.938,- Ft
38.938,- Ft
341.462,- Ft
877.942,- Ft

225.756,- Ft
691.450,- Ft
77.877,- Ft
77.877,- Ft
682.924,- Ft
1.755.884,- Ft

A haszonbérletbe adható mezőgazdasági ingatlanok, hasznosítása összegszerűségében a többször módosított
Gyomaendrődi Önkormányzat vagyonáról és vagyontárgyak feletti rendelkezési jog szabályairól szóló helyi rendelet
alapján az 5 évet meg nem haladó idejű bérbeadás szerződésenként 1 millió Ft éves bevétel felett 2 millió Ft
összeghatárig bizottsági hatáskörbe tartozik.
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Kérem a T. Bizottságot, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen, és döntését határozati javaslat formájában
hozza meg.

Döntési javaslat
"Földhaszonbér fizetési kötelezettség elengedés iránti kérelmek "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Ambrózi
Erzsébet ( Gyomaendrőd, Micsurin u. 20/1. ), Németh Vince ( Gyomaendrőd, Szélmalom u. 5. ), Raduska Lajos (
Gyomaendrőd, Páskumi u. 5. ) , Szujó Péter ( Gyomaendrőd, Akác u. 5. ) és Ugrai László ( Gyomaendrőd, Tóth
Árpád u. 3. ) földhaszonbérlők bérleti díj mérsékléséről a betakarítást megelőző kárfelmérések, igazolt
hozamkiesések alapján dönt.
A hozamkisesét igazoló kárfelmérő lapok benyújtásának határideje: 2010. szeptember 31.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a
földhaszonbérleti díj mérsékléséről a 2010. novemberi ülésén dönt.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

19

12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2010. szeptember 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló a környezetszépítő versenyről
Varjú Róbert
Várfi András polgármester
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A tisztább és ápoltabb Gyomaendrődért elnevezésű környezetszépítési verseny immár ötödik alkalommal került
megrendezésre. Az elmúlt évek tapasztalataira alapozva 2010-ben ismét hét kategóriában lehetett a versenyre
nevezni, és ezen belül megkülönböztettünk a családi házak és a társasházak nevezését. Egy-egy ingatlan
környezetszépítésével csak egy a nevező által kiválasztott kategóriában lehetett nevezni.
A versenyre nevezett ingatlanokat négytagú zsűri értékelte szem előtt tartva a környezetalakítás összhatását.
Minden évben új bizottsági tagok értékelik a nevezett kertrészeket, így a 2010-es évben a zsűri tagjai voltak: Hangya
Lajosné és Izsó Csaba önkormányzati képviselő, Marton Dániel bizottsági tag, valamint Varjúné Kovács Edit korábbi
díjazott. A helyezések és a díjak a zsűritagok önálló értékelése által 0-40 között adományozott pontszámok
összesítése alapján kerültek megállapításra, vagyis az elérhető maximum pontszám 160 pont volt.
A versenyre 37 családi ház, 2 társasház, 1 nevelési-oktatási intézmény, 3 szociális intézmény, 2 vállalkozás és egy
utca lakóközössége jelentkezett.
A nevezett kertek, közterületek ízléses kialakítása egy kis bepillantást engedett az ott lakók életébe. Nagyon szép
kertrészletekkel találkozhatott a zsűri: különleges és hagyományos egynyári virágkiültetésekkel, sziklakerti
kialakításokkal, örökzöld fenyőfélék és évelők, különleges növények gyűjteményével….
A környezetszépítő versenyben lévő részvételért és munkájuk elismeréséül emléklapot és mintegy 1800 Ft értékben
konténeres élőnövényt kapott 24 nevező.A zsűri külön ajándékkal (fürdőbelépő, Alborétumi belépő) jutalmazta a
közterület kategóriába nevezett kertek tulajdonosait, melynek célja, hogy minél többen foglalkozzanak a közterületek
szépítésével, hiszen ezek kiemelten hozzájárulnak a szép, gondozott városkép kialakulásához.
I. A legszebb virágos közterület kategória:
I/1. A legszebb virágos közterület családi házak előtt:
Barna Lajos, (Rácz Lajos utca 3. sz.) 130 pont megszerzésével az emléklap mellett 2 db növényt, valamint 2 db
Alborétumi belépőt vehetett át.
Izsó Lászlóné, (Pósa L. 8.) 133 pont megszerzésével az emléklap mellett 2 db növényt, valamint szintén 2 db
Alborétumi belépőt vehetett át.
Iványi Tiborné, (Kisfaludy utca 9. sz.) 138 pont megszerzésével az emléklap mellett 2 db növényt, valamint 2 db
fürdőbelépőt vehetett át.
Bucsi Imréné, (Rózsa Ferenc utca 5. sz), Bertók Jánosné, ( B. Molnár utca 2/2. sz.) Valuska Istvánné (Gyóni
Géza utca 43. sz.) különdíjat kaptak 140 pont megszerzésével, példás tevékenységükért az emléklap és 2 db
növény mellett különdíjat vehetek át egyenként, mely tartalmaz 2-2 db belépőt a Szarvasi Alborétumba.
III. helyezést ért el Árvai Gyuláné (Bocskai 60/1), 142 ponttal, ezért jutalmul az emléklap és 2 db fürdőbelépő
mellett egy 6000 ft-os vásárlási utalványt vehetett át.
II. helyezést ért el Gombos Sándorné (B. Molnár 2/1.), 148 ponttal, ezért jutalmul az emléklap és a 2 db belépő
(Szarvasi Alborétumba), mellett egy 8000 ft-os vásárlási utalványt vehetett át.
I. helyezést ért el holtversenyben Tóth Gáborné (Mátyás Király utca 34.), 157 ponttal, ezért jutalmul az emléklap
és két belépő (Szarvasi Alborétumba) mellett, egy 10000,-Ft-os vásárlási utalványt, és a későbbiekben egy
emlékplakettet vehet át.
I./2. A legszebb virágos közterület társasház előtt:
Ebben a kategóriában egyetlen nevezőtől érkezett jelentkezési lap, tehát nem alakult ki versenyhelyzet, viszont
gyönyörű közterületet láttunk, így az emléklap és a két fürdő belépő (Gyomaendrődi Liget Fürdő) mellett egy 10000,ft-os vásárlási utalványt, és a későbbiekben egy emlékplakettet vehet át 142 pont megszerzésével Németh
József és neje.
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II. A legszebb virágos kert kategória:
Kun Lajosné (Bajcsy 32.) 120 pont megszerzésével jutalmul az emléklap mellett 2 db növényt vehetett át.
Kovács Elekné (Munkácsy 19.) 130 pont megszerzésével jutalmul az emléklap mellett 2 db növényt vehetett át.
Fekécs Imréné (Fő út 71.) 132 pont megszerzésével jutalmul az emléklap mellett, 2 db növényt vehetett át.
Oláh Imréné (Dr. Csókási B. tér 4.) 134 pont megszerzésével jutalmul az emléklap mellett, 2 db növényt vehetett
át.
Tóth Péterné (Endrődi utca 8.sz.) és Kulik Ottó holtversenyben 137 pont megszerzésével jutalmul az emléklap
mellett 2 db növényt vehetett át.
Babos Béla (Balassi utca 4. sz.) 141 pont megszerzésével jutalmul az emléklap mellett, 2 db növényt vehetett át.
Fülöpné Pap Éva (Kölcsey utca 1/1), és Klein Márton (Csokonai utca 2/1.) Bánréviné Hermann Barbara
(Tanács utca 20.) holtversenyben 147 pont megszerzésével az emléklap, és 2 db növény mellett különdíjat
vehetett át.
III. helyezést ért el Fekécs Béláné (Táncsics út 18/1.) 148 ponttal, ezért jutalmul az emléklap mellett 6000,-Ft-os
vásárlási utalványt vehetett át.
II. helyezést ért el holtversenyben Bajics Márta (Tamási Áron 25.) és Gellai Lászlóné (Sallai út 26/1.) 155-155
ponttal, ezért jutalmul az emléklap mellett egy-egy 8000 Ft-os vásárlási utalványt vehetek át.
I. helyezést ért el Nagy Pálné (Ugari út 26.), 156 ponttal, ezért jutalmul az emléklap mellett egy 10000,-Ft-os
vásárlási utalványt, és a későbbiekben egy emlékplakettet vehet át.
III. A legszebb virágos intézmény kategória:
III./1 nevelési-oktatási intézmény:
Ebben a kategóriában egyetlen nevezőtől érkezett jelentkezési lap, tehát nem alakult ki versenyhelyzet, viszont
gyönyörű intézményi kertet láttunk, így az emléklap mellett egy 10000,-ft-os vásárlási utalványt és a későbbiekben
egy gravírozott emlékplakettet vehet át 154 pont megszerzésével a Gyermekliget Nonprofit Kft. intézmény
vezetője.
III./2 egyházi, egészségügyi, szociális intézmény:
II. helyezést ért el holtversenyben az Őszi Napsugár Idősek Otthona (Mirhóháti utca 8.) és az Őszikék Idősek
Otthona (Mirhóháti út 1-5), 146 ponttal, ezért jutalmul az emléklap mellett egy-egy 8000 Ft értékű vásárlási
utalványt vehetek át.
I. helyezést ért el a Református Szeretet Otthon, (Fő út 171.) 153 ponttal, ezért jutalmul az emléklap mellett egy
10000,-ft-os vásárlási utalványt adományozott a zsűri, valamint a későbbiekben egy gravírozott emlékplakettet is
átvehet az intézményvezető.
IV. Legszebb virágos homlokzat kategória:
IV./1. családi házak, legfeljebb 4 lakásos társasházak:
Kis Istvánné (Nagy Sándor utca 17.) 135 pont megszerzésével jutalmul az emléklap mellett 2 db növényt vehetett
át.
Varga Lajosné (Tompa utca 6.) 138 pont megszerzésével jutalmul az emléklap mellett 2 db növényt vehetett át.
Braun Mártonné (Fegyvernek utca 34. sz.) 145,5 pont megszerzésével jutalmul az emléklap mellett 2 db növényt
vehetett át.
Szabóné Farkas Beáta (Kisréti utca 30.) 147,5 pont megszerzésével jutalmul az emléklap mellett 2 db növényt
vehetett át.
III. helyezést ért el Mózes Gabriella (Szarvasi út 29.), 150 ponttal, ezért az emléklap mellett egy 6000-Ft-os
vásárlási utalványt adományozott a zsűri.
II. helyezést ért el Kovács Sándorné (Bajcsy Zs 29/1.), 151 ponttal, ezért az emléklap mellett egy 8000,-Ft értékű
vásárlási utalványt vehetett át.
I. helyezést ért el Duzs Károly (Kálvin J. 34/1), 160 ponttal, ezért az emléklap mellett egy 10000,-Ft értékű
vásárlási utalványt, valamint a későbbekben egy emlékplakettet vehetett át.
IV./2. 4-nél több lakásos társasházak kategóriájában: .
Egyetlen nevezőtől érkezett jelentkezési lap, így nem alakult ki versenyhelyzet. A homlokzat virágosításáért 150 pont
megszerzésével az emléklap mellett egy 10000,-Ft értékű vásárlási utalványt, és a későbbiekben egy
emlékplakettet adományoz a zsűri a Fő úti társasház lakóközösségének.
V. A legszebb virágos vállalkozás kategóriája:
II. helyezést ért el Tímár Andrásné 144 ponttal, ezért az emléklap mellett egy 8000 Ft értékű vásárlási utalványt
vehetett át.
I. helyezést ért el Szúnyog Antal (Fő út 5. sz.) 153 ponttal, ezért az emléklap mellett egy 10.000.-Ft értékű
vásárlási utalványt, és a későbbiekben egy emlékplakettet vehet át.
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VI. A legszebb virágos utca kategória:
Sajnos itt sem alakult ki versenyhelyzet, mivel egyedül Gubuznai Albertné, (VI. kerület 540/E) adta be a
jelentkezési lapot. 160 pont megszerzésével az emléklap mellett 10.000.- Ft értékű vásárlási utalványt vehetek át,
valamint 5 db növényt ajándékozott részükre a zsűri.
VII. Különleges belsőkert kategória:
Csillagné Kardos Erzsébet (Dobi utca 10.) 132 pont megszerzésével jutalmul az emléklap mellett 2 db növényt
vehetett át.
Tímár Lajosné (Dr. Csókási Bála tér 27.) 133 pont megszerzésével jutalmul az emléklap mellett 2 db növényt
vehetett át.
Dinya Béláné (Zsák utca 1.) 136 pont megszerzésével jutalmul az emléklap mellett 2 db növényt vehetett át.
Dr. Szerb Györgyné (Mirhóháti utca 7.) 139 pont megszerzésével jutalmul az emléklap mellett 2 db növényt
vehetett át.
III. helyezést ért el Tímár Judit (Petőfi út 13 sz.), 144 ponttal, ezért a munkájuk elismeréseként egy 6000 Ft értékű
vásárlási utalványt adományozott a zsűri.
II. helyezést ért el Benkó Béláné (Akác utca 9/1.), 153 ponttal, ezért az emléklap mellett egy 8000 Ft értékű
vásárlási utalványt vehetett át.
I. helyezést ért el Hanyecz Lászlóné (Könyves Kálmán út 3.sz.), 160 ponttal, ezért az emléklap mellett egy 10000.Ft értékű vásárlási utalványt, és a későbbiekben egy emlékplakettet vehet át.
Összesen az előirányzott 400.000 Ft keretösszegből eddig 300.000.- Ft-ot fordított a zsűri a környezetszépítési
verseny díjaira (élőnövények, tárgyi ajándékok, vásárlási utalványok), ezen felül jelentkezik majd a gravírozott
emlékplaketek várható költsége (36 E Ft) összköltségben.
A véleményező bizottságok az előterjesztést megtárgyalták és az alábbi határozati javaslatot, terjesztik a T.
Képviselő-testület elé.

Döntési javaslat
"Beszámoló a környezetszépítő versenyről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági bizottság javasolja a Képviselő-testületnek fogadja el a
„Tisztább és ápoltabb Gyomaendrődért” c. környezetszépítési verseny 2010. évi lebonyolításáról készült
tájékoztatót.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2010. szeptember 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Mezőőri beszámoló
Varjú Róbert
Várfi András polgármester
Képviselő-testület

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának döntése alapján 1998. szeptember elsején a termőföldek, termelvények,
mezőgazdasági épületek eszközök felszerelések haszonállatok stb. vagyonvédelmére 5 főve megalakult, az
időközben 6 főre bővülő mezei őrszolgálat, mely 2010. júliusában baleset miatt átmenetileg megint 5 főre csökkent.
A mezőőrök munkájáról készült összegzés után a T Képviselő Testület elé terjesztem a mezőőrök beszámolóját
azzal, hogy azt megtárgyalás után szíveskedjenek elfogadni.
A beszámolókból kitűnik, hogy munkájuk igen szerteágazó. Közreműködnek a terménylopások, illegális fakivágások
megakadályozásában, ebből következik, hogy rendszeresen ellenőrzik a fakivágási engedélyek meglétét. Ellenőrzik
az illegális szemétlerakásokat, ill. megteszik a szükséges intézkedéseket azok felszámolására. A veszélyes gyomok
(parlagfű, aranka stb.) irtásának szükségességét jelzik a gazdák felé, valamint a földutak karbantartását
kikényszerítik a földtulajdonosoknál.
Külterületi kóbor ebek ártalmatlanítását jelzik a területileg illetékes vadásztársaságnak. Ellenőrzik és jelzik az
illetékes hatóság felé a művelési kötelezettség elmulasztását.
Ellenőrzik az engedélynélküli legeltetést. Közreműködnek a rendőrséggel, a közterület-felügyelőkkel
bűncselekmények megelőzésében (őrzési, járőrözési tevékenység) felderítésében, ellenőrzik a vándorméhészeket.
A fűzfás zugban a településőrök a mezőörökkel karöltve ebben az évben egyrészt rendszeresen, másrészt
időközönként folyamatos megfigyelést végeztek a lopások megelőzése végett. Több gyanús egyén is fenn akadt a
hálón, bár általában ezek kis értékű lopások voltak, és így rendőri ügy ezekből nem lett.
Az illegális hulladéklerakások felderítésében, megakadályozásában is aktívan részt vettek a mezőőrök az elmúlt
évben. Azokon a helyeken ahol hulladék került kihelyezésre illegálisan őrszolgálatot állított fel a Hivatal, és több
ízben is sikerült elkapni, tettenérni az elkövetőket.
A külterületen végzett alaptevékenységen kívül belterületen részt vesznek pl. a kóbor ebek befogásában,
besegítenek a közterület-felügyeletnek, pl. hóeltakarítás ellenőrzésében, a közvilágítás ellenőrzésében. Részt
vesznek a szúnyoggyérítési feladatok végrehajtásának ellenőrzésében. 2010.-ben öt légi kémiai szúnyoggyérítésre
került sor, melynek kapcsán egy ügyintéző és egy mezőőr személyesen ellenőrizte a gyérítés szabályosságát, a
felhasznált szer mennyiségét, minőségét. Az önkormányzat által a 72 éven felüli állampolgárok ajándékcsomagjának
széthordását is a mezőőrök végzik a közterület-felügyelettel karöltve. Önkormányzati rendezvények biztosításában
közreműködnek. Tevékenyen segítik a hivatal mezőgazdasági, építéshatósági, hatósági ügyintézőinek munkáját.
Az előbbiekben ismertetett, igen szétágazó munkájukat ez évtől segíti a műholdas helymeghatározó (GPS)
rendszeresítése, melynek segítségével ellenőrizhető a munkájuk során végzett mozgásuk.
Összességében elmondható, hogy a mezei őrszolgálat tevékenysége, közreműködése a közterület-felügyelettel, a
helyi vadásztársaságokkal, rendőrséggel, a földhivatallal, nem utolsós sorban a helyi termelőkkel eredményes és
megfelelő.

Döntési javaslat
"Mezőőri beszámoló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági bizottság a mezőőri beszámoló elfogadását javasolja a
Képviselő-testületnek.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-
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I sz. mezőőri terület
A január hónap első fele a bel- és külterületek belvíz állapotának ellenőrzése és felmérése
volt. A következő feladat a fűzfás-zugi kertekben történt falopások megakadályozása volt a
feladat, ami sikeres volt a kollegák összefogásával.
Ezen kívül a nyilasi részen a fattyasi erdősávok ellenőrzése volt. Két esetben tettünk
feljelentést falopás ügyében a rendőrségen. A továbbiakban a kollegák segítségével
rendszeres beosztott megfigyeléssel sikerült megvédeni az erdőt.
Februárban is folytattuk a erdők ellenőrzését a településőrök segítségével, sikeresen. A
belterület rendszeres ellenőrzése mellett Smíri Sándor kollégával Öregszőlőben kóbor kutyák
ártalmatlanítását végeztük a tulajdonosok kérésére. Smíri kollégával szintén öregszőlőben fa
tolvajokat fogtunk. Feljelentésre nem kerül sor, mert a károsultak megegyeztek.
Márciusban is folytatódott az erdő ellenőrzés, de mellette már az utak állapotának ellenőrzése
is megindult. Szőke Lajos, Pelyva Zoltán és Smíri Sándor kollegákkal több esetben vettünk
részt kutyabefogáson.
A használaton kívüli hulladéklerakót a hétvégenként rendszertelen időben ellenőriztem.
Illegális lerakás nem történt. A közterület-felügyelőkkel a jó munkakapcsolat révén sok közös
ellenőrzést, helyszíni szemlét végeztünk.
A nagyobb földterülettel rendelkező gazdákkal a kapcsolatom kitűnő. Az időjárás
függvényében az utakat már a tavaszi munkák megkezdése előtt megjavítják.
Esős időkben az utak mellett levő még lakott, vagy már nem lakott tanyák, majorok
megnézése, tulajdonosokkal való beszélgetés.
Áprilisban a sok csapadék miatt az utak ismét tönkre mentek, de azért a gazdák ismét
megjavították. A rendőrséggel igen jó a kapcsolatom, hiszen a májusi tragikus emberölésnél a
segítségemet kérték a helyismereti tapasztalatom miatt.
Rendszeresen ellenőrzöm a területemre méheket telepítő, vándorló méhészekkel. A
területemen lévő belvízi csatornákat rendszeresen ellenőrzöm. Ahol hibát találtam jelentettem
a feletteseinek.
Nagy gondot fordítottam a fattyasi legelőre a gyep kaszálás és a széna bálázás időszakára. Az
ellenőrzéseimet általában a hajnali és az esti órákban tettem, mivel az emberek ekkor érnek rá
lopni.
A széna betakarítása után ismét akciót indítottam az utak javítására. Ezután megkezdődött a
parlagfű és a folyta aranka gyomnövények felderítésére. Ahol ilyen gyomnövényt találtam a
gazdák az első szóra elvégezték az ártalmatlanítást. Ezt a korábbi feljegyzésemben már
leírtam.
Következő feladatom az aratás után szalma bálák megőrzése. Az őrzés sikeres volt, mert senki
sem panaszkodott lopás miatt.
Július 11-én is egy ilyen őrzés befejeztével súlyos lábtöréses balesetet szenvedtem.
A mezőőri feladatomon kívül még minden olyan feladatot elvégeztem, amivel a feletteseim
megbíztak.
Gyomaendrőd, 2010. szeptember 2.
Vincze Ernő
mezőőr

II sz. mezőőri terület
A szolgálati terület a körös két oldalán helyezkedi el, de sajnos egy baleset végett változtak a
szolgálati területi határok a helyettesítés miatt.
Ebben a gazdasági évben is nagyon sokféle gabona van vetve. A régi területemen szinte
arányosan az előző évekhez viszonyítva kevés százalék eltérés van. búza – kukorica, napraforgó között. Tavaszi árpán felül még borsó és őszi káposzta is van vetve. Az új
területet, amin helyettesítek még máktermelés is folyik.
Állattenyésztés számára van még ősgyep, valamint lucerna. A lucerna nagy rész úgy szokott
nagy táblákban lenni, hogy az első növendéket eladják az állattenyésztőknek. A második
megmarad maglucernának. Sajnos ez az év nem sok kultúrának kedvezett a csapadékos tavasz
miatt. Nagyon elhúzódott a vetés ideje, úgy a kukoricánál, mint a napraforgónál. A csapadék
nagymennyisége a növényvédelmet is akadályozta. Volt olyan tábla, ahol meg kellett
ismételni a vegyszerezést a csapadékos időjárás miatt. A búza, árpa, valamint a repce is
nagyon jó termést ígért, de beköszönő kánikula miatt csökkent a termésmennyiség.
A területemen lévő, még betakarításra váró növények jó termés mennyiséget ígérnek.
Az utak állapotáról nem lehet elmondani, hogy minden fele nagy jók a csapadékos időjárás
miatt, de még így is aránylag helyrehozták az utak állapotát. Most is, mint az előző években a
vadásztársaságok AGRO-FÉM – Izsó Sándor vállalkozók segítettek a helyreállításban.
2010. tavaszán a Dan-zugban lévő 0439.-es hrsz.-ú földutat a földhasználók, illetve a kint
nyaralóval rendelkező telektulajdonosok egy része telepjáróval összevágta. Hosszadalmas
utánajárás után viszont sikerült az utat az egyik földtulajdonossal helyreállítatni, és azóta az út
állapota jónak mondható.
Tetten érés történt a vasút melletti földkábel lopással kapcsolatban is, melynek során a
rendőrségi házkutatás révén a tetteseknél fémlefoglalásra is sor került.
A parlagfű ebben az évben is bőven megtalálható, aminek az irtása még most is folyamatban
van. Vannak olyan kisebb területek is, amit már a parlagfű végett teljesen levágtak, zúztak. A
földtulajdonosokat is felszólítottuk a parlagfű írtására, melynek eredményeként jelentősen
csökkent a borítottság nagysága.
A kertekben, ami hozzám tartozik, illetve tartozott nem gyakori az eltulajdonítás
nagyságrendje és száma sem. Amióta megalakult a Siratói egyesület alig van elhanyagolt kert.
Azokat a kerteket, amelyiket nem művelték, eladták. Az új gazda pedig gondozza.
Kecsegési egyesületet, úgy mint az előző években szépen rendbe tartják a telkeket úgy, mint a
vízminőségét és nem utolsó sorban a halmennyiséget, minőséget. Szinte minden
haltelepítéskor kint vagyok Jenei Bálint elnök úrral.
A legrosszabb a helyzet a Dan-zugi holtágnál. Ott, van amikor még száraz időben is gyalog
lehetett bemenni, mert a terepjárósok összevágják a belső utat is. A helyettesített területemen
még nem tapasztaltam lopásokat, de arra még rövid volt az idő.
Télen is volt fakitermelés a nyilasi részen, ami elég sok problémát okozott a
birtokháborításokkal, rongálásokkal, de sikerült rendszeresen a kárt a BOTI BT-vel
helyreállítani.

2010. januárjában a Vízérdűlőn a fácánnevelő telepnél falopáson értem egy személyt, aki egy
kisteherautóval kívánta a fát elszállítani. A falopást követén
Az „egyenes út” mellett mezőtúri fatolvajokat fogtam Pelyva Zoli és Smíri Sanyi mezőőr
kollegáimmal, melynek kapcsán a lopott fát sikerült lefoglalni.
A Hantoskerti holtág kotrása befejeződött, ott is elég sok problémát okozott a sok csapadék. A
Pocosi kertekből is napokig szivattyúztunk egy két kollégával éjjel, nappal. Tehát mindenütt
nagy kárt okozott a bel- és árvíz. A Kortrást követő vízmélység mérésében is részt vettem.
A belterületen is végzem továbbra is a rám bízott feladatokat. Legtöbb problémát most is a
kóborebek befogása okozza. Ez idáig 180 db kóbor kutya került kiszállításra a gyepmesteri
telepre.
Ez évben különleges feladatot kaptam a fürdő igazgatótól, aki megkért az elszaporodott
macskák befogásával.
Holtág klórozását is elvégeztük ebben az évben is Braun György kollégával. Itt már egy-egy
településőr is segített a csónakszállításba egyik ágból a másikba.
Nagyobb feladat még a karácsonyi csomag kihordására.
Gyomaendrőd, 2010. szeptember 1.

Szőke Lajos
mezőőr

III sz. mezőőri terület
Szolgálati területemen az idei szélsőséges időjárás jelentős károkat okozott. A tavaszi belvizes
időszakban az aktuális munkákat csak késve lehetett elvégezni rossz minőségben. A
kalászosok betakarítása elhúzódott, a terméseredmények közepesek lettek.
A napraforgóból és a kukoricából jó termés várható, de a betakarítás időpontja kitolódik.
A folyamatos esőzés miatt a gyomirtás és a gabonabetegségek elleni védekezés jelentős
többletkiadásra kényszerítette a gazdálkodókat.
A szükség szerinti vízlecsapolás ellenére aratásig voltak belvízzel elöntött területek. A
belvízelvezető csatornák kritikus pontján a Víztársulat beavatkozott. A csatornahálózat
jelentős része azonban elgazosodott, így a belvízelvezetés lassult.
A veszélyes növényi károsítók az előző évhez viszonyítva jobban elszaporodtak, a védekezés
folyamatos. A földhivatal munkatársai megismétlődő ellenőrzéseket végeznek.
A rágcsálók okozta kár csekély mértékű, időjárás nem tette lehetővé az elszaporodásukat.
Az erdők állapota jó, az új telepítéseknek kedvezett a sok csapadék. A rovarkártevők se
okoztak gondot. A tél folyamán szórványosan fordult elő falopás. Ez főképpen a szilárd
burkolatú utak mellett, egyedül álló, kisebb fákat érintette. Jelenleg a Hármas-Körös jobb
parti árterében végzett a Nemzeti Park törzskiválasztó gyérítést.
A földutak a folyamatos és szükség szerint elvégzett javítások ellenére helyenként még
mindig kátyúsak, nehezen járhatók. Az elmúlt évben vasúti anyagból feltöltött utak jó
állapotban vannak. A Póhalmi út aszfalt burkolatú szakasza viszont sürgős javításra szorul.
A még működő állattartó telepeken a technológiai fegyelmet a gazdálkodók betartják, ez
évben legeltetési és taposási kár nem keletkezett.
Vadkár a vadászati jog hasznosítója által végrehajtott vadriasztás ellenére a napraforgóban
előfordult. A méhészek nagyobb számban települtek az előző évhez viszonyítva a területre.
Méhbetegség nem fordult elő.
Vegyszerelsodródásból,
tarlóégetésből
eredő
kár
nem
keletkezett.
Művelési
kötelezettségünknek a lehetőségekhez mérten eleget tettek a gazdálkodók.
Az építéshatósággal rendszeres ellenőrzéseket végzünk, amelyek során többnyire
helyreállítási és bontási kötelezettségeket ír elő a hatóság.
A holtágak vízkezelésére fertőtlenítésére a szivattyútelepek üzemeltetésére nagyságrendben
több időt kellett fordítani a megszokottnál.
A kóbor és veszélyes ebek befogását folyamatosan szükség szerint végezzük.
Az illetékes ügyintézővel a társhatóságok bevonásával egyeztetés van folyamatban egy őszi
határszemle megtartásáról
Gyomaendrőd, 2010. szeptember 1.

Braun György
mezőőr

V sz. mezőőri terület
Az V –ös szolgálati területen az év első időszakában jelentős mértékű falopások történtek. A
mezőőri szolgálat a tettenérések során gépjármű lefoglalást hajtott végre a falopások
visszaszorítása érdekében.
Nagylapos külterületén más bűncselekményen tetten ért személyekkel szemben jelenleg is
folyik a rendőrségi nyomozás, és bírósági eljárásnak.
A műszaki osztályvezető Liszkainé Nagy Mária közbenjárásával, a Nagylaposon a Varjas felé
vezető önkormányzati ut Furák Imre és Tóth László vállalkozó segítségével 2 km szakasza
javítására került sor szilárd burkolással.
A mezőőri szolgálatot az V-ös szolgálati területen nagymértékben, különösen Nagylapos
területrészen Vasas Zoltán településőr segíti Sajnos a gépjármű használata költségtérítése nem
megoldott. A településőr által nyújtott segítség az adott területrészen a lopások visszaesését
érzékeli.
A Fűzfás-zug területen az idei évben folyamatos ellenőrzéssel sikerült visszaszorítani a
lopások mérték.
Vasas Zoltán településőr segítségével a Fűz-fás zugban több alkalommal is megfigyelést
végeztünk. Ennek kapcsán sok gyanús egyén elriasztására is sor került, melyek feltehetően
loptak volna. A zugban egy esetben volt jelentősebb lopási kár, de a telek tulajdonosa
érthetetlen okok miatt nem tett feljelentést a rendőrségen.
A kommunális szemét elszállítása sem megoldott az adott üdülőrészen Simai – zug Susány
zug, Bogárzó zug területen.
A Bónom-zugban egy az út mellett illegálisan elhelyezett hulladék elszállítására került sor a
tavasszal, melyet követően a mezőőrök a településőrökkel karöltve megfigyelték a területet.
Ennek kapcsán sikerült is tetenérni egy személyt, aki a kövesúton közlekedve gépjárműjéből
kiszállva több zsák szemetet akart elhelyezni a területen, annak ellenére hogy tábla tiltotta a
szemét kirakását. Az érintett személyt feljelentettük illegális szemételhelyezésért.
Az időjárás szélsősségét figyelembe véve a parlagfüves területek gyommentesítése
folyamatos, a tett intézkedések Földhivatalon keresztül, írásbeli felszólítás, és szóbeli
figyelmeztetés, melynek a felszólított földtulajdonosok eleget tesznek.
A mezőőri szolgálatot és település őrség munkáját nagymértékben segítené egy éjjellátó
készülék.
A Fűzfás-zug területen az idei évben folyamatos ellenőrzéssel sikerült visszaszorítani a
lopások mérték.
Gyomaendrőd, 2010. szeptember 2.
Pelyva Zoltán
mezőőr

VI sz. mezőőri terület
A tavaszi munkálatokat nagyon megnehezítette a nagy mennyiségű csapadék, ezért a vetés
lassan haladt. Ennek ellenére kevés földterület maradt parlagon.
A dűlőutak rossz állapota is a csapadékos időjárásnak köszönhető. Búza Mihály
földtulajdonos sokat tett a dűlőutak járhatóságának fenntartásáért. A vetéstől a betakarításig
folyamatosan gréderezte, egyengette a földutakat.
Területellenőrzéseim során nem csak a földtulajdonosokkal, hanem a külterületen élő idős
emberekkel is rendszeresen tartom a kapcsolatot.
A bel- és külterületen lévő vízelvezető csatornák állapotát folyamatosan ellenőriztem. Ahol
gondot észleltem, azt jelentősen pl. a Ridegvároson, a Szőlőskert utcában. Részt vettem a
Pocos kerti belvíz szivattyúzásban is.
Területbejárás alkalmával ócskavasgyűjtőket tartóztattam fel a bezárt homokbányánál. A
tulajdonost értesítettem, aki feljelentést tett az ügyben a rendőrségen.
Egy másik esetben Öregszőlőben tanyafosztogatókat fogtunk el a rendőrséggel közösen.
Az összes külterületi részen probléma a tűzifalopás. Falopás Esetén a bizonyítás a
legnehezebb, csak tettenérés esetén egyértelmű a cselekmény. Februárban sikerült az egyik
elkövetőt megtalálni és rábizonyítani az illegális fakivágást. Ezután megtérítette a fa
tulajdonosának az okozott kárt.
Többször történt olyan falopás, ahol a rendőrségi vizsgálat is eredménytelenül zárult.
Kollégáimmal együttműködve részt vettem a Nyilasi erdő őrzésében és a nagylaposi
fatolvajok feltartóztatásában. Továbbra is gondot okoznak a területen gazdátlanul kóborló
ebek. Kb. 15-16 esetben kellett az ügyben intézkedni.
Árpa vetésben háziállat okozta kár egy esetben történt, ahol a felek sikeresen megegyeztek. A
vadriasztás nem ment zökkenőmentesen. A vadásztársaságok és a gazdák között ellentét van.
Nem mindíg tudnak megegyezni. A földtulajdonosok általában a mezőőrnek szólnak, ha
vadkárt észlelnek a területükön. Segítem a Vadásztársaságok és a gazdák közötti
megegyezést. Mostanában új probléma merült fel, a nem hasznos vadak kártétele (vaddisznó,
dám). Ilyen esetben még nem történt megegyezés.
A vándorló méhészekkel különösebb probléma nem volt. Egy esetben történt félreértés a
betelepedéssel kapcsolatban, ami gyorsan megoldódott.
A tavalyi évhez képest az idén sokkal több a parlagfüves terület. A csapadékban gazdag
időjárás nehezítette az irtást. A földtulajdonosokat folyamatosan szóban figyelmeztettem a
parlagfű irtásra.
Az illegális szemétlerakás a burkolt utak mellett nagyon nagy gond. A KPM elszállítási
kapacitása erősen terhelt. A szemétlerakás a dűlőutak mellett és a tanyahelyeken is gyakori.
Ritkán lehet fényt deríteni az elkövető kilétére. Egy esetben azonban mégis sikerült és a
szemét eltakarítása megtörtént.
Területbejárás során a szarvasi „S” kanyarban levágott ló és marhafejeket találtam. A hatóság
értesítése után vizsgálat indult az ügyben.
Talajelőkészítés alkalmával egy öregszőlősi tanya kerítését megrongálta egy mezőgazdasági
munkagép. Hosszadalmas utánjárás után sikerült az okozott kárt megtéríteni.
Észleltem leszakad villany- és telefonvezetéket, melyeket bejelentettem a megfelelő
közműnél. A villanyvezeték helyreállítása megtörtént, a telefonvezetéké nem.

A területbejárás és ellenőrzés mellett a feladataim közé tartozik:
- lomtalanítás ellenőrzése
- forgalomirányítás a rendezvényeket
- rendezvények helyszínének éjszakai őrzése
Gyomaendrőd, 2010. szeptember 2.

Smíri Sándor
mezőőrőr
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Közterület-felügyelői beszámoló
Varjú Róbert
Várfi András polgármester
Képviselő-testület

Tisztelt Képviselő-testület!
2010. január elsejétől a városba négy településőr segíti a közterület-felügyelők munkáját, valamint sok egyéb más
feladat ellátását végzik.
A településőrök feladata a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII törvény 1. § (4) bekezdésében felsorolt,
valamint egyéb jogszabályokban, illetve az alkalmazó helyi önkormányzat által meghatározott feladatok ellátásának,
továbbá a közterület-felügyeletek tevékenységének támogatása, azok biztonságos és hatékony végrehajtása a
közterületi jelenlét erősítése céljából, amelyet a szolgálatot ellátó közterület-felügyelővel együtt végez.
Mivel a településőrök alkalmazásának legfontosabb feladata a prevenció (megelőzés), ezért szinte minden egyes
feladat a megelőzéshez kapcsolódott:
Főbb feladatok:
Az adott körzethez tartozó virágágyak, újonnan ültetett fasorok folyamatos ellenőrzése
Az adott körzethez tartozó hullámtér (ártér) faállományának ellenőrzése, valamint az itt szemétlerakás
megakadályozása, lefülelése
A körzethez tartozó szelektívgyűjtők környezetének ellenőrzése, rendeltetésszerű használatának ellenőrzése
A körzet úthálózatának rendeltetésszerű használatának ellenőrzése (pl: súlykorlátozás betartása,
földúthasználat időszerűségének ellenőrzése)
A körzethez tartozó vízelvezető árkok, átereszek állapotának ellenőrzése (információgyűjtés, felszólítások)
A körzetekhez tartozó temetők ellenőrzése, megfigyelése, lopások megelőzése
A körzetben a lakosság által a közterületre kihordandó kommunális hulladék, zöldhulladék kihordásának
megelőzése, leleplezése
A körzetben lévő problémás lakosok kiemelt megfigyelése (sűrű, rendszeres, kiszámíthatatlan)
A közterületi fakivágások felderítése, ellenőrzése (pl: van-e engedély, a kivitelezés az engedélynek
megfelelő-e)
A körzetben az állatkihajtások ellenőrzése, nem engedélyezett legeltetés lefülelése
Rendezvények biztosítása, őrzése.
Bizonyos időpontokban a közterek, közparkok, zöldterületek köztéri bútorainak kiemelt ellenőrzése,
fiatalemberekből álló csoportok megfigyelése
Az ingatlantulajdonosok közterülettel kapcsolatos kötelességeinek teljesítésének az ellenőrzése (fűnyírás,
járdatakarítás, megrongált járda helyreállítása)
A megfigyelésük során bizonyítékok gyűjtése (fényképek)
A munkavégzés időbeli és helyzetbeli folyamatos változtatását is szükségesnek tartottuk, így a kijelölt körzeteket az
őrök felváltva kapták meg, így a feladatok az egyes őrök között egyenlően eloszthatók. Az ellenőrzés időpontja is
változott, így ebből kifolyólag az őrök még hatékonyabban végzik munkájukat.
2010. júniusától csak egy közterület-felügyelő dolgozik a Városüzemeltetési osztályon Nagy Tibor távozása miatt,
viszont a négy településőr nagymértékben segíti a munkáját.
Általánosságban elmondható, hogy általában az ingatlan tulajdonosok rendben tartják a portájuk előtti közterületet,
ahol mégsem történt ez meg, ott a megállapítás tartalma az osztályon rögzítésre került, és egy új ügyirat formájában
vizsgálatot indít a közterület-felügyelő. Minden esetben az volt a cél, hogy a bírságolást csak a legvégső esetben
alkalmazzuk, tehát ennek megfelelően az érintett tulajdonosok kaptak egy felszólítást, és csak ennek a határidőre
nem történő teljesítése esetén tettünk feljelentést. A településőrök, mivel nem rendelkeznek intézkedési jogkörrel
általában a szép szó erejével próbálják a lakosságot helyreigazítani, valamint nagyban segítenek az ügyek
dokumentálásában, hiszen fényképeket készítenek, mely révén jelentősen növelhető az elindított ügyek száma.
Az éjszakai rendbontások nagymértékben csökkentek a 2009 évhez képest, jelentős anyagi kárt okozó rongálás a
város terein 2010-ben nem történt.
Döntési javaslat
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"Közterület-felügyelői beszámoló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsági a közterület-felügyelői beszámoló elfogadását
javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-
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A beszámoló a 2010. januártól szeptemberi tartó időszakot foglalja magába.
A közterület-felügyelet az 1999. évi LXIII törvény a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX törvény és a helyi
rendeletek alapján végzi munkáját.
A város közterületi rendjére, tisztaságára vonatkozó törvényben előírt, és testületi döntésekben meghatározott
előírások, kötelezettségek végrehajtásának ellenőrzése, figyelemmel kísérése, és napi járőrözés.
Fő feladat:
Az intézkedések megtétele a járőrözések alatt felderített tények, illetve lakossági bejelentések alapján történek. A
járőrözések során felderített, észlelt szabálytalanságok azonnali megszüntetetése a fő cél. Ennek elérése
érdekében legtöbb esetben elég a szóbeli felszólítás, figyelmeztetés. Ha a szóbeli intézkedésnek nincs foganatja,
akkor helyszíni bírság kiszabása, illetve feljelentés történik.
Az esztétikus városkép megőrzése érdekében folyamatosan figyelemmel kísértük az ingatlanok előtti
közterületek rendben tartását, fű kaszálását. Azokat az ingatlan tulajdonosokat, akik elmulasztották az ingatlanuk
előtti terület rendben tartását, írásban felszólítottuk a kötelezettségük betartására. Ha ennek ellenére sem mutatak
jogkövető magatartást, szabálysértési feljelentést tettünk ellenük. Vannak olyan ingatlanok, ahol a tulajdonos
kiléte kideríthetetlen, pl. Lakhelye: NSZK, Florida.
Ezeken a helyeken a fűkaszálást a Zöldpark Kft végezte a közmunkaprogram keretein belül.
Ahol viszont kideríthető volt ott a fűnyírási ügyek kapcsán a 60 db felszólításból, 9 esetben feljelentésre is sor
került.
A közterület-felügyelő testi kényszert alkalmazhat, illetve gázsprét használhat indokolt esetben, de erre még nem
volt szükség.
A lakossággal próbátunk jó kapcsolatot fenntartani, ezért a lakossági bejelentések elsőbbséget élveztek és a
lehető legrövidebb időn belül kivizsgálásra kerültek. Ezekben az ügyekben nagy segítséget nyújtottak a
településőrök. A bejelentések nagy része nem a felügyelet hatásköre, de ilyenkor átadtuk az ügyet a megfelelő
hatóság illetékes ügyintézőjének.
Lehetőség szerint jelen vagyunk minden vásáron, piacon, és a város által rendezett rendezvényeket. A
rendbontások és szabálytalanságok megakadályozása érdekében. A rendőrséggel jó kapcsolatot tartunk fent és
segítjük egymás munkáját, pl. iskolák környékének fokozott figyelése, közös szolgálatok és folyamatos
kapcsolattartás formájában.
A településőrökkel és mezőőrökkel több ízben végzünk felderítést illegális szemétlerakók felkutatása érdekében.
Ha ilyet találunk és az átvizsgálás során az elkövető személyére utaló bizonyítékot találunk, szabálysértési
feljelentést tettünk. Ilyen esetben 4 feljelentésre került sor.
Azt lehet mondani, hogy a helybeli lakosok által illegálisan elhelyezett szemét mennyisége csökkent, de az itt
kenpingezők, zugokban horgászók, hétvégén itt pihenők által termelt szeméttel rendszeresen találkoztunk. Ezek
átvizsgálása során általában nem találtunk elkövetőre utaló bizonyítékot. Az ilyen szeméthalmok elszállítását
általában a Gyomaszolg Ipari Park Kft. végezte megrendelésre.
Engedély nélküli közterülethasználat miatt pedig 2 alkalommal került feljelentésre sor.
Folyamatosan jelenlévő probléma a városban a kóborló ebek.
A kóborkutyák befogását a mezőőrökkel közösen végeztük heti rendszerességgel. Alkalmi bejelentésre lehetőség
szerint azonnal mentünk.
2010-ben idáig 182 db kutya került befogásra.
Fontos megjegyezni, hogy a sörözők, klubok nyitvatartásának ellenőrzését, valamint a hulladékszállítási
szolgáltatási díj alóli mentességet kapott ingatlanok utóellenőrzését is, és a vállalkozások szemételhelyezését is
figyelemmel kísérték a településőrök, közterület-felügyelők. Összesen 57 vendéglátóhely átvizsgálása során 1
feljelentésre került sor nyitvatartási idő be nem tartása miatt. A hulladékszállítási szolgáltatási díj alóli
mentességet kapott ingatlanok utóellenőrzésénél összesen 170 ingatlan lett átvizsgálva, és ennek kapcsán 7
ingatlan hulladékszállítási szolgáltatási díj alóli mentesség visszavonására került sor eddig, valamint a
vállalkozások részéről 88 vállalkozásból 9 akadt fent a rostán, melyek kötelezve lettek a hulladékszállítási
szerződés megkötésére.
Összesen 3 helyszíni bírság kiszabására került sor 16.000 ft összértékben, melyet szabálytalan parkolás miatt
adtak ki a közterület-felügyelők, melyek összege befizetésre került.

Összesen 42 alkalommal végzünk éjszakai megfigyeléseket a mezőőrökkel, településőrökkel, polgárőrökkel és a
rendőrökkel közösen. Ezekkel az éjszakai szolgálatokkal szeretnénk minimalizálni a kertekből a lopásokat,
illegális fakivágásokat, és a vandalizmust a szórakozóhelyek vonzáskörzetében.
A felügyelet által indított ügyek dokumentálása tavasztól megváltozott, és ezáltal jobban nyomon követhető lett
az új iktatóprogramon keresztül.
Szóbeli intézkedés
50

Írásos felszólítás
92

Feljelentés
15

Helyszíni bírság
3

15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2010. szeptember 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

néhai Pap Zsigmond hagyatéka
Dr. Csorba Csaba jegyző
Várfi András polgármester

Tisztlet Képviselő-testület!

Gyoma életében Pap Zsigmond (sz.h.: Gyoma 1888. július 25. -1961.december 2.) nagyon jelentős szerpet töltött
be, élete sokunk számára szolgálhat példaként. Aktív élete során foglalkozott a helyi közélettel, tagja volt a helyi
képviselő-testületnek, a vármegyei közigazgatási bizottságnak, szervezője a helybelei Hangyaszövetkezetnek,
alapítója az Állatbiztosító Szövetkezetnek, a Hombár, Gyoma és Vidéke Mezőgazdáinak, Tárház Termelő és
Értékesítő Szövetkezetnek. A református egyház presbitere. A talajjavítás, művelője, racionális újítója. Alkotásai
jelenleg is gazdagítják településünket. 1948-at követően sorsa nem kerülhette el az 50-es évek megpróbáltatásait,
1996-ban posztumusz kapta meg Gyomaendrőd Városéért Emlékplakettet. Sajnos az elmúlt évtizedekben kevés
energia fordítódott munkásságának bemutatására, értékelésére, melynek jelentősége napjainkra újra felértékelődik,
mert például szolgálhat, hogy szívós, kitartó munkával vidéki településen is lehet maradandó szellemi értékeket
teremteni. Munkássága példaértékű azért is, mert életét áthatotta a településért érzett felelősség, a környezetünk
jobbá és szebbé tételének célkitűzése.
Unokájának halálát követően megkeresett özvegye aki elmondta, hogy volt felesége néhai Futó Ilona szóbeli
végakaratára tekintettel, amennyiben a Képviselő-testület ebben megfelelő partner, úgy alapítványt kíván alapítani.
Az alapítványt a hagyatéki eljárás lefolyását követően az örökös és az önkormányzat közösen alapítaná, az
előterjesztés mellékletét képező szerződésben meghatározott célkitűzések teljesítésére. Az alapításhoz és a
folyamatos működéshez szükséges vagyon rendelése, szintén a szerződésben foglaltak szerint történne meg. A
szerződés tervezetben meghatározásra került az önkormányzat anyagi terhe is, mely a jövő évi költségvetést
terhelné.
Javaslom, a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés mellékletét képező szerződés tervezetet kösse
meg, és alapításban vegyen részt, így állítva méltó emléket néhai Pap Zsigmond és leszármazói munkásságának!

Döntési javaslat
"néhai Pap Zsigmond hagyatéka"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉG VÁLL.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
mellékletét képező néhai Pap Zsigmond hagyatékáról szóló szerződés megkötését, és az alapításban való
részvételt.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2010. 09. 23.
Felelős: Izsó Csaba
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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Szerződés
/ Tervezet/
Mely létrejött Gyomaendrőd Város Önkormányzata (Gyomaendrőd Szabadság tér 1. sz.
képviseli Várfi András polgármester, továbbiakban Önkormányzat) és Munkácsy László
(Debrecen Károlyi M. út 1. sz. alatti lakos, továbbiakban Adományozó) között az alábbiak
szerint:
1.) A felek kijelentik, hogy a Gyoma város életében kimagasló, előremutató néhai Pap
Zsigmond és leszármazói munkásságának méltó, maradandó emléket kívánnak
állítani, a jövő nemzedékei számára, szolgálva ezzel Gyomaendrőd Város szellemi
vagyonának gyarapodását.
2.) A felek közös akarattal kijelentik, hogy a jelen szerződés 1.) pontjában meghatározott
cél teljesülése érdekében alapítványt hoznak létre, miután néhai Futó Ilona hagyatéki
ügyében az eljárás jogerősen befejeződött.
3.) Az Adományozó kijelenti, hogy egyedüli és kizárólagos örököse néhai Futó Ilonának,
Pap Zsigmond unokájának. Az alapítandó alapítvány részére - a jelen szerződés 2.)
pontjában meghatározott időpontot követően, mint néhai Futó Ilona házastársa, és
egyben az elhunyt szellemi akaratának végrehajtója - rendeli az alábbiakban felsorolt
és részletezett ingatlanokat:
- a gyomaendrődi belterületi 197/2 hrsz alatt nyilvántartott 1503 m2 területű
természetben Gyomaendrőd, Rákóczi út 14. sz. alatti kivett lakóház, udvar, gazdasági
épület megjelölésű ingatlant,
- a gyomaendrődi belterületi 196 hrsz. alatt nyilvántartott, 1966 m2 területű,
természetben Gyomaendrőd Rákóczi út 16. sz. alatti kivett lakóház, udvar, gazdasági
épület megjelölésű ingatlanon található ingóságok közül a néhai Pap Zsigmond
hagyatékához tartozó szerszámokat, képzőművészeti alkotásokat, a szerződés 1.)
pontjában meghatározott célok teljesüléséhez tartozó okiratokat. A felek kijelentik,
hogy a ténylegesen átadásra kerülő ingóságokat, az átadás előtt egyeztetik,
jegyzőkönyvben rögzítik, és az ott meghatározott ingóságokat rendelik az alapítvány
részére.
- a gyomaendrődi, külterületi 0708/11 hrsz. alatt nyilvántartott 21 ha 6580 m2 területű
299,29 AK értékű a) szántó, b) nádas, c) kivett anyaggödör megjelölésű ingatlant
- a gyomaendrődi külterületi 0708/18. hrsz. alatt nyilvántartott 8. ha 4096 m2 területű,
138,36AK értékű, a) szántó, b) gyep (legelő), c) kivett anyaggödör megjelölésű
ingatlant
- a gyomaendrődi, külterületi 01448/1 hrsz. alatt nyilvántartott, 15 ha 2869 m2
területű, 314,20 AK értékű, szántó megjelölésű ingatlant
- a gyomaendrődi, külterületi 0216/40 hrsz. alatt nyilvántartott, 14 ha 9773 m2
területű, 585,21 AK értékű, szántó megjelölésű ingatlant, azzal, hogy a belterületű
ingatlanok, csak Pap Zsigmond és leszármazói munkásságának bemutatására
hasznosíthatók, míg a külterületű ingatlanok bérbeadás útján hasznosíthatók a jelen
szerződés 1.) pontjában meghatározott cél teljesülése érdekében.
4.) Az Adományozó kijelenti, hogy a jelen szerződés 3.) pontjában körülírt per - és
tehermentes vagyont a hagyatéki eljárás jogerős befejezését követően adja birtokba, és
adja meg az alapításhoz szükséges nyilatkozatokat. Kijelenti továbbá, hogy a jelenleg
bérlet útján hasznosított mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanok tekintetében a bérleti
jogviszony megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozatokat, a fent meghatározott
időpontot követően teszi meg, melynek bekövetkeztéig a hasznosításból származó
haszon az Adományozót illeti meg.

5.)

Az Önkormányzat kijelenti, hogy az alapítvány alapításában, mint alapító tevékenyen
részt kíván venni, melynek keretében vállalja az okiratok elkészítését, az alapítvány
nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárás lefolytatását. Az Önkormányzat kijelenti,
hogy az alapításra rendelt vagyon hagyatéki eljárással, és az ezt követő
illetékfizetéssel kapcsolatos költségeket megtéríti az Adományozónak.
6.) A felek kijelentik, hogy az általuk alapítandó alapítványkezelő szervét oly módon
alakítják ki, hogy az Adományozó képviselete megfelelő súllyal biztosított legyen,
mind a vagyon hasznosításával, mind néhai Pap Zsigmond és leszármazói szellemi
örökségének ápolásával kapcsolatos döntéshozatali eljárás során.
A felek kijelentik, hogy a szerződést, mely 3 egymással szó szerint megegyező pl-ban
készül, átolvasást, közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt
aláírják
A felek által a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályait kell
irányadónak tekinteni.

Kelt: ………………………….

……………………………..
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

……………………………………..
Adományozó

