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MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó,
Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

Környezetvédelmi

és

2010. november 15. napján du. 14,00 órakor
kezdődő soron következő ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme.
Napirendi pontok:
1. A helyi adókról szóló rendelet módosításának első fordulós tárgyalása
2. Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a

3.
4.
5.
6.

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 32/2003.(XII.29.) KT rendelet módosítása I.
forduló és rekonstrukciós munkák
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 18/2003. (VIII.12.) KT rendelet módosítása I. forduló
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló rendelet módosítása I. fordulós tárgyalása
Az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggő szabályokról és
önkormányzati támogatásról szóló rendelet I. fordulós tárgyalása
Az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI.13.) KT rendelet módosítása I.
forduló

7. A köztemetőkben folyó temetkezési, valamint a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló
26/2000.(XI.2.) KT rendelet módosítása I. forduló
8. Külterületi vízgazdálkodás fejlesztése
9. 2011. évi szúnyoggyérítés
10. Get-Energy Kft ajánlata az energia felhasználás felülvizsgálatáról
11. Közvilágítás korszerűsítés
12. Képviselő-testület előterjesztésének elektronikus úton történő átadásának koncepciója
13. Új Közbeszerzési szabályzat elfogadása
14. Németzugi sor közvilágítási hálózat bővítése
15. Kerékpáros Települések Országos Szövetséghez történő csatlakozása
16. Kirakodó vásár áthelyezése
17. Tájékoztató a belterületi utak építéséről és a lakossági hozzájárulás mértékének meghatározása
18. Földhaszonbérlet fizetési kötelezettség elengedés iránti kérelmek
19. 2010. évi beszámoló a temető, a holtágak üzemeltetéséről, valamint a belterületi utak
kezeléséről
20. Tímár Ernő kérelme Bajcsy Zs. utcai parkoló kialakítása
21. Hulladékszállítási mentességek visszavonása
22. Beszámoló a kötvényből származó forrás 2010. III. negyedévi menedzsmentjéről
23. Bejelentések
Az Ötv. 12. § /4/ bekezdése alapján az alábbi napirendi pont megtárgyalására zárt ülésen kerül sor.

24. Hulladékszállítási díj iránti mentességi kérelem
25. Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Budapest Priv-Invest Gazdasági Tanácsadó

Kft közötti megbízási szerződés felülvizsgálata
Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.
Gyomaendrőd, 2010. november 11.
Betkó József sk.
bizottsági elnök

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság
2010. november 15.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2010. november 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A helyi adókról szóló rendelet módosításának első fordulós tárgyalása
Enyedi László
Dr. Csorba Csaba jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 39/2008. (X.31.) Gye. Kt. rendeletével módosította a Helyi
adókról szóló 21/2000. (VII.18.) KT rendeletét. A rendeletben többek közt módosításra, megemelésre került az
Önkormányzat illetékességi területén levő, beépítetlen belterületi földrészletek (telkek) adómértéke is, 2009. január
1-i hatállyal. Telekadónál, az 1520-1550 közötti helyrajzi számú üdülőtelkek esetében, illetve az egyéb beépítetlen
belterületi telkek esetében az adó mértéke a kétszeresére emelkedett az előző időszakhoz képest.
Az adómérték ilyen mérvű emelése következtében több méltányossági kérelem, panasz érkezett az elmúlt két év
során, melyben a kérelmezők kifogásolták a telekadó mértékének kétszeresére emelését, mivel ezeken a
területeken főleg konyhakerti, illetve szántóföldi növénytermesztést folytatnak, a telkek nehezen megközelíthetőek,
rajtuk közmű nincs, építeni rájuk nem, vagy csak igen korlátozottan lehet, forgalmi értékük alacsony, sem bérbe
adni, sem értékesíteni nem lehet őket.
Megvizsgálva a kérelmeket, azokon a területeken, ahol a kérelmezők által felsorolt körülmények fennállnak,
indokoltnak tűnik az adótétel emelés felülvizsgálata és ezeken a területeken a telekadó mértékének a csökkentése,
az emelés előtti időszak mértékére.
Kockázat elemzés:
A telekadó mértékének ezeken a területeken való csökkentése mintegy 742.389 Ft adóbevétel kiesést jelentene a
2010. évi bevételhez képest.
A benyújtott méltányossági kérelmek száma, illetve az adóteher csökkenésével a telekadó hátralékának állománya
csökkenthető.
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatárlól szóló 7/1991. (IX.19.) KT rendelet 19. §. (8)
bekezdése szerint a Képviselő-testület általában két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Az első
fordulóban felmerült valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő szakértői
javaslatot és kisebbségi bizottsági, valamint lakossági véleményt is tartalmazó tervezetet kell döntésre a második
fordulóban beterjeszteni.
Az érintett területek felsorolását, az adózott ingatlanok számát, az adómérték változásának tervezett összegét,
illetve a telekadó bevételére gyakorolt hatását az 1. számú melléklet tartalmazza.
Az érintett területek elhelyezkedését a 2. számú melléklet térképei mutatják be.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a helyi rendelet módosításra
javaslatot tenni.

Döntési javaslat
"A helyi adókról szóló rendelet módosításának első fordulós tárgyalása"
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 T. Képviselő-testületnek, hogy a helyi
adókról szóló 21/2000. (VII.18.) KT rendelet, telekadó évi mértékeit, az 1. számú mellékletben meghatározott
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területeken és dijtételeknek megfelelően módosítsa.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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94
503

Összes telekadó:

1500 m2-ig 4 Ft/m2 felette 2
Ft/m2
1500 m2-ig 4 Ft/m2 felette 2
Ft/m2
1500 m2-ig 4 Ft/m2 felette 2
Ft/m2
1500 m2-ig 5 Ft/m2 felette 2
Ft/m2
1500 m2-ig 4 Ft/m2 felette 2
Ft/m2

1500 m2-ig 4 Ft/m2 felette 2
Ft/m2

1500 m2-ig 8 Ft/m2 felette 4

1500 m2-ig 8 Ft/m2 felette 4

1500 m2-ig 10 Ft/m2 felette 4

1500 m2-ig 8 Ft/m2 felette 4

1500 m2-ig 8 Ft/m2 felette 4

5 Ft/m2

17 Ft/m2

13 Ft/m2

17 Ft/m2

16 Ft/m2

12 Ft/m2

1500 m2-ig 8 Ft/m2 felette 4

2011. tervezet
1500 m2-ig 4 Ft/m2 felette 2
Ft/m2

2010.

Adó mértéke, Ft/m2
1500 m2-ig 8 Ft/m2 felette 4

14 Ft/m2

Adózott
ingatlanok
száma

Bánomkert
3757 – 3876 hrsz.
Gyebnár kert
910 – 915 hrsz.
Hantoskert
783 – 812 hrsz.
Pocos kert, nem vízparti
1363 – 1379 hrsz.
Újkert sor, van közmű
3465 – 3480, 364, 3565 hrsz.
Újkert sor, nincs közmű
3413 – 3464 hrsz.
Gyóni G. u. (Katona J. u., Lévai
u., Széchenyi u. határolt terület)
2634,2635,2640/2,2643,2644,
2645,2654,2681,2686,2687/1,
2687/2,2691/2,2692 hrsz
ÖSSZESEN:

Terület megnevezése

5.379.277

1.484.781

133.004

310.520

327.211

206.596

143.659

160.819

202.972

4.636.888

742.392

66.502

155.260

163.606

103.298

71.830

80.410

101.486

Kivetett adó összege,
Ft
2010.
2011.

742.389

742.389

66.502

155.260

163.605

103.298

71.829

80.409

101.486

Különbözet
Ft

1. sz. melléklet

2. sz. melléklet

Gyóni G. utca

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2010. november 15-i ülésére
Tárgy:

ivóvíz-ellátási és szennyvíz elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003.(XII.29.) KT rendelet és
rekonstrukciós munkák
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Tisztelt Képviselő-testület!
A Békés megyei Vízművek Zrt. a tulajdonos önkormányzatokkal kötött üzemeltetési szerződés és díjképzési
szabályzatnak megfelelően megküldte a 2011. évi víz-, és csatornadíjak kalkulációját.
A Képviselő-testület a 31/2009. (V.29.) Gye. Kt. rendelettel módosította a 31/2003. (XII.29.) KT rendeletét azzal,
hogy a rekonstrukciós alap képzésének biztosítására 50 Ft/m3 többlet bérleti díjat épített be a víz és csatorna
díjakba. A rekonstrukciós alap képzésének célja, hogy a meglevő vízvezeték-hálózaton, és csatornarendszeren,
valamint a tisztítótelepen a felújításokra, beruházásokra fedezetet biztosítson. A 2010. évben a vízdíjban maradt az
50 Ft/m3 , a csatornadíjban viszont csak 22,70-23,80 Ft/m3 többlet bérleti díj került beépítésre. A csatornadíjban
beépített többlet bérleti díj mértékét a T. Testület úgy állapította meg, hogy jelentős díj növekedés ne legyen.
A vízdíjak: kialakításánál továbbra is megmarad a kéttényezős és háromkategóriás vízdíjrendszer. A vízdíjak
díjszerkezeti felépítésüket tekintve alapdíjból és fogyasztástól függő díjból állnak. Az alapdíj a 2010. évihez képest
nem változna.
A fogyasztástól függő díjak felépítésüket tekintve 2009. évben rögzítettek szerint működési hányadból, minimum
bérleti díjból, az önkormányzat által meghatározott bérleti díjból, tervezett nyereségből áll.
2009. év
Lakossági 119,80
Hatósági 227,60
Önkormányzati 187,30 Ft/m3

Működési hányad

Minimum bérleti díj
Önk. Bérleti díj
nyereség
keresztfinanszírozás

2010. év
121,10
230
189,30

2011. év
126,00
239,30
196,90

8,60 Ft/m 3

9,60 Ft/m 3

12,50

50
3%
-8,40

51,50
5%
-20,60

5%
-20,30

Ft/m 3

(II. félév)

Ft/m 3

A Csatornadíjak kialakítása a települési tényleges önköltséghez igazodó egytényezős díjrendszert alkalmaz. A
csatornadíjak egytényezősek maradnak, tehát fogyasztástól függő díjból állnak. Ez azonban több elemmel egészül
ki, úgy, mint: működési hányad, minimum bérleti díj, önkormányzati bérleti díjhányad, tervezett nyereségszint és
szolidaritási hányad.
Működési hányad

Minimum bérleti díj

2010. év
295,20
295,20
295,20

2011.
262,30
262,30
262,30
13,70

50 Ft/m 3 (II. félév)
3%
10,20

12,90 Ft/m3
25 Ft/m 3
5%

11,50 Ft/m3

Önk. Bérleti díj
nyereség
Szolidaritási hányad
keretfinanszírozás

2009. év
Lakossági 210,30
Hatósági 210,30
Önkormányzati 210,30Ft/m 3

-27,60

7,90

Ft/m3

Ft/m 3

-17,70 Ft/m3

5%
2,84
0,00

A díjváltozás időrendi alakulásáról az alábbi táblázatot készítettük:
A csatornadíjak szegmentálására az önkormányzatnak lehetősége van:
Megnevezés

2008. évi nettó 2009.

évi 2010. évi nettó 2011. évi
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2011. évi

díj
(Ft/m3 )

nettó díj
(Ft/m3 )

(Ft/m3 )

Alapdíj
Lakossági
13- 520
520
520
20mm
nem lakossági
787
787
787
25-4
Ivóvíz díj
hatósági
221,80
290,10
288,80
önkormányzati
184,30
248,80
245,90
lakossági
121,40
179,80
174,90
Csatorna díj
hatósági
247,50
361,10
452,60
önkormányzati
221,80
328,70
414,10
lakossági
155,10
240
315
(ÁFA nélküli díjak!)
A szippantott szennyvíz befogadási díja a hatósági díj másfélszerese.

„A” változat
„B” változat
Ha
a
többlet Ha a többlet bérleti
bérleti díj 50 Ft/m 3 díj 40 Ft/m3
520

520

787

787

306,90
260,90
188,10

296,40
250,40
177,60

463,00
426,10
324,50

314,00
452,50
415,60

Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) KT rendelet Gyomaendrőd Város honlapjáról (www.gyomaendrod.hu) tölthető le.
A Békés Megyei Vízművek Zrt 53,60 Ft/m3 többlet bérleti díj beépítését javasolta a 2011. évi díjtételekbe.
Az önkormányzat a hatósági díjakat állapítja meg rendeletben az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv.
7. § alapján, a hatósági díjtól eltérő víz- és csatornadíj alkalmazásáról (lakossági és önkormányzati díjak) az
üzemeltetővel megállapodást köt.
Az SZMSZ 19. § (8) szerint a Képviselő-testület két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Az első
fordulóban felmerült valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő javaslatokat
tartalmazó tervezetet kell döntésre a második fordulóban beterjeszteni.
REKONSTRUKCIÓS MUNKÁK
A Vízművek Zrt. megküldte a 2011. évre a rekonstrukciós munkák listáját.
Az ivóvíz rendszeren:
Az aquahenger külső felújítása, és az 500 m3 -es térszíni tároló felújítása 28000 eFt
Szennyvizes rekonstrukciós munkák:
Vásártéri ltp-en vezeték csere 200 m hosszban, 2 db átemelő telepről
való átirányításának megoldása, szennyvíztisztító telepen tisztavizes
átemelő felújítása, fúvógépházban szelőzés kialakítás, gépi rács
felújítása, 1 db átemelő biofilter beépítése
A közös vízmű rekonstrukciós költségeinek településre eső része:
Összesen:

24700 eFt
1867,3 eFt
54567,3 eFt

A 2010. évi rekonstrukciós munkák összegét a Képviselő-testület a 6/2010. (I.28.) Gye. Kt. határozatával 34.917 eFtban határozta meg.
1. döntési javaslat
"Rendelet módosítás I fordulós tárgyalása"
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 az ivóvíz-ellátási és szennyvíz elvezetési
szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003.(XII.29.) KT rendelet
módosítását javasolja, a többlet bérleti díj összegeként ….. Ft/m3 –t javasol beépíteni a Képviselő-testületnek.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"Rekonstrukciós munkák"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a rekonstrukciós munkák költségét az
alábbiakban javasolja meghatározni a Képviselő-testületnek:
2011. évben realizált bérleti díj összegét nem haladhatja meg a rekonstrukciós munkákra fordítandó pénzösszeg. A
képviselő-testület utasítja a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági bizottságot, hogy a 2011. évi
rekonstrukciós munkákat egyeztesse a Békés Megyei Vízművek Zrt-vel.
A Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2011. évi rekonstrukciós munkák összegét a 31/2003. (XII.29.) Kt.
rendelet decemberi módosítása után újratárgyalja
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2010. november 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 18/2003. (VIII. 12.) KT rendelet módosítása
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata hulladékszállítási közszolgáltatást szervez és tart fenn, a települési szilárd és
folyékony hulladék gyűjtése, elszállítása, kezelése és ártalmatlanítása céljából. E kötelezően igénybeveendő
közszolgáltatás teljesítéséről a Gyomaszolg Ipari Park és a Gyomaközszolg Kft útján (Szolgáltató) gondoskodik.
A szolgáltatás díját a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
18/2003. (VIII. 12.) KT rendelet határozza meg.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft végzi ezt a tevékenységet, és a települési folyékony hulladék a környezet szennyezését
megelőző, károsítását kizáró módon, meghatározott műszaki és közegészségügyi előírásoknak megfelelő
gyűjtéséről és szakszerű elhelyezéséről az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni ott:
a) ahol a szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége biztosított, ott a közcsatornába kell vezetni a
szennyvizet,
b) ahol a szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége nem biztosított, a keletkező szennyvíz
megfelelő, szivárgásmentes tárolását, rendszeres elszállítását kel biztosítani,
c) a szennyvíz vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező saját szennyvíztisztítóba történő bevezetésével.
A szolgáltató a mellékelt kérelmet nyújtotta be 2011. évi díjak mértékének változtatására.
A díjtételek változásában 6-13 % emeléssel kalkulált a szolgáltató.
A 18/2003. (VIII. 12.) KT rendelet 9. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a közszolgáltatás térítési díját
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete határozza meg minden év január 30. napjáig.
A közszolgáltatási díj megállapításánál a 2000. évi XLIII. törvény 25-26. §-a, valamint a 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 számítására szolgáló kalkulációs séma vagy díjképlet alkalmazása esetén a kalkulációs sémát,
illetve a díjképletet, továbbá a díjszámítás módszertanát és a díjképlet elemeit is részletesen meg kell határozni és
közzé kell tenni.
Az SZMSZ 19. § (8) szerint a Képviselő-testület két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Az első
fordulóban felmerült valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő javaslatokat
tartalmazó tervezetet kell döntésre a második fordulóban beterjeszteni
Döntési javaslat
"Javaslat a 2011 évi díjtételre"
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 a Szolgáltató által beterjesztett díjtételek
emelésének mértékét elfogadva a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 18/2003. (VIII. 12.) KT rendelet módosítását javasolja a Képviselő-testületnek
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2010. november 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló rendeletmódosítás első fordulós tárgyalása
Varjú Róbert
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
2010 évben független szakértő megvizsgálta a városi települési szilárd hulladék szállítás rendszerében alkalmazott
díjakat és a gazdálkodást. A gazdálkodással kapcsolatban lényegi kifogást nem tett. A korábbi gyakorlatnak
megfelelően minden évben felül kell vizsgálni a szolgáltatás során alkalmazott egységárakat és ezzel
összefüggésben az önkormányzat által térített lakossági díjkompenzáció mértékét. A díjak képzésének lehetséges
módjait kormányrendelet szabályozza. A döntéshez készített anyag tartalmazza:
·
A díjak képzésének képletét
·
A közvetlen és közvetett költségek alakulását
·
A tényleges költségek alapján képzett ürítési díjakat (lakossági és közület)
·
5 variáns szerint képzett lakossági ürítési díjakat és a díjkompenzációt
·
2011 évre számított bevétel-kiadási terv 5. díjemelési változat szerint
A közszolgáltatási díj a 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet alapján került meghatározásra
A Gyomaközszolg. Kft. a 2011 évi várható szolgáltatás mennyiséget a 2009. IV. negyedév és 2010. I-III negyedév
szállítási adatai alapján kalkulálta. A lomtalanítás esetében a 2009 és 2010 évi mennyiség jelentős eltérése miatt
2011.-re két év átlagát vettük figyelembe.
A költségek számításánál jellemzően 2010. évi költségekkel számoltunk, figyelembe véve 5%-os inflációt. A
szelektív hulladékgyűjtő szigetek kezelése és további közfeladatok ellátása a közületek érdekét is szolgálja, így a
kapcsolódó költségek a közületeket is terhelik a szállított tömeg arányának megfelelően.
A csatolt táblázatokból látható a mennyiségek űrtartalom és tömeg szerinti bontása, valamint a költségtervezet.
A lakossági díjat csökkenti, hogy az összes teljesítés 12,23%-a „kötelező ürítés” miatti tétel, melyhez tényleges
szállítás nem kapcsolódik.
A fizetendő díj képlete:
( A / B ) x C x D = E , ahol
A = Felmerülő költség (Ft)
B = Várható hulladékmennyiség (liter)
A / B = 1 liter hulladék gyűjtési, szállítási, ártalmatlanítási díja [Ft/liter]
C = Hulladékedény térfogata (liter)
D = Edény kezelésének súlyszáma
E = Edény ürítési, szállítási, ártalmatlanítási díja [Ft]
A szolgáltató az alábbi űrtartalmú edényekre köt szerződést: 80, 120, 240, 660, 770, 1100, 5000 liter. Az eltérő
űrtartalmú edények esetén a következő űrtartalom kategória alapján végzünk szolgáltatást.
A lakossági hulladékzsák értékesítési díja a 120 literes lakossági hulladékedények szolgáltatási díjával megegyezik.
Alábbi táblázatok a képlet szerinti díjszámítást mutatják (ráfordításokból képzett díjak)
Lakossági díjak (nettó !)
Nettó [Ft]
A
B
A/B
C
D
E
80 l
80
1,1100
258
120 l
120
1,0015
350
240 l
240
0,7450
520
41104718
14128120
2,9094
660 l
660
0,8330
1600
770 l
770
0,7882
1766
1100 l
1100
0,6905
2210

Lakossági áremelés (nettó Ft)
2010
2011 Növekedés
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80 l
120 l
240 l
660 l
770 l
1100 l

146
198
294
725
800
1000

A díj összetétele
Gyűjtés-szállítás
Ártalmatlanítás
Egyéb költségek

258
350
520
1600
1766
2210

36 %
25 %
39 %

Közületi díjak (nettó Ft)
A
B
80 l
120 l
240 l
18502063
4829720
660 l
1100 l
5000 l
Közületi áremelés (nettó Ft)
2010
80 l
429
120 l
647
240 l
1100
660 l
n.a.
1100l
3229
5000 l
8945
Díj összetétele
Gyűjtés-szállítás
Ártalmatlanítás
Egyéb költségek

77 %
77 %
77 %
77 %
77 %
77 %

A/B

3,8309

C

80
120
240
660
1100
5000

D
1,6300
1,4790
1,2570
0,8031
0,8030
0,4885

E

500
680
1156
2031
3384
9356

2011 Növekedés
500
17 %
680
5%
1156
5%
2031
3384
5%
9356
5%

34 %
14 %
52 %

A GYOMAKÖZSZOLG Kft egyedi igények esetén az ügyféllel egyedi áron köt megállapodást többletköltségeinek
figyelembe vételével.
A helyi önkormányzat által fizetendő un. lakossági díjkompenzációra 6 változatot dolgozott ki
A Kft. vezetése javasolja az éves kompenzációs keret megállapítását azzal a kikötéssel, hogy a díjkompenzáció
mértéke a Kft. elszámolása alapján utólag korrigálásra kerül a gazdasági tevékenység eredménye alapján.
A gyepmesteri tevékenység díját az alább jelzett mérték alapján javasoljuk elfogadni:
A szolgáltatás tartalma
Állati tetem átvétele átmeneti tárolásra, és megsemmisítésre

2010.
73

Nettó Díj Ft/kg
2011.
77

Mellékletek: - 2009. 10. 01 – 2010. 09. 30 időszakban elvégzett hulladékszállítás (1sz. táblázat)
- Hulladékszállítási díj képzése 2011 évre (2 sz. táblázat)
- 2011. évre vonatkozó bevétel-kiadás az 6 áremelési variáns szerint (3 sz. táblázat)
Nehéz összehasonlítani a környező településekkel a hulladékkezelési szolgáltatási díjakat, mivel eltérőek a
településeken a a kötelező ürítési számok. Ennek kapcsán elmondható, hogy a díjak mértékében kis mértékű az
eltérés.
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1. döntési javaslat
"2011 évben alkalmazandó lakossági hulladékszállítási díj "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgzdaság Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
2011. évben a lakossági hulladékszállítási díjait ne módosítsa.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS B) alternatíva
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgzdaság Bizottság a lakossági hulladékszállítási díjak 5 %-os
emelését.javasolja a Képviselő-testületnek a 2011. évre vonatkozóan, és ennek megfelelően a
44/2007.(XII.27.) Gye. Kt. rendelet módosítását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS C) alternatíva
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgzdaság Bizottság a lakossági hulladékszállítási díjak 10 %-os
emelését.javasolja a Képviselő-testületnek a 2011. évre vonatkozóan, és ennek megfelelően a
44/2007.(XII.27.) Gye. Kt. rendelet módosítását.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS D) alternatíva
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgzdaság Bizottság a lakossági hulladékszállítási díjak 15 %-os
emelését.javasolja a Képviselő-testületnek a 2011. évre vonatkozóan, és ennek megfelelően a
44/2007.(XII.27.) Gye. Kt. rendelet módosítását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS E) alternatíva
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgzdaság Bizottság a lakossági hulladékszállítási díjak 16,4 %os emelését.javasolja a Képviselő-testületnek a 2011. évre vonatkozóan, és ennek megfelelően a
44/2007.(XII.27.) Gye. Kt. rendelet módosítását.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS F) alternatíva
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgzdaság Bizottság a lakossági hulladékszállítási díjak 28,6 %os emelését.javasolja a Képviselő-testületnek a 2011. évre vonatkozóan, és ennek megfelelően a
44/2007.(XII.27.) Gye. Kt. rendelet módosítását.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"2011 évben alkalmazandó vállalkózói hulladékszállítási díj"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgzdaság Bizottság 2011. évben a vállalkozók részére végzett
hulladékszállítás díjakat 80 literes edény esetében 17 %, 120 literes edény esetében 5 %, 240 literes edény
esetében 5 %-os , 1100 literes edény esetében 5 %-os, 5000 literes edény esetében 5 % emelés elfogadását
javasolja a Képviselő-testületnek. Javasolja tobábbá a 660 literes edény beállítását melynek díja 2011-ben 2.031 Ft.,
és ennek megfelelőn javasolja a 44/2007. (XII.27.) Gye. Kt. rendelet módosítását.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2010. november 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggő szabályokról és
önkormányzati támogatásról szóló rendel I fordulós tárgyalása
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az 1990. évi LXV. tv. 16. §-a alapján a helyi társadalmi viszonyok rendezésére önkormányzati rendeletet alkothat a
Képviselő-testület.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése, valamint az
építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet alapján az épített
környezet, építészeti örökség védelmének szabályozása szükséges. A Képviselő-testület 2010. februári ülésén
tárgyalta a rendelet tervezetet és alkalmasnak ítélte a továbbtárgyalásra.
Az SZMSZ 19. § (8) bek. szerint a Képviselő-testület két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Az első
fordulóban felmerült valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő javaslatokat
tartalmazó tervezetet kell döntésre a második fordulóban beterjeszteni.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2010. (

) önkormányzati rendelete

az épített örökség védelméről
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény 57.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
(1)
E rendelet hatálya kiterjed Gyomaendrőd város közigazgatási területén az építészeti örökség mindazon
elemére, amely külön jogszabály alapján nem áll műemlékvédelem alatt, és amelyet Gyomaendrőd Város
Önkormányzata épített és természeti környezetének értékeként védetté nyilvánít.
(2)
E rendelet célja Gyomaendrőd város településképe és történelme szempontjából meghatározó épített
értékek védelme a település építészeti örökségének, jellemző karakterének a jövő nemzedékek számára történő
megóvása.
(3)
Gyomaendrőd város épített értékei – tulajdonformára tekintet nélkül – a nemzet, illetőleg a város kultúrális
kincseinek részei, ezért megóvásuk, fenntartásuk a jelentőségükhöz méltó használatuk és a megfelelő bemutatásuk
közérdek.
A helyi építészeti örökség védettségi kategóriái
2.§
(1)
Helyi egyedi védelem alá helyezhetők mindenek előtt
a)
azok az épületek, épületrészek, épülethomlokzatok, építmények, melyek a város építészeti jellegét alapvetően
meghatározzák,
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b) a városi tereknek eredeti állapotukban alkotóelemét képező szobrok, közterületi tárgyak, történeti értékű fasorok
és egyedi műszaki létesítmények,
c) a kertépítészeti igénnyel létrehozott történeti parkok,
(a továbbiakban összefoglaló megnevezéssel: egyedi objektumok)
(2)
Helyi területi védelem alá helyezhetők:
a) a több egyedi objektumból álló együttesek, melyek alkotó elemeik egyedi értékén túlmenően együttesként is
értéket képviselnek vagy olyan védett és nem védett egyedi objektumokból álló együttesek, melyeken belül a védett
objektumok értékeinek zavartalan érvényesülését is indokolt biztosítani: térfalak (homlokzatsorok), sarok-együttesek,
városépítészeti terek; a történeti értékű fasorok és kertépítészeti igénnyel létrehozott parkok,
b) a helyi egyedi védelem alatt álló ingatlanok környezetében lévő meghatározott ingatlanok (helyi védelem alatt
álló környezet);
c) a város olyan összefüggő részei, ahol az épített és természeti környezet, valamint a jellegzetes
településszerkezet történelmi folyamatosságot képvisel, továbbá olyan városrész, ahol együttest alkotó mértékben
találhatók értéket képviselő védendő építmények, utcák, terek, parkok.
A védelemre vonatkozó eljárás
3.§
(1) Gyomaendrőd város belterületén valamely épület védettség alá helyezését, illetve annak megszüntetését bárki
( természetes és jogi személy) írásban kezdeményezheti a főépítésznél.
(2) A kezdeményezést, a főépítész – szükség esetén kikérve műemlékvédelmi szakértő, és muzeológus szakértő
véleményét- köteles döntés hozatal céljából a képviselőtestület elé terjeszteni.
(3) A főépítészhez benyújtott kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
a)
a helyi védelemre javasolt érték megnevezését, leírását, ismertetését,
b)
a védelem rövid indoklását,
c)
a védendő érték (pl.: épület, vagy építmény) helyének ingatlan-nyilvántartási azonosítására vonatkozó adatait
(utca, házszám, helyrajzi szám, épület, ill. telekrész megjelölését, tulajdonos, használó),
d)
a védendő érték felmérési terveit, korábbi építési fázisainak fellelhető archív dokumentumait (ha
rendelkezésére áll a tulajdonosnak),
e)
a védendő terület esetében, annak pontos körülhatárolását tartalmazó adatokat,
f)
a védendő érték fényképét,
g)
a kezdeményező nevét, és címét,
h)
helyszínrajzot.
(4) Az előkészítés során a védelem alá helyezendő védett értékről részletes dokumentációt kell készíteni a (3)
bekezdés szerinti tartalommal, amelyhez csatolni kell az értékvizsgálat során keletkező szakvéleményeket.
(5)

A helyi védettség alá helyezésről, valamint a védettség megszüntetéséről is a Képviselőtestület dönt.

(6) A helyi védettség kimondásáról, megszüntetéséről az érdekeltet (érdekelteket) a főépítész a döntés
meghozatalát követő 30 napon belül írásban értesíti.
A helyi védelem alá helyezés közlése és a védelem nyilvántartása
4.§
(1) A főépítész a védettség alatt álló ingatlanok jegyzékét a helyben szokásos módon (hirdető táblán, helyi
újságban) közzé teszi. A kezdeményezéssel kapcsolatban az érintettek 30 napon belül észrevételt tehetnek.
(2) A helyi védettség alá helyezett értékekről a főépítésznek, nyilvántartást kell vezetni és közzétenni a 4.
melléklet szerinti tartalommal. A nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet. A nyilvántartás tartalmának
meghatározásáról és naprakész vezetéséről szintén a főépítész gondoskodik.
(3)
A helyi védelem alá helyezés, illetve annak megszüntetése tényét az ingatlan-nyilvántartásba be kell
jegyeztetni. E bejegyzésekről a főépítész gondoskodik. A bejegyzés esetleges elmaradása a védettség hatályát nem
érinti.
(4) A helyi védettség megszüntetése akkor kezdeményezhető, ha a védettséget alátámasztható indok már nem áll
fenn, vagy ha a lefolytatott értékvizsgálati eljárás ezt támasztja alá.
(5) Ha egy helyi védettség alatt álló értéket műemléki védettség alá helyeznek, a műemléki védetté nyilvánítással
egyidejűleg a helyi védettség megszűnik. Ha egy védett érték műemléki védettsége megszűnik, a főépítész
megvizsgálja a helyi védettség alá helyezés lehetőségét.
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(6)

A védett értékek jegyzékét az 1. melléklet tartalmazza.

Önkormányzati támogatás forrása, formája
5.§

(1) Az önkormányzat éves költségvetési rendeletében elkülönítetten forrást biztosít e rendelet mellékletében felsorolt
egyedi helyi védelemben részesülő épületeken végzendő állagmegóvó, felújítási, vagy a védettség értékét növelő
átalakítási munkák támogatásához. Az elkülönített forrás mértéke a költségvetési lehetőségek függvénye.
(2) Az egyedi helyi védelemben részesülő épületek felújítási munkáihoz nyújtható, vissza nem térítendő támogatás,
illetve kamatmentes kölcsön formájában nyújtott önkormányzati támogatás pályázat útján nyerhető el.
(3) Eredménytelen pályázat esetén, vagy egyéb okból a célra elkülönített összegből fennmaradó részt a következő
évi költségvetésben az (1) és (2) bekezdés szerint kialakuló keretet kiegészíti, vagy önkormányzati tulajdonú egyedi
helyi védelemben részesülő épület helyrehozatalára fordítható.
(4) A pályázatot Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete írja ki a költségvetési rendelet jóváhagyását követő 45
napon belül. A benyújtott pályázatokat az önkormányzat Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági,
valamint Pénzügyi Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságai véleményezik a
támogatás odaítéléséről Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete dönt.
(5) Ugyanazon pályázó(k) ugyanazon az épületen ugyanarra az építési munkanemekre 10 éven belül egyszer
kaphat/nak/ támogatást. Magánszemély pályázó igényelhet csak vissza nem térítendő támogatást, jogi személy,
vállalkozás, vállalkozó csak kamatmentes kölcsönben részesülhet.

Önkormányzati támogatás mértéke
6.§

(1) A támogatás mértéke a pályázatban körülírt munkálatok költségeinek 50 %-át nem haladhatja meg. A pályázó,
amennyiben más forrásból is részesül támogatásban- a támogatások együttes összege nem haladhatja meg a
bekerülési költség 70 %-át, azaz az épület tulajdonosának, támogatást kérőnek a bekerülési költség legalább 30 %át saját forrásként kell vállalnia és biztosítania.
(2) A támogatás összege a támogatás odaítélését követő egy éven belül használható fel, az elvégzett munkákat és
felhasznált anyagokat, termékeket igazoló számlák alapján., utólagos elszámolással. A támogatás kifizetése
200.000,-Ft-ig egy összegben, azon túl 200.000.-Ft-onként az előző felvett összeg elszámolása mellett történik.
(9)
A képviselőtestület dönti el, hogy az egyes pályázók a vissza nem térítendő támogatást, a kamatmentes
kölcsönt, vagy a két támogatási formát milyen arányban kapják.
A pályázók és a pályázható munkák köre
7.§
(1) Támogatás iránti pályázatot nyújthat be az a jogi, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, magánszemély, vagy
társasházi közösség, akinek tulajdonában vagy használatában áll a rendelet 1. melléklete szerint egyedi helyi
védelemben részesülő épület valamelyike.
(2) Támogatás adható az épület védettségéből eredő – a rendeltetésszerű használatához szükséges fenntartás
mértékét meghaladó - a védett érték megóvására irányuló, felújítási munkálatok költségeinek térítéséhez, illetve
kiegészítéséhez az alábbi építési munkanemek körében:
a.) Tetőszerkezetek, tető héjazat, kémények felújítása, különösen indokolt szerkezeti állapot esetén cseréje.
b.) Az épület - legalább közterületre néző - teljes homlokzatára kiterjedő felületek, tagozatok felújítása, helyreállítása,
festése.
c.) Az épület homlokzati nyílászáróinak, kapuzatának felújítása, cseréje.
d.) Az utcai homlokzaton meglévő épületgépészeti szerkezetek, szerelvények onnan történő áthelyezése.
e.) Utólagos vízszigetelési munkálatok.
f.) Közterületre néző homlokzaton közvilágítás célját is szolgáló világító testek - kivéve világító reklámhordozó elhelyezése.
A pályázat benyújtásának feltételei
8.§
(1) Önkormányzati támogatás iránti pályázatot a 6. § (1) bekezdés szerinti körből az épület egy vagy több
tulajdonosa, illetve használója nyújthatja be a pályázaton részt nem vevő, de az ingatlannal érintett tulajdonosok - a
pályázat benyújtásához és az építési munkálatokhoz -hozzájáruló nyilatkozatával.
(2) A pályázónak igazolnia kell, hogy helyi adó, illetve fizetési hátraléka az önkormányzattal szemben nincs.
(3) A pályázónak rendelkeznie kell
a.) a pályázatban körülírt munkák elvégzéséhez jogszabályban előírt műszaki tervdokumentációval,
b.) Jogszabályban előírt építési engedély határozattal, vagy bejelentés kötelezettség esetén a bejelentés
nyilvántartásba vételét dokumentáló határozattal.
c.) a munkálatokhoz tartozó költségvetéssel, vagy a munka teljes elvégzésére vonatkozó kivitelezői árajánlattal,
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d.) a c.) pont szerint meghatározott költségfedezet minimum 50 %-ával, illetve más forrásból is támogatott munka
esetén 30 % saját erővel, amit igazolnia kell.

A pályázat tartalma, benyújtása, elbírálása
9. §

( 1 ) A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:
a.) a 2. melléklet szerinti, pályázati kiíráshoz mellékelt adatlapot
b.) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát,
c.) az építési engedély megadásáról szóló jogerős határozatot,vagy bejelentés kötelezettség esetén a bejelentés
nyilvántartásba vételét dokumentáló határozatot, az engedély, vagy bejelentési tervdokumentáció 1 példányát
d.) jogszabály szerint kiviteli terv készítésére kötelezett munkálatokhoz a kiviteli tervdokumentáció 1 példányát,
e.) a tervezett felújítási munkálatokra vonatkozó költségvetést vagy kivitelezői árajánlatot,
f.) a felújítandó épület vagy épületrész állapotát bemutató színes fotókat,
g.) az érintett tulajdonosok hozzájáruló nyilatkozatát,
h.) nyilatkozatot az 7.§ (3) d.) szerinti önerőről (több együttpályázó esetén az önerő vállalt %-os megoszlása szerint),
i.) nemleges igazolást az önkormányzati tartozásról.
(2) A benyújtott pályázatokat a Képviselőtestület a benyújtási határidőt követő 60 napon belül elbírálja.

Pénzügyi rendelkezések
10.§

(1)
A támogatás kifizetésének módjáról, a felhasználásról és a vállalt teljesítés garanciális feltételeiről , illetve
kamatmentes kölcsön folyósításának feltételeiről, visszafizetésének módjáról és összegéről a támogatás
felhasználásának határidejéről, az ellenőrzés módjáról a támogató és támogatott megállapodást kötnek a 3. mellélet
szerinti támogatási szerződéssel. A támogatási szerződést a Polgármester köti meg a támogatottal.
(2) A kamatmentes kölcsönt, az épületen végzett munka befejezésétől számított 6 hónapon belül kell elkezdeni
törleszteni, a visszafizetés ideje 2 évnél hosszabb időtartamú nem lehet. A visszatérítendő támogatás havi törlesztő
részlete nem lehet havi 5.000.-Ft-nál kevesebb. Az esedékes törlesztő részlet teljesítései
határidejének elmulasztása esetén, a kölcsön hátra lévő összege egyszerre válik esedékessé, a Ptk szerinti
késedelmi kamatokkal együtt.
(3) A pályázaton elnyert támogatás egészét a pályázó - több együttesen pályázó a vállalt önerő %-os bontása
szerint - az építési munka az építésügyi hatóságnál történő bejelentéssel egyidejű megkezdésekor igényelheti. A
támogatás igénybevételének feltétele az (1) bekezdés szerinti megállapodás megkötése, melyben a tulajdonos/ok/
hozzájárul/nak/, hogy a támogatás összegének erejéig Gyomaendrőd Város Önkormányzata javára, az ingatlan
nyilvántartásba jelzálogjog kerüljön bejegyezésre a támogatott ingatlanra. A támogatott munka elvégzése után a
támogatott köteles a munka elvégzéséről az elszámolást benyújtani, melyhez a (3) bekezdés szerinti igazolást is
csatolni kell, az elszámolás elfogadását követő 30 munkanapon belül a polgármester intézkedik a jelzálogjog
törlésérő
(4) Az elnyert támogatás pályázat szerinti felhasználását a tervezett munka terv szerinti és megfelelő minőségben
történt elvégzését a munka befejezését követően a pályázat kiírója által kijelölt szakember igazolja, aki az építési
munka végzésének ideje alatt jogosult azt ellenőrizni és az építési naplóban, vagy jegyzőkönyvben észrevételeit
megtenni.
(5) Amennyiben a támogatott munka a szerződésben meghatározott határideig nem, vagy nem elfogadható
minőségben valósul meg, a támogatásban részesülő a felvett teljes összeget köteles a mulasztás megállapítását
követő 30 napon belül a támogatás felvételének időpontjától - a Ptk. 301.§ szerint - számított kamattal növelve
visszafizetni.
(6) Az önkormányzat a bejegyzett jelzálogjogát mindaddig fenntartja, míg a támogatott a (2) bekezdés szerint nem
teljesít, vagy a (4) bekezdés szerint folyamatosan számított visszafizetést halasztja.

Szabálysértési rendelkezések
11. §
Aki a helyi védettség alá helyezett értéket megsemmisíti, megrongálja, továbbá e rendelet szerint nyújtott támogatást
nem a védelem alatt álló értékre fordítja -, amennyiben cselekménye súlyosabb elbírálás alá nem esikszabálysértést követ el, és 30.000,- Ft-ig terjedhető pénzbírsággal sújtható.
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Záró rendelkezések
12.§

(1)

Ez a rendelet 2011. január 1-én lép hatályba.

(2)

A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépéskor már védelem alatt álló létesítményeknél is alkalmazni kell.

(3) A védett értékekre vonatkozó településrendezési és építési szabályokat a Helyi Építési Szabályzatban kell
kidolgozni és jóváhagyni.

Gyomaendrőd, 2010. november…….

Várfi andrás sk.
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

1. melléklet a ……/2010. (….) önkormányzati rendelethez
Helyi védettség alatt álló épületek:
1. Polgármesteri Hivatal- Szabadság tér 1. - hrsz.: 1588
2. Régi Községháza épülete- Fő út 2. - hrsz.: 6291
3. Liget vendéglő-Erzsébet liget - hrsz.: 1244
4. Evangélikus templom- Fő út 178. - hrsz.: 2016
5. Lakóépület Fő út 176. - hrsz : 2017
6. Kner Imre Gimnázium- Hősök utca 43. - hrsz.: 687
7. Középiskolai Kollégium- Hősök utca 39. - hrsz.: 687
8. Szakközépiskolai Kollégium- Fő út 228. - hrsz.: 1599
9. Kis Bálint Általános Iskola - Hősök útja 45. - hrsz.: 1591
10. Általános Iskola (volt Úrikaszinó) - Hősök útja 47. - hrsz.: 1591
11. Óvoda- Kossuth utca 7. - hrsz.: 113
12. Gyógyszertár- Dózsa Gy. utca 1. - hrsz.: 5965/1
13. Volt Iskolaépület, Kisréti Alapítvány épülete - Blaha L. utca 11. - hrsz.:5961
14. Déryné Művelődési ház- Blaha L. utca 21. - hrsz.: 5948
15. Lakóház Fő út 36. - hrsz.: 6309
16. Körös Étterem és Szálloda- Szabadság tér - hrsz.: 691
17. Volt Gabonaforgalmi irodaépülete(Vári féle ház)-Kossuth utca 68. - hrsz.: 2883
18. ÁFÉSZ épülete- Kossuth utca 33. - hrsz.: 131/4
19. Lakóépület Kossuth utca 5. - hrsz.: 112
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20. Református Egyház épülete Hősök útja 44. - hrsz.: 1
21. Szakközépiskola központi épülete- Hősök útja 38-40. - hrsz.: 1602
22. Központi orvosi rendelő- Hősök útja 57. - hrsz.: 1580
23. Lakóház Kossuth utca 32. - hrsz.: 141
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Lakóház (volt VIZIG épület) Hősök útja 53. - hrsz.: 1583/3
Gazdatiszti lakás – Szabadság tér 6. – hrsz: 677/1 (H 26)
Bethlen Gábor Szakközépiskola épülete – Fő út 230. – hrsz: 1598 (H 31)
Lakóház – Fő út 183. – hrsz: 14 (H 34)
Sóczó Elek lakóháza – Fő út 220. – hrsz: 1799 (H 35)
Református Szeretetotthon – Fő út 171. – hrsz: 25 (H 40)
Református Szeretetotthon – Fő út 169a, 169b. – hrsz: 23, 24 (H 41)
Lakóház-üzletek – Fő út 188. – hrsz: 2010 (H 42)
Lakóház – Mátyás király u. 3. – hrsz: 1601 (H 61)
Lakóház – Kossuth Lajos u. 13. – hrsz: 117 (H 66)
Postaépület – Kossuth Lajos u. 28. – hrsz: 143 (H 68)
Lakóház – Bajcsy Zsilinszky út 55. – hrsz. 50/1 (H 77)
Lakóház (volt laktanya) – Rákóczi Ferenc u. 13. – hrsz: 168 (H 86)
Irodaépület – Fő út 5. – hrsz: 5009 (H 113)
Plébánia – Fő út 1. – hrsz: 5002/2 (H 115)
Kalmár-féle lakóház – Dózsa György u. 12. – hrsz: 5956 (H 142)
Lakóház – Lábas u. 6. – hrsz: 5075 (H 152)

2. melléklet a

ADATLAP

/2010. (…..) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város épített örökségének helyi védelme
támogatására kiírt pályázat benyújtásához

1. A tulajdonos adatai:
Neve:

…………………………………………………………………………...

Lakcíme:

…………………………………………………………………………...

Postacíme:

…………………………………………………………………………...

Jogállása:*





jogi személyiségű szervezet


jogi személyiség nélküli szervezet


magánszemély

egyéb jogállású pályázó, éspedig: …………………………….
…………………………………………………………………

2.

A védett érték adatai:

Megnevezése:

…………………………………………………………………………..

Elhelyezkedése: ………………………………………………………………………….
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Helyrajzi száma: …………………………………………………………………………..

A védelem
kategóriája:
A
védett
érték
funkciója:*

egyedi védelem
 egylakásos lakóépület

területi védelem
 épületegyüttes

 többlakásos lakóépület

 védelem alatt álló kör nyezet

 közösségi épület

 történelmi településszerkezet

 gazdasági épület

 egyéb létesítmény: ……….………….

 egyéb épület

...………………………………..............

 köztér alkotóeleme

……………………………….................

 történeti park

………………………………………….

 egyéb építmény:……….………….
...………………………………..............
……………………………….................

3.

A támogatással megvalósuló munkálatok megnevezése:*

 épület tartószerkezetet érintő felújítása


épület tetőszerkezetek, tető héjazaz, kémények felújítása, indokolt szerkezeti állapot
esetén cseréje.
 az épület - legalább közterületre néző - teljes homlokzatára kiterjedő felületek, tagozatok
felújítása, helyreállítása, festése.
 az épület homlokzati nyílászáróinak, kapuzatának felújítása, cseréje.


az épület utcai homlokzaton meglévő épületgépészeti szerkezetek, szerelvények
áthelyezése.
 utólagos vízszigetelési munkálatok.
 közterületre néző homlokzaton közvilágítás célját is szolgáló világító testek elhelyezése.
 egyéb munkálatok:………… ………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………

4.
Ft

A megpályázott támogatás mértéke:

19

...………………………………………….

5.

Mellékletek felsorolása:*


30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat


jogerős építési engedély határozat


építési engedély tervdokumentáció 1 pl


jogszabály által előírt esetben kiviteli terv dokumentáció 1 pl


a tervezett munkákra vonatkozó költségvetés, vagy kivitelezői árajánlat


a felújítandó objektum állapotát bemutató színes fotók


az érintett tulajdonosok hozzájáruló nyilatkozata


megosztásáról


nyilatkozat az önerő meglétéről, több pályázó esetén annak %-os
nemleges igazolás az önkormányzati tartozásról

Gyomaendrőd, 20………………

………………………………………..

pályázó aláírása
* a kívánt szövegrész előtti -be „x” jelet kell tenni

3. melléklet a ../2010. (…) önkormányzati rendelethez

Támogatási szerződés
a Helyi örökségvédelmi Alapból
pályázat útján elnyert támogatáshoz
amely létrejött
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.) képviseli Várfi András
polgármester, mint támogató, (továbbiakban: Támogató)
másrészről a/z/ ………………………………………….., mint pályázó címe: …………………………,
képviseletében eljár: ………………………………………………., továbbiakban: „Támogatott” között
az alábbiak szerint:
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának, a Helyi örökségvédelmi Alapból, támogatás elnyerésére kiírt 20….
évi pályázati felhívására, a Polgármesteri Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal) ……………………………………….
számon iktatott pályázatra vonatkozóan a Támogató ………………………..….. számú határozatával
……………………… Ft, azaz ………………………………………… forint összegű támogatást nyújt a Támogatott
részére, amely ………. ,- Ft vissza nem térítendő, és ………….,-Ft visszatérítendő támogatás.
2.
A támogatás kizárólag a pályázatban meghatározott alábbi célokra fordítható.
…………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
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A támogatás összegét a Támogatott a fentiekben meghatározott céltól eltérően nem használhatja fel. A pályázati
céllal összefüggésben sem fordítható a támogatás összege bármilyen adó (ÁFA), illeték vagy közteher tartozás
kiegyenlítésére.
3.
A Támogatott kijelenti, hogy
·
60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, valamint TB járulék tartozása)
nincs,
·
az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített fizetési
kötelezettsége nincs,
4.
A kifizetés pénzátutalással történik a Támogatott ………………………………. számú
……………………………………………………………… pénzintézetnél vezetett számlájára, melyet a Támogató a
Támogatott által aláírt szerződés, és a /2010. Gye. Kt. rendeletben foglaltaknak megfelelően folyósít.
5.
Az elszámolás rendje:
A támogatás az odaítélését követő egy éven belül használható fel. Az elvégzett munkákat és felhasznált anyagokat,
termékeket igazoló számlák benyújtása után, azok ellenőrzését követően, a helyszíni ellenőrzés megtartása után 8
napon belül kerülnek kifizetésre. A támogatás kifizetés 200.000,- Ft-ig egy összegben, azontúl 200.000,- Ft-ként
lehetséges.
A támogatott a támogatás felhasználásáról a tárgyi munka befejeztével 60 napon belül el kell számolni. Amennyiben
építési engedélyköteles munkát végeztek, úgy az építésügyi hatóság engedélyét csatolni kell az elszámoláshoz.
A kamatmentes kölcsönt a támogatott munka befejezése után 6 hónapon belül el kell kezdeni törleszteni. A törlesztő
részlet mértéke: …………
A kölcsön visszafizetésére meghatározott határidő: ………….
A megvalósítás során felmerülő többletköltség a Támogatottat terheli.
6. A támogatás a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény és az ÁFA törvény szabályai szerint használható
fel.
7. Támogatottal való kapcsolattartást, a támogatott cél megvalósítása előkészítésének, lebonyolításának és
teljesítésének folyamatos ellenőrzését, valamint minden, a jelen szerződésből fakadó vagy azzal
összefüggésben szükségessé váló operatív ügyintézést és lebonyolítási feladatot, valamint a támogatás
folyósításának előkészítését a Polgármesteri Hivatal végzi.
8. A Támogatott szerződésszegése esetén az Önkormányzat jogosult a szerződést azonnali hatállyal
felmondani (rendkívüli felmondás). Ebben az esetben a Támogatott köteles a támogatás teljes összegét (az
átutalás napjától számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kötbérrel növelten) az
Önkormányzat 53200125-11062402 számú számlájára, a felmondást követő 5 banki napon belül
visszafizetni. Szerződésszegésnek minősül - különösen - a támogatás összegének e szerződésben
foglaltaktól eltérő felhasználása, azonnali és indokolatlan megszüntetése, valótlan adatok, tények,
körülmények közlése, az elszámolási kötelezettség megszegése, az ellenőrzés akadályoztatása, a
jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint - ismételt felszólítást
követően – a szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek megszegése.
A Támogatott szerződésszegése esetén legfeljebb öt évre kizárható a támogatási lehetőségekből.
9. A Támogatott az Önkormányzat szerződésszegése esetén jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani
(rendkívüli felmondás). Az Önkormányzat szerződésszegést követ el, ha a támogatás megfizetését jogos ok nélkül
megtagadja. A Támogatott ebben az esetben követelheti a rendkívüli felmondás napjától a szerződésben
megállapított időtartamra számított támogatási összeg törvényes kamattal növelt összegét.
10. Amennyiben a Támogatott - neki fel nem róható okból – nem tudja teljesíteni jelen megállapodásban foglalt
kötelezettségeit erről haladéktalanul köteles az Önkormányzatot. értesíteni, és ezzel egy időben írásban benyújthat
határidő módosítási kérelmet, melyet 60 napon belül a Városfenntartó, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság elbírál.
11. A Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy
1)
az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást és a támogatás
felhasználása során keletkező további megállapodásokat;
2)
az államháztartásról szóló, a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának
nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról
szóló 2003. évi XXIV. törvény 5. §-ával módosított államháztartási törvény 15/A. §-ából fakadó kötelezettségének
eleget téve, jelen megállapodás közérdekű adatait (támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatott
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program időpontja, helyszíne) közzéteszi az Önkormányzat internetes portálján; (www.gyomaendrod.hu)
3)
a Ptk. 81. § (3) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás felhasználásával
kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény
közérdekből elrendeli;
4)
kérésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és a Ptk. 81. § (4) bekezdése alapján
közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni,
5)
a támogatott a szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás mértékének erejéig az
ingatlan-nyilvántartásban Gyomaendrőd Város Önkormányzata javára jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a támogatási
szerződésben meghatározott kölcsön visszafizetésének időpontjáig.
12. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell irányadónak
tekinteni. Jogvita esetére a szerződő felek a Szarvasi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
Jelen támogatási szerződés az aláírás napján lép hatályba.
13. A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a
megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták.
Gyomaendrőd, 20…... év ……………. hó ……….. nap
…………………..…………
Támogatott

…………………………….
Támogató
4. melléklet a ../2010. (….) önkormányzati rendelethez
NYILVÁNTARTÁSI LAP

Gyomaendrőd Város helyi védelem alá helyezett épített örökségéről
1.
A védett érték adatai:
Elhelyezkedése: ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
Helyrajzi száma: ………………………………………………………………………….
Önkormányzati határozat száma a védetté nyilvánításról:………………………………..
A védelem
kategóriája:
A védett érték
funkciója:*

egyedi védelem

területi védelem

 egylakásos lakóépület
 épületegyüttes
 többlakásos lakóépület
 védelem alatt álló környezet
 közösségi épület
 történelmi településszerkezet
 gazdasági épület
 egyéb létesítmény, éspedig
 egyéb épület
…………. ...………………………………..............
 köztér alkotóeleme
……………………………….................
 történeti park
………………………………………….
 egyéb építmény, éspedig
…………. ...………………………………..............
……………………………….................

A védett épített
érték rövid leírása: ………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
2. A tulajdonos adatai:
Neve:
Lakcíme:
Postacíme:
Jogállása:*

…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………...

jogi személyiségű szervezet
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jogi személyiség nélküli szervezet

magánszemély
egyéb jogállású pályázó, éspedig: …………………………….
…………………………………………………………………
















3.

A védett érték dokumentumai:**
A védett érték részletes leírása
Történeti leírás
Fotódokumentáció
Műszaki leírás a védett érték állapotáról
Felmérési terv
Igénybevett támogatás önkormányzati határozata
Igénybevett támogatás elszámolás igazolása

* a kívánt szövegrész előtti -be „x” jelet kell tenni
** a felsorolt és rendelkezésre álló dokumentumok a nyilvántartási lap mellékletét képezik
Döntési javaslat
"Az épített örökség helyi értékeinek védelméve"
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 az épített örökség helyi értékeinek védelmével
összefüggő szabályokról és önkormányzati támogatásról szóló rendeletet II fordulós tárgyalása alkalmasnak tartja,
javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megvitatását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

23

6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2010. november 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003 (XI.13) KT rendelet módosítása I.
forduló
Varjú Róbert
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd alapvetően mezőgazdasági jellegű település, melynek eredményeként napjainkban is igen magas a
mezőgazdaságból élők aránya. A rendszerváltás előtt igen nagyarányú volt a településen az állattartással
foglalkozók részaránya is, hiszen a mezőgazdasági termelésre egyben ráépültek az állattartó telepek is. A
rendszerváltás után a mezőgazdaság hanyatlásával együtt sokan felhagytak az állattartással, és másfajta
megélhetés után néztek. Gyomaendrőd adottságai viszont továbbra is megmaradtak, és napjainkban mikor a
természeti erőforrások értéke rohamosan nő, ez az adottság lehet az egyik kitörési pontja a város fejlődésének is.
Az elmúlt húsz év folyamán, Gyomaendrődön is nagymértékben nőtt a munkanélküliek részaránya, ami a város
hanyatlását, elnéptelenedését is elősegítette.
Néhány család azonban még mindig próbál a nehéz körülmények ellenére is állattartással foglalkozni a városban, és
próbálja családja megélhetését nem segélyből fedezni. Ezen családok körét természetesen nem csökkenteni,
hanem növelni kellene, sőt támogatni, hiszen ez nem csak a település, hanem az egész ország érdeke is lehet. A
fenntartható fejlődés biztosítása az Európai Unió egyik célkitűzése, és ebben Magyarországnak is részt kell vállalnia
a hagyományok megőrzésével, a termőföldek védelmével, és olyan fejlődési irány kijelölésével, amelyben a legjobb
adottságokkal rendelkezünk. A helyben megtermelt javak és azok felhasználása nagymértékben hozzájárul e pozitív
folyamatok elősegítéséhez.
Páratlan természeti értékeinknek köszönhetően a turizmus is nagy jelentőséggel bír a város életében, így ennek
megfelelően a városképet is úgy kell alakítani, hogy az kedvezően érintse ezen ágazatot is. Ennek megfelelően e két
kiváló adottságokkal rendelkező kitörési lehetőséget, úgy kell összedolgozni, hogy mindkettő fejleszthető,
fenntartható legyen.
Gyomaendrődön az állattartás szabályait az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI. 13.) KT rendelet
tartalmazza részletesen, melynek módosítása e szempontokat figyelembe véve szükséges. A városban vannak
olyan idős lakosok, akik egész életükben állattartással foglalkoztak, és így tudják megélhetésüket biztosítani,
másrészt máshogy már nem tudnának megélni, csak segélyből. Azt viszont tudjuk, hogy nem csak helyi, hanem
országos szinten sem lehet a segélyből élők körét növelni, hiszen ez hosszú távon semmiképp sem fenntartható. E
lakosok a helyi állattartási rendeletbe foglalt feltételeknek megfelelően foglalkoznak, foglalkoznának állattartással,
viszont a 28/2009. (V. 14) Gye. Kt. rendelet az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI.13.) KT rendelet
módosításáról szóló rendelet nagymértékben korlátozta azon területek nagyságát ahol ez megtehető.
Természetesen az ott lakó idős lakosokat már nem lehet egyéb övezeti besorolású városrészre való költözésre
kényszeríteni, és ha figyelembe vesszük a fent leírtakat a feltételek teljesítése esetén nem is feltétlen indokolt.
A fent leírtaknak megfelelően kérnénk az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI. 13.) KT rendelet
módosításáról szóló 28/2009.(V. 14.) Gye. Kt. rendelet 7. §-ában szereplő övezeti besorolások lehatárolását
tartalmazó 5. sz. mellékletben közölt térkép módosítását.
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Döntési javaslat
"Az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003 (XI.13) KT rendelet módosítása I. forduló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
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szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság az állattartás helyi szabályairól szóló
24/2003 (XI.13.) KT rendelet módosítását javasolja a Képviselő-testületnek.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS B) alternatíva
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a az állattartás helyi szabályozásáról szóló
24/2003 (XI.13.) KT rendeletet módosítását nem javasolja a Képviselő-testületnek.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2010. november 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A köztemetőkben folyó temetkezési, valamint a köztemetőkről és a temetkezés
rendjéről szóló 26/2000 (XI.2.) KT rendelet módosítása I. forduló
Varjú Róbert
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 1992. március 1-i hatállyal megbízta a Gyomaszolg Kft-t a temetkezési
feladatok ellátásával. A Kft. feladata a köztemetők és létesítményeik üzemeltetése, fenntartása. A köztemetőkben
folyó temetkezési, valamint a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000 (XI.2.) KT rendelet szerint
egyéb tevékenységek végzéséről az önkormányzat az üzemeltetővel kötött Kegyeleti közszolgáltatási szerződés
alapján gondoskodik.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft kéri a Képviselő-testületet, a temető üzemeltetetés és szolgáltatás tervezet 2011-től
érvényes árváltozásainak elfogadását. A Temető üzemeltetése és fenntartására megállapított és érvényesíthető
díjtételeket a mellékletben szereplő 1. táblázat, valamint a kegyeleti szolgáltatáshoz tartozó 2011.-es évben
alkalmazandó egységárakat a 2. számú táblázat tartalmazza részletesen. A 5 % -os díjtételemelést az alapvetően
energiahordozó, és élőmunka igényes temető üzemeltetési tevékenység indokolja.
Más településeken a tavalyi évnek megfelelően elmondható, hogy a magasabbak a temetők üzemeltetéséhez,
fenntartásához, és a kegyeleti szolgáltatáshoz kapcsolódó díjjak. Ennek megfelelően például Szarvason, a kegyeleti
szolgáltatás tekintetében az egyszemélyes normál sír esetében a sírásás 14.000.-Ft, a hantolás pedig 6.000.-Ft.
Az SZMSZ 19. § (8) bek. szerint: „A Képviselő-testület általában két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket.
Az első fordulóban felmerült valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő szakértői
javaslatokat és kisebbségi bizottsági, valamint lakossági véleményt is tartalmazó tervezetet kell döntésre a második
fordulóban beterjeszteni.”

Döntési javaslat
"Temetői szolgáltatások"
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 a köztemetőkről
és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI.2.) KT rendelet módosítását, és egyben alkalmasnak találja II. fordulós
beterjesztésre.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2010. november 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Külterületi vízgazdálkodás fejlesztése
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata szükségesnek ítélte meg a Hármas-Körös bal oldalán elhelyezkedő külterület
biztonság centrikus fejlesztését, környezet állapot javítását vízgazdálkodási eszközökkel.
Az önkormányzat a település Keselyősi és Peresi határrészén mezőgazdasági területek öntözésének lehetőségének
vizsgálatát, megalapozó dokumentáció összeállítását rendelte meg az értékes táj-, a termelési- és üzemeltetési
biztonság megteremtésére. Az öntözéses gazdálkodás nagyobb termésátlagot hoz, megjelenhetnek a területen
eddig még termelt növénykultúrák. A terület a szakmai nyilvántartások szerint nem tartozik a szélsőségesen a belvíz
veszélyeztetett területek közé, de a termőföldek egyre növekvő termelési elvárások következtében a belvízileg
alacsonynak minősített veszélyeztetettségre is magas volumenű termés kieséssel reagálnak a belvizes
időszakokra.
Gyomaendrőd város kül- és belterületének a Nagykunsági XIV-es északi fürt célterültére irányuló átfogó
környezetállapot javítás tervezési munkáit a Hidrokultúra Víz- és környezetgazdálkodási Kft végezte.
A 2010. évi költségvetési rendeletünkben az elvi vízjogi engedélyes tervdokumentáció készítésére fedezetet
biztosítottunk. A terveket benyújtottuk a vízügyi hatósághoz, az engedélyezési eljárás folyamatban van.
A célterület előzetesen meghatározott területe 73,7 km2. , a Város külterületének mintegy 25 %-a.
A Hármas-Körösből a 69+847 tkm bal oldali védtöltést keresztező szivornyás vízkivétellel a Fűzfászugi holtágba jut a
vízpótlás, melynek 0+804 fkm szelvényében (46. sz. főközlekedési út 43+800 fm szelvényének környezetében)
létesül négy egységes kivitelben, 0,5 MW teljesítmény igényű, 12 méter emelő magasságú nyomásközpont.
Az öntöző főcsatorna kezdeti nyomvonal szakaszát nyomás alatti cső alkotja, majd a fogadó aknától nyílt – szükség
esetén helyszínen előregyártott burkolattal ellátott – földmedrű csatorna ágrendszer továbbítja a vizet.
A vízpótlás kiépítési ütemei
A kiépítési ütemeket az elérhető anyagi forrásokhoz és az érdekviszonyokhoz igazodóan tömbösítetten
berendezendő területek vízigényéhez és a kettő kombinációjának racionális összehangolásával célszerű rendelni.
(Az I. ütem keretében kiépítésre kerülnének a Fűzfászugi vízkivétel teljes alépítménye, a teljes elektromos háttér és
egy egység gépészeti és elektromos berendezés, továbbá az É-1 főcsatorna 18. és 19. sz. ábrákon feltüntetett
táblaszintű csatornái.)
Belvízrendszer fejlesztése
A fejlesztés tárgyát képező célterületének környezetállapot javítása nem nélkülözheti a mezőgazdasági
termelésének szerkezete alapvetően meghatározó belvízrendszer fejlesztést.
A vízgazdálkodás fejlesztési beavatkozások megvalósítása során cél: a szélsőséges hidrometeorológiai helyzetből
eredő károsítás mérséklése. Ezen belül a vízrendezési beavatkozások célja a belvízkár elleni védelem
lehetőségének megteremtése, különös tekintettel a célterületet külső vízgyűjtőről érkező hatások mérséklésére.
A vízrendezési és öntözési fejlesztésekre alapozott termőföld minőségvédelmi feladatok végrehajtásával, javulnak a
mezőgazdasági termelési egységen, a táblán belüli termőhelyi feltételek, amelynek során cél a vízháztartás
szabályozásával és a talajadottságokból eredő inhomogenitás csökkentésével a kedvezőtlen fizikai és kémiai
tulajdonságok megváltoztatásával a talaj termékenységének megőrzése, növelése.

Az előirányzott feladatok és azok nettó költsége

A vízgazdálkodás fejlesztést során
az öntözésfejlesztés keretében a tervezett közcélú vízellátó, vízszétosztó művek
(56.064 km, vízkivétellel és a hozzájuk tartozó
műtárgyakkal)
tervezett
költsége
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2.898.000 eFt
a vízrendezés keretében
a felújítandó művek (51.600 m) költsége
eFt
az átépítendő-bővítendő művek (9.900 m) költsége
eFt
a fejlesztendő művek (32.750 m) költsége
eFt
mindösszesen:
3.475.448 eFt

56.760
55.638
465.050

A megvalósítás tervezésének menete
elvi vízjogi engedély megszerzése (folyamatban)
hatósági döntéseknek megfelelő további dokumentációk: előzetes vizsgálatok, talajvédelmi terv, stb. (2011.
évi feladat)
pályázathoz szükséges előzetes megvalósíthatósági tanulmány (2011. évi feladat)
Létesítési vízjogi engedélyezési műszaki dokumentáció
Létesítési vízjogi engedélyezési eljárás és annak szakági egyeztetései
Ajánlatkérési műszaki dokumentáció
Részletes megvalósíthatósági tanulmány
Döntési javaslat
"Külterületi vízgazdálkodás fejlesztése"
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 a vízgazdálkodás fejlesztéséről szóló tájékoztató
elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
Javasolja, hogy Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a külterületi vízrendezés – vízutánpótlás tovább
tervezésére 6.500 eFt -ot 2011. évi költségvetésében fedezetet biztosítson. Felkéri a polgármestert a területen
gazdálkodókkal történő egyeztetésre.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2010. november 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2011. évi szúnyoggyérítési eljárás
Varjú Róbert
Várfi András polgármester

Tisztelt képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 1999 óta többoldalú megállapodás keretében, regionálisan végzi a
szúnyoggyérítést. Az 1999-ben 7 települési önkormányzat (Mezőtúr, Szarvas, Gyomaendrőd, Békésszentandrás,
Körösladány, Köröstarcsa, Öcsöd) szakmai és anyagi megfontolásból megállapodást kötött arra, hogy a
szúnyoggyérítési feladatok végrehajtása érdekében együttműködik. Az együttműködési megállapodásba bevonták
az RSZ-COOP ill. ROVÉRT Kft-t, mint a szúnyoggyérítésben nagy gyakorlattal rendelkező kivitelezőket. Az
együttműködés eredményesnek bizonyult, ezért 2002-ben egy kibővített megállapodás révén, már 16 települési
önkormányzat volt tagja a megállapodásnak. Innentől kezdve, mint szakmailag, mint pénzügyileg is eredményesnek
lett az együttműködés.
A társulás szakértőt alkalmaz, akinek feladata meghatározni a kezelések időpontját, ill. mérni a kezelések
hatékonyságának mértékét. Fontos, hogy a vissza nem térítendő támogatások pénzügyi elszámolását csak abban
az esetben fogadja el a támogató, ha a vállalkozók által kibocsátott számlákat a szakértő is leigazolta.
A 2010.-es évben a Körös-völgyi Települések Regionális Szervezetének Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a
tagtelepülések felhatalmazták Gyomaendrőd város önkormányzatát, mint gesztor önkormányzatot a pályáztatási
eljárás lefolytatására, mely magába foglalja a pályázati feltételek kiírását, pályázóktól az árajánlatok begyűjtését, a
tájékoztatást a tagtelepülések irányába, valamint a települések külön - külön szerződéskötésének az előkészítését.
A tervezett szúnyoggyérítési tevékenység becsült értéke nem érte el a közbeszerzési értékhatárt, ezért
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályáztatási eljárás keretén belül 5 lehetséges vállalkolkozást keresett meg az
ajánlattételi felhívással. A pályáztatási eljárás nyertese a Szemp-air Kft.-RSZ-Coop Kft. Konzorcium lett.
A 2010-es év szúnyogszezonja rendkívülinek mondható. A sok csapadék hatására az állandó szúnyogtenyésző
helyek mellett nagyon sok volt a belvízzel elöntött terület, és mindezt még a Körösökön levonuló árvizek is tetézték.
A 2010.-es évben a kialakult rendkívüli helyzet miatt 2 db biológiai és 5 db kémiai gyérítésre volt szükség, ami
magasabb az előző évekhez viszonyítva. Pl. 2009-ben két biológiai és 3 kémiai szúnyoggyérítésre volt szükség a
rendkívüli száraz időjárás miatt. Összességében azonban elmondható, hogy sikeres volt a 2010.-es szezon is,
hiszen a kezelések megfelelő időben történtek a kiélezett időjárási helyzetek ellenére, és a rendkívüli feltételek
ellenére sikerül a szúnyogszámot olyan értékek között tartani, ami a nyaralók, üdülők pihenését nem zavarta.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata levélben tájékoztatást kért a Társulás tagtelepüléseitől, hogy 2011. évben
melyik variációt támogatják, illetve melyiket tartják sikeresebbnek, és véleményezzék a 2010.-es évi gyérítést. A
megérkezett véleményezések egyhangúan sikeresnek, és megfelelőnek ítélték meg az ez évi pályáztatási eljárást,
valamint időben megfelelő hatékonysággal, rugalmasan folytak le a szúnyoggyérítési munkálatok. Gyomaendrőd
Város Önkormányzatát a pályáztatási eljárás lefolytatásáért a tagtelepülésektől Bruttó 900.000.- Ft illeti meg,
melynek beszedése folyamatban van.
Kérjük a Képviselő-testületet, hogy döntsön arról, hogy a 2010.-es évhez hasonlóan, vagy a korábbi 3 éves
periódusnak megfelelően történjen a Körös-völgyi Települések Regionális Szervezetének tagtelepülésein a
szúnyoggyérítés.

Döntési javaslat
"3 éves közbeszerzési eljárás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a Körös-völgyi Települések Regionális
Szervezetéhez tartozó tagtelepülések területére 3 évre szóló szúnyoggyéritési szolgáltatási szerződés
megkötését javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS B) alternatíva
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a Körös-völgyi Települések Regionális
Szervezetéhez tartozó tagtelepülések területére 1 évre szóló szúnyoggyéritési szolgáltatási szerződés
megkötését javasolja a Képviselő-testületnek.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2010. november 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Get-Energy Kft ajánlata az energia felhasználás felülvizsgálatáról
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési 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.
A szerződés teljesítéséhez a vállalkozó részére az önkormányzat intézményeinek az elmúlt é 2 évre visszamenőleg
rendelkezésére kell bocsátani az energia számláit.
A GET Energy Kft ajánlatával kapcsolatosan a következőkre kívánjuk a T. Képviselő-testület figyelmét felhívni:
Az „Energia menedzsment megbízási szerződés” tervezete már az első oldalon ellentmondásos. Hol Megbízottnak-,
hol Közmű Tanácsadónak nevezik magukat, ami vélhetően azt jelenti, hogy külső szervezettel végeztetnék
a munkát.
A szerződés-tervezet úgy van szerkesztve, hogy csak energia auditot jelen formában nem is lehet választani,
csak az energia- beszerzésre történő felhatalmazással együtt. Energia-beszerzésre szerintünk nincs mód
felhatalmazást adni-, tekintettel arra, hogy a jelen gázévre a Békés Megyei Önkormányzat közös földgázbeszerzése
keretében biztosított az önkormányzat intézmények ellátása. / A szerződés nem bontható fel./
A 2011 évi villamos energia biztosítására a közelmúltban kötöttünk szerződést-, illetőleg fogadtunk el kedvező árú
ajánlatokat. Magyar Áramszolgáltató Kft – és E.ON Energiaszolgáltató Kft./
Fentiek miatt csak az előző két év energiaköltségeinek felülvizsgálatával látjuk célszerűnek a GET Energy Kft
megbízását. Ezen tárgykörben kiemelnénk a az előző gázévben az EMFESZ Kft által számlázott rendszerhasználati
díjak ügyét, melyben nem tudtunk eredményt elérni.
A mellékelt szerződés-tervezet 1.1.2. pontjára nem javasolunk szerződést kötni, így a III. és IV. fejezet tárgytalan. A
1.2. pontból az esetleges kereskedő váltásra, a II. fejezet energia beszerzési pályázatra vonatkozók sem képezhetik
a szerződés tárgyát. Az 5.1. pontban rögzített szóbeliséget nem célszerű elfogadni. Az 5.3. pontja is módosul,
hiszen csak a múltra nézve végeznek feltáró munkát, tehát a Megbízott az elmúlt 24 hónapra vonatkozóan vizsgálja
a fogyasztási számlákat, és a Szolgáltató által visszautalt túlfizetés képezi a sikerdíj alapját.
A VI. fejezet a megállapodás érvényessége: nem célszerű határozatlan időre kötni a szerződést. A szerződés
teljesítési határidejét meg kell határozni: megkötésétől számított 90 nap.
A VII. fejezet 7.5. pontjában rögzített megtévesztés megtámadásáról nem mondhatunk le, így ez a pont nem
szerepelne a szerződésben.
A szerződés tárgyát, mennyiségét meg kell határozni. A T. Képviselő-testület a hivatal energia felhasználásának és
az önkormányzat intézményeinek felülvizsgálatáról is dönthet.
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Döntési javaslat
"Szerződések felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületek, hogy az
energiaszolgáltatók részére az elmúlt két évben kifizetett számlák jogszerűségét vizsgáltja felül A
Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert az energiaszámlák felülvizsgálatára vonatkozó
sikerdíjas szerződés megkötésére a GET Energy Kft-vel.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS B) alternatíva
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az
energiafelhasználásokat, az energiaszolgáltatásokat ne vizsgálja felül, mivel megbízási szerződés keretén
belül Nagy Sándor energetikus folyamatosan figyelemmel kísérte az energia felhasználást és eljárt annak
érdekében, hogy az energia gazdálkodásunk megfelelő legyen.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2010. november 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Közvilágítás korszerűsítés
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A TIVI Kft. (Esztergom) a Globál Led közvilágítási lámpatestek gyártója levélben felkereste az Önkormányzatot és
felvetette annak a lehetőségét, hogy az Önkormányzata a meglévő közvilágítási rendszerét lecserélje, átépítse LEDes fényforrással üzemelő lámpatestekre.
A LED-es fényforrású közvilágítási lámpatest előnyei:
energia megtakarítás
egyszerű felépítés, könnyű szerelhetőség
jó a fénykarakterisztikája, technikai jellemzői
A Tisztelt Képviselő-testület informálása érdekében rövid tájékoztatót állítottam össze a mai LED-es technológiával
működő közvilágítási lámpatestekről.
A piacon elérhető LED termékek száma folyamatosan növekszik, beleértve az útvilágításra szánt termékeket is.
Vannak közöttük olyanok, amelyek jól alkalmazhatóak a feladatra, de minőség és energia hatékonyság
szempontjából nagyon nagy a szórás a következő okok miatt:
- A LED technológia nagyon gyorsan változik és fejlődik. Új generációs termékek kerülnek piacra minden 6-12
hónapban.
- A LED-et alkalmazó lámpatestgyártók egy tanulási ciklussal szembesülnek, mivel a LED-ek nagyon érzékenyek a
hőmérsékleti és elektromos körülményekre.
- A lámpatest és a fényforrás immár egy egységet képez. Az alkalmazott LED fényforrások és azok beépítése nem
egységes így esetleges hiba esetén körülményes vagy lehetetlen egy másik gyártmánnyal helyettesíteni.
A legjobb LED fényforrások fényhasznosítása meghaladja a kompakt fénycsövek fényhasznosítását és eléri a
legjobb nagynyomású kisülőlámpákét. Ugyanakkor olyan termékek is vannak a piacon, amelyek fényhasznosítása
lényegesen elmarad ezektől. A LED-ekkel elérhető legjobb fényhasznosítás folyamatosan növekszik.
A megfelelő lámpatest és a körültekintően megtervezett, üzemeltetett LED rendszer jelentős hatással van az
energiahatékonyságra.
Ellentétben más fényforrásokkal, a LED-ek általában nem égnek ki, ha megfelelő körültekintéssel tervezték és
üzemeltetik. Működésük során folyamatosan vesztenek a fényükből, ahogy a legtöbb jelenlegi fényforrásunk is, de
azok rövid élettartama miatt ez alig volt észlelhető.
A nagynyomású nátriumlámpás világításhoz képest a LED-ek színhőmérséklete hidegebb, „kékesebb”. A LED-ek
színhőmérséklete választható. Minél nagyobb a színhőmérséklet, annál jobb a fényhasznosítás. Ugyanakkor a túl
nagy (5000 K feletti) színhőmérsékletet a többség kellemetlennek találja, mert hideg érzetet kelt.
A LED lámpatestek ára lényegesen nagyobb, mint a hasonló fényáramú nátriumlámpás lámpatesteké. Minél
nagyobb a teljesítmény, annál nagyobb a különbség. Ugyanakkor, ha LED-es lámpatest fényeloszlása illeszkedik a
világítási feladatokhoz, akkor a lámpatestek osztástávolsága vagy teljesítménye csökkenthető, ezáltal energia
takarítható meg.
Tájékoztatásul: Az Endrődi Hármas-Körös hídon a kerékpárút megvilágítására betervezett, augusztus végén
beüzemeltetett lámpák LED-es lámpák.
A jelenlegi közvilágítási rendszerünket az elmúlt 15 évben – két ütemben - korszerűsítettük. A második ütem 2004
–ben valósult meg, ezért az akkor felszerelt lámpatestek még nem amortizálódtak. Egy újabb korszerűsítés esetén a
lámpatestek aktuális értéke veszteségként jelentkezne. / Pályázat benyújtása-, ill. az E-ON –nal történő elszámolás
esetén./
A TIVI Kft által becsatolt számítás több vonatkozásban nem helytálló:
- Egyrészt a megtakarítást nem a tényleges – 2011 évre szerződött 15,59 Ft/kWh árral vették figyelembe, ami a
rendszerhasználati díjakkal együtt nettó 33,68 Ft/kWh – át képez, így a számított megtakarítás 1.763.500 Ft/év +Áfa
összeggel kevesebb.
-

A csatolt megtakarítás számítás az éves üzemköltségnél mintegy 4.040.000 Ft megtakarítással számol, holott
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az E.ON Áramszolgáltató Zrt – vel kötött / jelenleg E.ON Áramhálózati Kft / üzemeltetési szerződés módosítása
nélkül semmiféle költségcsökkenéssel nem lehet számolni.
A 213.400 eFt + ÁFA beruházási költséget alapul véve az 1 kW teljesítmény-megtakarításra jutó beruházási
költség mintegy 3,2 MFt + ÁFA, ami más energia megtakarítást célzó beruházásokhoz képest kedvezőtlen.
- Jelenleg nincs érvényben közvilágítás korszerűsítés támogatására irányuló pályázati lehetőség, ezért
célszerű a döntéssel megvárni a 2011. évi pályázati felhívások megjelenését.
Célszerűnek tartanánk azt, hogy a folyamatos fejlesztés alatt álló LED-es lámpacsalád beépítésével később
foglalkozzon az Önkormányzat-, amikor már mind a tapasztalati adatok, mind a gazdaságosság egyértelműbben
támasztják alá a városban történő alkalmazást.
Kérem a T. Bizottságot, hogy az előterjesztést vitassa meg, és javaslatát terjessze a T. Képviselő-testület elé.
Döntési javaslat
"Közvilágítás korszerűsítés"
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 Bizottság az előterjesztésben foglaltakkal
egyetért. Javasoloja a Képviselő-testületnek, hogy jelenleg ne foglakozzon vele,a pályázati lehetőségek ismeretében
a későbbiekben térjen vissza rá.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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Tárgy: Gyomaendrőd közvilágítás korszerűsítéséhez kapcsolódó előzetes ajánlat

Az előzetesen folytatott tárgyalásaink során kialakult érdeklődésükre reflektálva bemutatunk
néhány lehetőségre kiterjedő kalkulációt annak érdekében, hogy megfelelő információk
birtokában hozzanak döntést a korszerű, rendkívül energiatakarékos és kitűnő fény
karakterisztikai tulajdonságokkal rendelkező GLOBAL LED magyar fejlesztésű közvilágítási
lámpatest család bevezetésének, alkalmazásának vonatkozásában.
A közvilágítás korszerűsítéshez 50% vissza nem térítendő állami támogatásra van pályázati forrás.
A pályázat feltétele, hogy 25% Önkormányzati önerő szükséges. A maradék 25% finanszírozása
történhet banki hitelből, valamint cégünk is vállalja ezen összeg megfinanszírozását az
Önkormányzat által választott konstrukciótól függően. (Igény esetén ajánlatot teszünk a 2x25%
összesen 50% megfinanszírozására is.)

A hitel visszafizetésének, valamit a felmerülő kamatköltségeknek a fedezetét a korszerűsítés
elvégzésével létrejött energia költség megtakarítása biztosítja. A hitel visszafizetését követően a
GLOBÁL LED technológia alkalmazásának következtében képződő 57,54 %-os energia költség
megtakarítás
az
Önkormányzatnál
marad,
szabadon
felhasználható
forrásként.
A TIVI Kft. saját finanszírozói háttérrel segíti az Önkormányzati projekt megvalósítását, de
természetesen ha az Önkormányzat rendelkezik saját forrással, vagy az Önkormányzat a saját
maga által választott banki finanszírozást kíván igénybe venni, úgy az energia költség megtakarítás
a beruházás elkészültét követően teljes egészében az Önkormányzatnál marad a korszerűsítés
befejezésétől kezdve.
Jelenlegi közvilágítási lámpatest db szám:
Lámpatestek névleges teljesítménye:
Cserére javasolt lámpatest db szám:
Új LED lámpatestek össz. teljesítménye:
Energia megtakarítás:
Teljesítmény csökkenés (megtakarítás):
Energia költség megtakarítás (bruttó):

2022 db
132,271 kW
2 022 db
56,164 kW
57,54 %
76,107 kW
1 592 268 Ft/hónap

A mellékelt táblázat tartalmazza - az Önök által szolgáltatott adatok, valamint a TIVI Kft.
előzetes felmérésének ismeretében – a várható beruházási költségeket, (mely magába foglalja a
kivitelezési költséget, beleértve a lámpatestek és a hozzá tartozó szerelvények árát, valamint a
felszerelés és üzembe helyezés költségeit), továbbá megtérülési adatokat is tartalmaz, néhány
finanszírozási alternatíva bemutatásával.
A táblázatban feltüntetett adósságszolgálat (törlesztés) összege évenként a hivatalos infláció
mértékével növelésre kerül.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az Önkormányzat „komplex, több energia hatékonyság növelési
tevékenység”-re nyújt be KEOP pályázatot, akkor 70% állami vissza nem térítendő támogatás is
pályázható.
Ajánlatunk az Önök által küldött adatokra alapozott előzetes számítás, a beruházás – és
így a megtérülés – pontos adatai a részletes kiviteli terv elkészülte után kerülnek
pontosításra.
A mellékelt táblázat mutatja, hogy az Önkormányzat lehetőségei, elképzelései függvényében
számos megoldás kínálkozik a beruházás finanszírozására. Amennyiben ajánlatunktól eltérő
lehetőségek irányába gondolkodnak, természetes bármilyen alternatív megoldással állunk
rendelkezésükre.

TIVI Kft
Esztergom-Kertváros

12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2010. november 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Képviselő-testületi előterjesztések elektronikus úton történő átadásának koncepciója
Megyeri László aljegyző
Dr. Csorba Csaba jegyző
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A november 4-i Képviselő-testületi ülésen Dr. Csorba Csaba jegyző úr Önök előtt kifejtette azt a polgármester úr által
is szorgalmazott kezdeményezést mely szerint ez év végétől fokozatosan átállnánk a testületi vitaanyagok
elektronikus úton történő továbbítására egy folyamatvezérelt rendszer bevezetésével.
Röviden a koncepció előzményéről.
Már 1992-ben az igazgatási rendszerszervezői diplomadolgozatom témájaként a képviselő-testületi működés
ügyviteli kiszolgálásának és a döntések regisztrálásának informatikai fejlesztési lehetőségeit vettem számba, mivel
már akkor is felmerült annak az igénye, hogy a testületi döntéshozatali folyamatot [döntés előkészítés – döntés döntés végrehajtás – hatáselemzés, beavatkozás egy új döntéssel] hogyan lehetne a lassú, nagy emberi erőforrás
igényű és nem hatékony manuális módszerről egy korszerűbb információ feldolgozási technológiára átállítani.
Ennek igénye nem egyszerűen az „úri passzióból” vagy az újdonság vezérelte kíváncsiságból eredt, hanem abból a
nyomasztó körülményből, amit már a nyolcvanas(!) évek közepén egy amerikai tanulmányban leírtak: „Az USA-ban
jelenleg évente 800 milliárd dollárt költenek irodai munkára. Ennek az összegnek a 75%-át bérezésre fordítják.
1990-re várhatóan megduplázódik az irodai költségek jelenlegi aránya.”
Már a kilencvenes évek elején végzett saját felmérésünk is arról tanúskodik, hogy évről évre exponenciálisan
növekszik az adminisztrációs igény és ennek költsége is. 1990 óta a testületi ülések napirendjei és az ahhoz
készített előterjesztések mennyisége drasztikusan növekszik.
Év
Ülések száma
Napirendek száma
Előterjesztések mennyisége
(évi)
Előállítás közvetlen költsége
(évi)

1992
24
~90
~1.500-2.000 oldal

2002
11
~250
~3.000-4.000 oldal

2010
20
~380
~5.000-7.000 oldal

NA

NA

700-900ezer ft

Az évről évre növekvő előállítási költségek mellett nem csökken a munkateher. Az amerikai tanulmányban
bemutatott magas bérköltség arány miatt nincs lehetőség növelni az élőmunka ráfordítást, így azonos, vagy kisebb
létszámmal kell magas színvonalú (szellemi és tárgyi) produktumot előállítani az előállításra rendelkezésre álló
időkeret fokozatos csökkenése mellett. Ennek az ellentmondásnak a feloldása természetesen a korszerű információ
feldolgozási technológiák bevezetésével volt megoldható a múltban és ez az egyetlen járható út ma is.
A korábban felvázolt döntéshozatali folyamatoknak tekintsük át a jelenlegi munkaszervezési állapotát.
Sorszám
1

Folyamat
Probléma felvetés

4

Döntés előkészítés
(előterjesztés)
Döntési javaslat
továbbítása
Döntés

5

Döntés rögzítés

2
3

Feldolgozási
technológia

Irány

Alkalmazott eszköz

Bemenet

Vegyes

Szövegszerkesztő,
elektronikus levelező

Belső folyamat

Elektronikus

Szövegszerkesztő, EDtR

Kimenet

Papíralapú

Belső folyamat

Elektronikus

Belső folyamat

Elektronikus
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Nyomtató, hagyományos
postázás
MikroVoks-EDtR
MikroVoks-EDtR hangos
jegyzőkönyv,
szövegszerkesztő, EDtR
döntéstár

6

Döntés közlés
(határozat kivonat,
rendelet kihirdetés)

Kimenet

Elektronikus

7

Végrehajtás

Belső folyamat

Vegyes

8
9

Végrehajtás rögzítése
Beszámolás

Belső folyamat
Kimenet

Elektronikus
Papír alapú

10

Újabb probléma felvetés Bemenet

Vegyes

Szövegszerkesztő,
önkormányzati portál
Hagyományos és
elektronikus alkalmazások
és eljárások sokasága
EDtR
Előterjesztés
Hagyományos vagy
elektronikus küldemény és
dokumentum

A fenti táblázatból is jól látszik, hogy ma már a testületi működést kiszolgáló igazgatási munka gyakorlatilag teljesen
elektronizált. Két pontnál, a döntési javaslatok közlésénél (3) és a végrehajtásról szóló beszámolásnál (9) vált át
papír alapúra az elektronikus információfeldolgozási folyamat.
Ebből az állapítható meg, hogy a képviselőkkel folytatott kommunikáció az pont, ahol a technológiai váltás
nehézséget okoz.
A papír alapú előterjesztés előállítása:
Lassú és nehézkes,
Drága,
A hibák lassan és nehézkesen korrigálhatók
Az előkészítés szakasza fekete doboz, az előkészítők és döntéshozók közötti „párbeszéd” hiánya miatt,
Sürgősségi, vagy rendkívüli esetekben az írásbeliség lehetetlensége, vagy döntés előtti közlése (repülő
előterjesztések)
Milyen módon lehetne kiváltani a papíralapú döntés előkészítést úgy, hogy az mindenkinek komfortos és
kezelhető legyen, de ne járjon túlzott költségekkel, műszaki nehézségekkel?
Ma már kézenfekvő megoldás az internet és a webes technológia. Ezzel az eljárással „bevarrható” az a rés, amely a
döntéshozatali folyamatban jelenleg megtalálható. Az általunk javasolt megoldással az önkormányzati képviselők,
külsős bizottsági tagok (döntéshozók) azon kívül, hogy a jövőben kizárólag elektronikusan jutnának az
előterjesztésekhez, alkalmuk is lenne kétoldalú interakció kialakítására a hivatallal.
A kommunikáció és információ áramlása az interneten, mint kommunikációs közegen zajlana. Logikailag két pólust
különböztetünk meg. A védett és zárt hivatali rendszert (back office) és a tűzfalon túli publikus világot
(önkormányzati portálon publikált nyilvános előterjesztések és döntések)
A döntéshozók az internet segítségével, bár a tűzfalon túl, de egy védett autentikációs eljárással egy olyan privát
információs teret érhetnek el, amelyet kizárólag nekik biztosítunk. Ezt az információs teret szigorú szerepköri
besorolással és hozzáférési jogosultsággal lehetne csak elérni. Pl. az X bizottsági tag nem láthatja az Y bizottság
zárt ülésének előterjesztéseit, a sajátját viszont igen.
Ezt az információs teret és felületet szélessávú internet kapcsolat mellett, közönséges web böngészővel lehetne
elérni. A felület és annak outputjai nyílt szabványúak, így bármilyen asztali és mobil eszközzel, annak hardver és
szoftver platformjától függetlenül elérhetők és kezelhetők. Így a hagyományos PC mellett szóba jöhetnek a
notebook, netbook eszközök mellett az okostelefonok és egyéb kommunikációs eszközök (pl. tablet pc-k)
Milyen eszközökre, beruházási igényre van szükség?
Döntéshozóknál:
megfelelő paraméterrel bíró, robusztus, de kedvező árú mobil eszköz (erős notebook konfiguráció optikai és
kártya olvasóval, hálózati támogatás (RJ45, WiFi, BlueTooth, Infrared stb. interfészek), korszerű operációs rendszer,
és irodai alkalmazáscsomag(ok) [beszerzendő]
internet kapcsolat [akinek nincs privát előfizetése annak olcsó vezetékes vagy mobilinternet előfizetés
biztosítása]
elektronikus előterjesztéseket kezelő közgyűlési webes felület (front office) [kifejlesztendő]
Hivatalban:
nagysebességű internet kapcsolat [már rendelkezésre áll]
testületi üléseket előkészítő rendszer (back office) [már rendelkezésre áll]
hálózat és internet szolgáltatás az ülésteremben (WiFi) [már rendelkezésre áll]
Hogyan működne az elektronikus előterjesztéseket kezelő közgyűlési webes felület?
(A rendszer blokkvázlatát az 1. ábra mutatja be)
A Hivatali apparátus az ülést megelőző 6. nap 16 óráig a back office rendszerben (EDtR) előkészíti az ülést. Ennek
keretében letárolja a beterjesztések és a hozzájuk kapcsolódó döntés javaslatok szövegét, a mellékleteket, beállítja
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a hivatkozásokat. Ezt követően a belső szabályzatok és jegyzői utasítások szerint megtervezi az ülés tárgysorozatát
(napirendi javaslat). PDF-be generálja a meghívót és kinyomtatja. A kinyomtatott és polgármester (bizottsági elnök)
által aláírt példányt postázza, az elektronikus változatot emailben továbbítja az érintettnek. A back office
szolgáltatással kipublikálja a nyilvános ülést, illetve a PDF-be generált előterjesztéseket is közzéteszi az
önkormányzati honlapon.
Ez a folyamat a már meglévő és pótlólagos beruházás nélküli rendszerrel megvalósítható és már ma is működik.
Innen lépne be az új front office rendszer, amit most csak hívjunk egyszerűen elektronikus előterjesztés támogató
rendszernek (EEtR). Ebben a rendszerben a kezelő személyzet elindítja a publikációs folyamatot.
A döntéshozó (képviselő, külsős bizottsági tag) a levelekből értesül arról, hogy ülés következik és annak az
előterjesztései már elérhetők. Jogosultságtól függően számára nemcsak a nyílt, hanem a zárt ülés beterjesztései is
rendelkezésre állnak.

1. ábra
Röviden bemutatjuk a - még nem működő, de elképzelt - EEtR fantázianevű internetes szoftver lehetséges
szolgáltatásait
A döntéshozó élő internet kapcsolat mellett valamilyen web böngésző (IE, Firefox, Chrome, Opera, Safari)
indításával csatlakozik a kiszolgáló szerverhez. Az autentikáció alapesetben belépő név és jelszó függő. A biztonság
növelése érdekében a közönséges http protokoll helyett a titkosított https protokollal lesz elérhető. Tovább növelhető
a biztonság – szükség szerint – az internetes banki rendszerekben alkalmazott biztonsági SMS kód bekérésével is.
Amikor a döntéshozó belép, akkor automatikusan üzenet kap, ha a belső üzenetküldő rendszerben értesítést kapott.
Ez lehet egy kérdésre adott válasz, vagy tájékoztató arról, hogy az eredeti tárgysorozat időközben új előterjesztéssel
egészült ki, módosult egy előterjesztés vagy annak döntésjavaslata, stb.
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A döntéshozó az első fülön ki tudja választani a megfelelő döntéshozó testületet. A következő fülön az adott testület
összes aktuálisan elérhető ülése lesz listázható.

A döntéshozó képviselők itt meg tudják nézni az üléshez tartozó előterjesztéseket.
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A rendszer – technológiájából adottan – lehetővé teszi kapcsolódó információk csatolását. A hypertext adta
lehetőséggel élve belinkelhetők a jogszabályok a Magyarországh.hu kormányzati portálról. Szintén belinkelhetők a
képviselő-testület korábbi döntései (határozat és rendelet) illetve előterjesztései a Gyomaendrőd.hu oldalról, vagy az
EEtR belső adatbázisából.

A következő ábrák a fenti lehetőségeket demonstrálják.
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Sokszor az előterjesztések írásmunkái azért terjedelmesek, mert sok bennük a jogszabályi és egyéb előzményekre
történő hivatkozás. A fenti módszerrel az irományok tartalma jobban koncentrálható a lényegre és munkateher is
megtakarítható a hivatkozások beépítésével. Nem kell így az információkat ismételni és halmozni.
A rendszer további szolgáltatásaként a döntéshozók, ha akarnak, írhatnak megjegyzést (feljegyzést) saját maguk
számára, vagy írhatnak jegyzetet (javaslatot vagy kérdést) a készítő(k) számára (külön az előterjesztéshez és külön
az egyes döntési javaslatokhoz).
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A jegyzetnél megadható lenne, hogy azonnal kér rá választ, vagy ráér az ülésen is. A jegyzet írásakor email üzenet
is megy annak, aki azt írta, illetve az összes beterjesztés készítőnek. Ha belép az előterjesztést készítő a
rendszerbe, és írtak jegyzetet valamihez, akkor a program felugró ablakban szól, hogy van x db. olvasatlan
üzenete. Egy jegyzetre jogosult választ írni a beterjesztést készítő és az előterjesztést ülésen képviselő személy
is. Ez egyfajta fórumszerű felület lenne, ahol egymás után sok kérdés-válasz is lehet. Külön joggal beállítható (pl.
jegyző számára), hogy megnézhesse, milyen üzenetek vannak kitől-kinek, ebből melyek lettek már elolvasva és
reagálva.
A vizuális megtekintés mellett lehetne PDF dokumentumot is készíteni az ülés anyagáról. Ki lehet majd jelölni, hogy
mely napirendi pontok legyenek a PDF-ben. Meg lehet adni, hogy a saját megjegyzések és feljegyzések is benne
legyenek-e.
Összegezés:
Ez olyan felület lehetne, mintha egy külön weboldal lenne. A felhasználók és a jogosultságok - és természetesen az
adatok is - a tűzfal mögött meghúzódó (back office) EDtR rendszerből jönnének. Mivel az adatmigráció a külvilággal
a védelmi zóna mögött meghúzódó belső rendszerből kifelé irányul ezért az adatvédelem is biztosítható lenne.
Az állandó és folyamatos adatfrissítés miatt a back office rendszerben (EDtR) történt módosítások rövid időn belül a
front office rendszerben (EEtR) is láthatók lesznek. Ez azt jelenti, hogy ha egy „repülő előterjesztés” az ülés napján
délelőtt 10-kor kerül be a rendszerbe, akkor azt a döntéshozó már legkésőbb 10,30-kor láthatja és olvashatja. Az
ülésre megérkezve a mobil és vezeték nélküli technológia támogatásával eléri a naprakész üléstervet,
előterjesztéseket beleértve a saját feljegyzéseket, előzetes egyeztetéseket, kérdéseket és válaszokat. A döntéshozó
rendelkezésére állnak kiegészítő információk. Korábbi döntések, előterjesztések, mellékletek, jogszabályok.
További előnyt jelent, hogy minden képviselő és bizottsági tag láthatja a másik bizottság nyilvános napirendjeinek
előterjesztéseit, így ahhoz hozzá tud szólni. Ezzel érdemben is elérhető az, hogy egy előterjesztést a bizottságok
párhuzamosan ne tárgyaljanak meg. A tárgysorozat ismeretében a bizottsági tagok kezdeményezhetik bizottság
elnökénél a téma esetleges megtárgyalását, önálló megvitatását, segítve ezzel a bizottság elnökét a munka
szervezésében.
A rendszer bevezetésével javul a képviselők információval történő ellátása, hatékonyabb lesz az ülésre a
felkészülés, csökken a hivatal leterheltsége is, nem utolsó sorban hosszabb távon (2-4 év) olcsóbb és
környezetkímélőbb lehet a jelenlegi rendszernél.
A fent felvázolt lehetőség egy lehetséges megoldás. Ezzel – a betanulást követően - gyakorlatilag korlátlan eszközt
és lehetőséget tudunk biztosítani a felkészülésre és döntéshozatalra. Egyetlen korlát marad csak: az idő.
Az elektronikus közgyűlési támogatás becsült költségvonzata (nagyvonalú, előzetes számítás)
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Netbook eszközök: 70-110ezer ft/db.
Notebook eszközök: 120-250ezer ft/db.
Internet előfizetés (szükség esetén):
Fibernet start csomag (1/0,5 Mbps) 3ezer/hó
Invitel Net&Go ADSL és Mobil megoldás (1,2/0,3 Mbps) 3,5ezer/hó
Vodafone mobilnet (Internet Easy 2 GB) 3ezer/hó
Telenor mobilnet (Internet Mini 1 Gb) 2,5ezer/hó
T-Mobil mobilnet (RelaxNet M 3GB) 4ezer/hó

Költségszámítás:
Polgármester+11 képviselő+7 külsős bizottsági tag+jegyző = 20 db. mobil eszköz
Netbook = 20*117.000 = 2.320.000ft (bruttó)
Notebook = 20*147.000 = 2.940.000ft (bruttó)
Internet éves előfizetés (igény szerint) átlag 38.000ft/1 előfizetés

Döntési javaslat
"Képviselő-testületi előterjesztések elektronikus úton történő átadásának koncepciója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szervezet fejlesztés
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
Képviselő-testületi előterjesztések elektronikus úton történő átadásának koncepcióját fogadja el és a
megvalósításához szükséges forrásokat a 2010. évi költségvetésében biztosítsa.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2010. november 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Új Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
Liszkainé Nagy Mária, dr. Tímár Andrea
Dr. Csorba Csaba jegyző
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzésekről szóló 2003.évi CXXIX. (a továbbiakban: Kbt.) 6. § (1) bekezdése előírja, hogy a Kbt. hatálya
alá tartozó ajánlatkérőknek meg kell határozniuk a közbeszerzési eljárásaik előkészítésének, lefolytatásának, belső
ellenőrzésének felelősségi rendjét, valamint az eljárásba bevont személyek felelősségét, illetve a dokumentálási
rendet.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata e kötelezettségét már a Kbt. hatályba lépésekor természetesen teljesítette,
azonban a 2010. szeptember 15-én hatályba lépett 2010. évi LXXXVIII. törvény jelentősen módosította a Kbt-t,
amely több ponton is érintette Gyomaendrőd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának rendelkezéseit.
Erre való tekintettel a Közbeszerzési Csoport (Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának Városüzemeltetési és
Vagyongazdálkodási Osztálya) megkezdte a Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálatát. A felülvizsgálat során
célszerűnek láttuk kiterjeszteni a Közbeszerzési Szabályzat hatályát az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal
beszerzésein túl az Önkormányzat költségvetési szervei, valamint az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló
gazdasági társaságok Kbt. hatálya alá tartozó beszerzéseire is. Ez pedig indokolttá tette egy új Közbeszerzési
Szabályzat megalkotását. Az új szabályzat tervezete az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és dönteni!
Döntési javaslat
"Közbeszerzési Szabályzat elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja
a Tisztelt Képviselő-testületnek az előterjesztés mellékletét képező Közbeszerzési Szabályzat tervezet elfogadását
változatlan formában.

Határidők, felelősök:
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Csorba Csaba
Hivatali felelős: Liszkainé Nagy Mária
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. § (1) bekezdése alapján az alábbi Közbeszerzési
Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) alkotja.

A Szabályzat hatálya

1.) A Szabályzat Hatálya alá tartozik:
- Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat),
- Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal),
- az Önkormányzat költségvetési szervei,
- az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok Kbt. hatálya alá tartozó
beszerzései.
A Szabályzat hatálya kiterjed az Önkormányzat által szerződés alapján ellátott gesztor önkormányzati
feladatokkal kapcsolatos beszerzésekre is, figyelemmel a létrehozó szerződés szerint érvényesülő
döntési rendre.
A közbeszerzés értékének meghatározására a Kbt. 35-40. §-ok rendelkezéseit kell alkalmazni.

A közbeszerzések tervezése, előkészítése

2.) Az adott évre tervezett közbeszerzési eljárásokról, illetve beszerzésekről az éves költségvetés
alapján a Szabályzat hatálya alá tartozó szervek vezetői minden év február 28-ig kötelesek az éves
összesített közbeszerzési terv (a továbbiakban: közbeszerzési terv) elkészítéséhez a tervezett
beszerzések vonatkozásában a megfelelő adatokat a Közbeszerzési Csoport (a továbbiakban: a KCS)
számára elektronikusan megadni. A KCS feladatait a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és
Vagyongazdálkodási Osztálya látja el.
A megadott adatokat fel kell venni a Közbeszerzési Adatgyűjtő Programba (a továbbiakban: KAP). A
KAP-ot számítástechnikai eszközön vezeti a KCS. Az adatok alapján a KCS legkésőbb minden év
április 15-ig elkészíti a közbeszerzési tervet, melyet az Önkormányzat Képviselő-testülete fogad el.
A közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell:
•
•
•
•
•

a közbeszerzéseket tárgy szerinti bontásban,
a közbeszerzéseket az eljárás rendje szerint csoportosítva,
a közbeszerzési eljárás típusát,
lefolytatásának tervezett időpontját,
valamint a beszerzés becsült értékét.

Az elfogadott közbeszerzési tervet, illetve a módosításait haladéktalanul közzé kell tenni az
Önkormányzat honlapján: www.gyomaendrod.hu. A közzétételről a KCS gondoskodik.
3.) A közbeszerzési eljárás megindításáról dönt, illetve az eljárás eredményét megállapítja:
- A közösségi értékhatárokat elérő, illetve meghaladó értékű beruházások esetén az Önkormányzat
Képviselő-testülete,
- A nemzeti értékhatárokat elérő, illetve meghaladó, de a közösségi értékhatárokat el nem érő értékű
beruházások esetén az Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság (a továbbiakban: ÖKDB).
Az ÖKDB a Képviselő-testület által létrehozott bizottságok elnökeiből álló testület. Titkársági
feladatait a KCS látja el.

- Gesztor önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekkel összefüggő ügyekben az azt
létrehozó szerződés szerinti döntéshozó szervezet, a Képviselő-testület előzetes állásfoglalása alapján.
4.) A közbeszerzési eljárás lefolytatását a Szabályzat hatálya alá tartozó szervezetek vezetői
kezdeményezik a KCS-nál írásban, a tervezett képviselő-testületi, illetve az ÖKDB ülésére való
előterjesztés leadásának időpontját megelőző 16 munkanappal, az alábbi dokumentumok egyidejű
átadásával:
• igazolás a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról,
• támogatás esetén az erről szóló szerződés másolati példánya,
• nyilatkozat az eljárás becsült értékére vonatkozóan,
• nyilatkozat az egybeszámítás követelményének (Kbt. 40.§) figyelembevételéről az eljárási
rend meghatározásakor és az eljárási mód kiválasztásakor,
• a részvételi jelentkezéshez/ajánlattételhez szükséges dokumentáció, a megvalósítandó
feladathoz rendelkezésre álló részletes műszaki leírás (építésügyi, műszaki dokumentációk,
engedélyek),
• szerződés-tervezet,
• a folyamatos kapcsolattartást biztosító, intézkedésre jogosult ügyintéző megjelölése, valamint
az általa aláírt összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat,
• a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges egyéb információk és dokumentumok.
Az önkormányzat beruházásainak rendjéről szóló 8/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Br.) hatálya alá tartozó beruházásokkal kapcsolatos közbeszerzés esetén a
közbeszerzési eljárás előkészítésére a Szabályzatot a Br-rel együtt kell alkalmazni.

A közbeszerzési eljárás lefolytatása

5.) A közbeszerzési eljárás az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívás közzétételével, illetve a Kbt. 251.
§ (2) bekezdésben meghatározott esetben az ajánlattételi felhívás ajánlattevők részére történő
megküldésével kezdődik. Az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívást hirdetmény útján kell közzétenni,
melyről a KCS gondoskodik.
6.) A részvételi/ajánlati/ajánlattételi felhívás, valamint a kapcsolódó dokumentáció tervezetét a KCS
készíti el a részére szolgáltatott adatok, információk figyelembevételével. Az ágazati, szakmai adatok,
a pénzügyi fedezetre vonatkozó nyilatkozat, ágazati, szakmai dokumentumok, szerződéstervezetek
helytállóságáért az azokat átadó szervezet felel.
A felhívás és a dokumentáció jóváhagyásáról a Képviselő-testület által létrehozott Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság állandó tagjaiból – az elnök kivételével , valamint a közbeszerzés tárgya alapján, a speciális jogi, pénzügyi, illetve közbeszerzési szakértelmet
biztosító hivatali köztisztviselő, illetve egyéb szakértőkből álló testület (a továbbiakban: Bíráló
Bizottság) dönt. A szakértőket a KCS javaslata alapján a közbeszerzés értékétől függően a Képviselőtestület, vagy az ÖKDB jelöli ki.
Az elkészült dokumentációt a részvételre jelentkezők/ajánlattevők részére a KCS bocsátja
rendelkezésre.
A KCS köteles gondoskodni továbbá arról, hogy a dokumentáció az ajánlattételi határidő lejártáig
rendelkezésre álljon.
7.) A Kbt. 251. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a Bíráló Bizottság dönt arról, hogy mely
ajánlattevők részére kell megküldeni az ajánlattételi felhívást.
8.) A közösségi értékhatárokat elérő, illetve meghaladó értékű közbeszerzés esetén a Közbeszerzések
Tanácsa által vezetett névjegyzékben szereplő hivatalos közbeszerzési tanácsadót kell bevonni az

eljárásba. A közösségi értékhatárokat el nem érő értékű közbeszerzések esetén is lehet közbeszerzési
tanácsadót bevonni, erről az ÖKDB dönt.
9.) A benyújtott ajánlatokat a Kbt. 80. § (1) bekezdésében meghatározott időpontig a KCS zárható
irodájában kell tárolni és tilos felbontani. A bontást a KCS végzi, melyről jegyzőkönyv készül, mely
tartalmazza:
- a közbeszerzés tárgyát, a bontási eljárás helyét és idejét (óra és perc pontossággal),
- jelenlévő személyek megnevezését és funkcióját,
- ajánlattevő nevét és címét,
- ajánlattevő által kért ellenszolgáltatást,
- a főbb számszerűsíthető adatokat, melyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek.
A jegyzőkönyv mellékletét képezi a jelenléti ív.
A bontásról készült jegyzőkönyvet a KCS öt munkanapon belül megküldi az összes ajánlattevőnek.
10.) A KCS a részvételi jelentkezések/ajánlatok bontását követően 5 munkanapon belül az
érvényesség, a szükséges hiánypótlás szempontjából azokat áttekinti, és intézkedik a hiánypótlás
elrendelése, a hiánypótlási határidő megállapítása, a számítási hiba javítása iránt, valamint a kizáró
okokkal, az alkalmassággal, kirívóan alacsony árral, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a
dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok,
igazolások tartalmának tisztázása okán szükséges felvilágosítás megkérése iránt.
11.) A beérkezett válaszok alapján a KCS táblázatos formában előkészítő anyagot készít a bíráló
bizottság számára, mely tartalmazza a részvételre jelentkezők/ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és
műszaki
alkalmasságára
vonatkozó,
a
részvételi
jelentkezések/ajánlatok
érvényességének/érvénytelenségének megítéléséhez szükséges, a felhívásban és a dokumentációban
kért adatokat, tényeket, valamint az eljárás eredményességének vizsgálatát.
12.) A Bíráló bizottság a részvételi jelentkezéseket/ajánlatokat a felhívásban megadott szempontok
szerint értékeli. Ennek során felelős az objektív, a Kbt.-ben meghatározott szempontok szerinti
értékelésért.
A Bíráló Bizottság javaslatot tesz a részvételre jelentkezők/ajánlattevők által benyújtott részvételi
jelentkezések/ajánlatok
érvényességére/érvénytelenségére,
valamint
az
eljárás
eredményességére/eredménytelenségére, továbbá megállapítja, hogy melyik ajánlat a legkedvezőbb,
illetve ha az ajánlati/részvételi felhívás előírja, sorrendet állít fel az ajánlatok között. A javaslatot a
Bíráló Bizottság elnöke terjeszti az eredményt megállapító Képviselő-testület, illetve ÖKDB elé.
Az ajánlatok elbírálásáról a Kbt. 93. § (2) bekezdésében meghatározott írásbeli összegezést a KCS
készíti el.
13.) A közbeszerzés értékétől függően a Képviselő-testület, illetve az ÖKDB a Bíráló Bizottság
javaslata alapján dönt az eljárás eredményéről. Az eredmény közzétételéről a KCS gondoskodik.
14.) A közbeszerzési eljárás nyertesével a szerződés a kötelezettségvállalás rendje szerint, a
kötelezettségvállalásról, ellenjegyzésről, érvényesítésről és utalványozásról szóló belső
rendelkezésekben foglaltak szerint írásban köthető meg, az ajánlati/ajánlattételi felhívás, a
dokumentáció és az ajánlat tartalmának megfelelően.
Szerződéskötésre az ajánlati/ajánlattételi felhívásban meghatározottak szerint az eredményhirdetést,
illetve az írásbeli összegzés megküldését követő naptól számított tizedik napnál korábbi és
harmincadik - építési beruházás esetében hatvanadik - napnál későbbi időpontban nem kerülhet sor.
A közbeszerzési eljárás lefolytatása után kötött szerződések nyilvántartásáról, illetve az Önkormányzat
honlapján (www.gyomaendrod.hu) való közzétételéről a KCS gondoskodik.
15.) A közbeszerzési szerződés módosítására kizárólag a Kbt. 303. §-ában meghatározott okból
kerülhet sor. A közösségi értékhatárokat elérő, illetve meghaladó értékű beszerzések esetén a
szerződést módosítani kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyó írásbeli véleményének

birtokában lehet. A nemzeti értékhatárokat elérő, illetve meghaladó, de a közösségi értékhatárokat el
nem érő értékű beszerzések esetén tájékoztatni kell a KCS útján az ÖKDB-t a szerződés
módosításáról, illetve a módosítás indokairól.
16.) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal közbeszerzési értékhatár alatti beszerzései során
legalább három ajánlat bekérése szükséges, amelytől árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén,
illetőleg rendkívüli sürgősség esetén el lehet térni. Az ajánlatok bekéréséről az illetékes osztályvezető
gondoskodik. A beérkezett ajánlatokról az osztályvezető javaslatára a polgármester dönt.

A közbeszerzési eljárásban résztvevők felelőssége

17.) A közbeszerzési eljárás előkészítésében, lebonyolításában, a döntéshozatalban részt vevők a 2.
számú melléklet szerinti összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot kötelesek aláírni a
közbeszerzési eljárásban való közreműködésük megkezdését megelőzően. Ezen rendelkezések
megsértése esetén, a vonatkozó jogszabályok szerint felelősséggel tartoznak. A Polgármesteri
Hivatalban dolgozók munkaköri leírásában, a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos
kötelezettségüket meg kell határozni, valamint utalni kell esetleges károkozásuk esetén a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 57. §-a szerinti kártérítési felelősségükre. A
döntéshozatalban résztvevők felelősségére a helyi önkormányzati képviselők jogállásáról, valamint a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről rendelkező jogszabályok, valamint a döntésükkel
esetlegesen okozott kár megtérítésére a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 339. §-a
szerinti kártérítési szabályok alkalmazandók.
18.) A külső szakértőt – így különösen a hivatalos közbeszerzési tanácsadót – a felelősség a velük
kötött szerződés tartalmának megfelelően terheli.

A közbeszerzési eljárások dokumentálási rendje, belső ellenőrzés

19.) A közbeszerzési eljárásokat azok megindításától a jogorvoslati eljárás jogerős lezárásáig, illetőleg
a közbeszerzési szerződés teljesítéséig terjedően írásban kell dokumentálni. A keletkezett iratokat,
szerződéseket, azzal kapcsolatos jelentéseket, összegezéseket stb. elektronikus úton rögzített (floppy,
CD, stb.) formában is meg kell őrizni.
20.) A közbeszerzési eljárás során keletkező valamennyi iratot és dokumentumot a KCS az iratkezelési
szabályzat előírásai szerint köteles kezelni és őrizni. Amennyiben az Önkormányzat külső szakértővel
(pl.: hivatalos közbeszerzési tanácsadóval) szerződést köt, úgy a szerződésnek kötelezően tartalmaznia
kell az alábbiakat:
- a külső szakértő az eljárás lezárultát követően haladéktalanul köteles a KCS részére az eljárás eredeti
dokumentumait (ideértve különösen a beérkezett ajánlatok eredeti példányait) iratjegyzék és teljességi
nyilatkozattal együtt hiánytalanul átadni,
- a külső szakértő felelősséggel tartozik azért, hogy az eljárás során keletkezett dokumentumokhoz
illetéktelen személy nem férhet hozzá, de a Kbsz. szerinti jogosultaknak, annak szabályaival
biztosítania kell a betekintést.
21.) Amennyiben az adott közbeszerzési eljárásban a külön jogszabályban meghatározott illetékes
ellenőrző szervek, a feladat- és hatáskörüknek megfelelően végzett ellenőrzésük során jogsértést
tárnak fel, valamint, ha a Közbeszerzések Tanácsa által a Kbt. 307.§ (3) bekezdése szerinti eljárásban
valószínűsíthető, hogy a szerződés módosítása a Kbt. 303. §-ba ütköző módon történt, illetőleg a
szerződésszegés olyan körülményre vezethető vissza, amelyekért a közbeszerzési eljárásban résztvevő

KCS tag, illetve köztisztviselő szakértő felel, úgy soron kívüli vizsgálatot kell lefolytatni a Belső
Ellenőrzési Szabályzatban foglaltak szerint.
Záró rendelkezések
22.) Jelen Szabályzat 2010.
lép hatályba. Rendelkezéseit az ezt követően megkezdett
közbeszerzésekre, árajánlat-kérésekre kell alkalmazni.
Jelen Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának 156/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozatával jóváhagyott Közbeszerzési
Szabályzata.
A hatálybalépés előtt megkezdett, és még folyamatban lévő ügyeket a megkezdésükkor hatályos
szabályozás szerint kell befejezni.
A szabályzat előkészítéséért és aktualizálásáért a KCS felel.

Gyomaendrőd, 2010. ………..

………………………….
Polgármester

………………………..
Jegyző

1. számú melléklet

Szabályzat a Bíráló bizottság működéséről

1) A ……………………………………. tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bíráló bizottság létszáma
……….....fő.
2) Az elnök személyét a képviselő tagok közül maga választja. A jegyzőkönyvvezetőt, és a jegyzőkönyv
hitelesítőjét szintén a tagok választják.
3) A Bíráló bizottság valamennyi tagja, illetőleg a Bíráló bizottság ülésén jelen lenni jogosult egyéb résztvevők
az első ülést megelőzően kötelesek az általuk kitöltött és aláírt összeférhetetlenségi, és titoktartási-,
felelősségi-, valamint adott esetben a távolmaradási nyilatkozatot átadni a jegyzőkönyvvezető részére.
Az átadott nyilatkozatok, valamint a jegyzőkönyvvezető által kitöltött és aláírt összeférhetetlenségi és
titoktartási nyilatkozat a jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képezi.
4) A Bíráló bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele, köztük a képviselő tagok, illetve a
közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tag(ok) jelen van(nak). Az ülés
időtartama alatti személyi változásokat (távozás, érkezés) rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.
5) A Bíráló bizottság minden tagjának egy szavazata van. A Bíráló bizottság a döntéseit egyszerű
szótöbbséggel hozza.
6) Amennyiben a részvételi jelentkezések/ajánlatok bírálata során további bíráló bizottsági ülés tartása
szükséges, az újabb ülés időpontját a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
7) Abban az esetben, ha a Bíráló bizottság tagja bármely hozzászólását a jegyzőkönyvben – adott esetben szó
szerint – rögzíttetni kívánja, azt jeleznie kell a jegyzőkönyvvezetőnek.
8) A bizottsági ülés jegyzőkönyvét a levezető elnök javaslata alapján az elnökön túl egy másik – a bizottság
által megválasztott – bizottsági tag hitelesíti.

2. számú melléklet

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

Alulírott
Név: …………………………………………
Lakcím: ……………………………………..
mint a közbeszerzési eljárásban közszolgálati jogviszony alá tartozó szakértő
mint a Bíráló bizottság tagja
mint külső megbízott szakértő (pl. hivatalos közbeszerzési tanácsadó)
……………………………………………………………………..…..
megfelelő szöveg aláhúzandó).

tárgyú

közbeszerzési

eljárásban

(A

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 10.§ (7) bekezdése alapján
kijelentem,
hogy velem szemben a Kbt. 10. § -ában meghatározott összeférhetetlenségi ok, mint kizáró körülmény nem áll
fenn.
Egyben kötelezettséget vállalok arra, hogy a fenti tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban tudomásomra
jutott a Ptk. 81.§ (3) bekezdésében meghatározott, közérdekű nyilvános adatnak nem minősülő adatot üzleti
titokként kezelem, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos tudomásomra jutott adatokat, tényeket, titkot
megőrzöm, azt sem az eljárás befejezése előtt, sem pedig azt követően jogosulatlan személy tudomására nem
hozom.
Tudomással bírok az összeférhetetlenség fennállásának és a titoktartási kötelezettségem megszegésének
jogkövetkezményeiről.
Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében, minden befolyásolástól mentesen, saját kezűleg az
alulírott helyen és napon írom alá.
Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 10.§ (2) vagy (4) bekezdés szerinti esetben az „Összeférhetetlenségi és
titoktartási nyilatkozatomhoz” csatolnom kell az érintett gazdálkodó szervezet nyilatkozatát, a 3. számú
„Távolmaradási nyilatkozatot” arról, hogy az eljárásban nem vesz részt ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy
erőforrást nyújtó szervezetként.
Gyomaendrőd, 20..……………………..
………………………………………
Aláírás

3. számú melléklet

FELELŐSSÉGI

NYILATKOZAT

Alulírott
Név:

………………………………………….

Lakcím: ………………………………………….
mint a
„………………………………………………………………………………………………...”
tárgyú közbeszerzési eljárásban, mint a Bíráló bizottság tagja, elismerem és tudomásul veszem, hogy az eljárás
során a tevékenységemmel az Önkormányzatnak okozott kárért:
-

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 57. §-a szerinti,
a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 339. §-a szerinti

kártérítési felelősséggel tartozom (A megfelelő szöveg aláhúzandó).
Gyomaendrőd, 20………………………

…………………………….
aláírás

TÁVOLMARADÁSI NYILATKOZAT
Kitöltés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a csatolt tájékoztatást!

Alulírott, mint az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevonni kívánt érdekelt gazdálkodó szervezet
vezetője nyilatkozom, hogy az általam vezetett gazdálkodó szervezet az Önkormányzat által kezdeményezett
„………………………………………………………………………………………………...”
tárgyú közbeszerzési eljárásban sem ajánlattevőként, sem alvállalkozóként, sem pedig erőforrást nyújtó
szervezetként nem vesz részt.

Gyomaendrőd, 200……………………..

……………………………………………
a gazdálkodó szervezet vezetőjének
aláírása

Tájékoztató az „Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat” és a „Távolmaradási nyilatkozat”
kitöltéséhez

Kbt. 10. § (1) A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése során vagy az
eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében nem járhat el, illetőleg az eljárásba nem vonható be, az eljárás
irataiba az eredményhirdetésig nem tekinthet be a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos gazdasági tevékenységet
végző gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: érdekelt gazdálkodó szervezet), illetőleg az olyan személy vagy
szervezet, aki, illetőleg amely
a) az érdekelt gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban áll;
b) az érdekelt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja;
c) az érdekelt gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik;
d) az a)-c) pont szerinti személy hozzátartozója.
(2) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdést, ha az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevonni
kívánt érdekelt gazdálkodó szervezet, illetőleg az eljárásba bevonni kívánt személlyel vagy szervezettel az (1)
bekezdés a)-d) pontja szerinti viszonyban álló érdekelt gazdálkodó szervezet, írásban nyilatkozik, hogy az
eljárásban nem vesz részt ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy erőforrást nyújtó szervezetként.
(4) Ha az ajánlatkérő nevében valamely személy tulajdonosi jogokat gyakorol érdekelt gazdálkodó
szervezetben, az ajánlatkérő nevében e személy vagy hozzátartozója nem járhat el a közbeszerzési eljárás
előkészítésében vagy az eljárás más szakaszában, kivéve, ha az érdekelt gazdálkodó szervezet írásban
nyilatkozik, hogy az eljárásban nem vesz részt ajánlattevőként vagy alvállalkozóként. Ezt a szabályt kell
megfelelően alkalmazni az ajánlatkérő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja vagy
hozzátartozója tekintetében, ha az érdekelt gazdálkodó szervezetben az ajánlatkérő rendelkezik tulajdoni
részesedéssel.
(5) Nem kell alkalmazni e §-t, ha az ajánlatkérő nevében az érdekelt gazdálkodó szervezetben a tulajdonosi
jogok gyakorlására és a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára törvény, vagy törvény felhatalmazása
alapján kiadott önkormányzati rendelet alapján az ajánlatkérő ugyanazon testülete jogosult, vagy olyan testületei,
amelynek tagjai részben azonosak, és a közbeszerzési eljárással kapcsolatos - az eljárást lezáró döntés
meghozatalán kívüli - tevékenységekben nem vett részt olyan személy, aki jogosult a tulajdonosi jogok
gyakorlására.
(7) Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevonni kívánt személy vagy szervezet írásban köteles
nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az e § szerinti összeférhetetlenség. Az összeférhetetlenséggel
kapcsolatos nyilatkozathoz - a (2) vagy (4) bekezdés szerinti esetben - csatolni kell az érintett érdekelt
gazdálkodó szervezet nyilatkozatát arról, hogy az eljárásban nem vesz részt ajánlattevőként, alvállalkozóként
vagy erőforrást nyújtó szervezetként. (távolmaradási nyilatkozat).
(8) Ha az (1), (4) vagy (7) bekezdést megsértették, vagy a (2), illetőleg (4) bekezdés szerinti nyilatkozata
ellenére az érdekelt gazdálkodó szervezet indul a közbeszerzési eljárásban, az eljárás további részében nem lehet
ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet az (1) bekezdés hatálya alá tartozó vagy az ott felsorolt
személyekkel, szervezetekkel az (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti viszonyban álló érdekelt gazdálkodó
szervezet.

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

Németzugi-sor közvilágítási hálózatának bővítése
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Czakó Beatrix azzal a kérelemmel fordul az Önkormányzathoz, a Németzugi soron a biztonságos közlekedés
érdekében az Önkormányzat lámpákat helyezzen ki. A Németzugi sor vasúti töltés felőli 400 m-es szakaszán nincs
közvilágítás.
A Németzugi soron 5 db lakóingatlan található és 20 db üdülőtelek, továbbá nincs az utcában járda és aszfaltút ezért
a lakók a leromlott földúton közlekednek, ami igen balesetveszélyes. A megépítendő közvilágítási rendszer nagy
mértékben növelné a közbiztonságot és a közlekedésbiztonságot.
Czakó Beatrix 2009-es ugyanezen témájú kérelmét a Tisztelt Képviselő-testület 2009. június 25.-i ülésen forráshiány
miatt nem támogatta. A beruházás 2009-es költsége 1.800.000 Ft+áfa.
A beruházás során 3 db lámpaoszlop és 4 db lámpatest kerülne kiépítésre. A beruházás során csak a folyamatosan
lakott ingatlanok előtti utcaszakasz megvilágítása valósulna meg.
A Körös Villamossági Bt. által 2010. október 12-én készített árajánlat szerint a beruházás nettó költsége 1.229.484
Ft

Döntési javaslat
"Németzugi-sor közvilágítási hálózatának bővítése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművesítés, infrastruktúra
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
Német-zugi sor közvilágítási hálózat bővítését támogassa, és a beruházás költségeit építse be a 2011-es
Önkormányzati költségvetésbe.

Határidők, felelősök:
Határidő: értelem szerint
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS B) alternatíva
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
Német-zugi sor közvilágítási hálózat bővítését fedezet hiányában ne támogassa.

Határidők, felelősök:
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2010. november 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Kerékpáros Települések Országos Szövetségébe történő csatlakozás
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd város, mint kerékpárosbarát település, számos fórumon és eseményen vesz részt. Ezen alkalmakon
a kerékpárosbarát települések részéről felmerült az igény, hogy a Kerékpárosbarát Települések szövetségbe
tömörülve képviseljék magukat és a kerékpározás fejlődéséért elkötelezett településeket a minisztériumok, a
hatóságok, civil szervezetek és a privát szféra előtt.
A hatékony érdekképviselet és egyeztető fórum érdekében cél, hogy minél több önkormányzat, civil szervezet,
Kerékpárosbarát Munkahely, hatóság és szaktárca is a tagja legyen, hogy közvetlenül értekezhessenek a felek
egymással.
A szövetség életre hívását Békés város, mint a kerékpározás tekintetében országos érdemekkel bíró település
felkarolta, és az országos civil szervezetekkel és minisztériumi szakmai szervezetekkel egyeztetéseket folytatott,
melynek eredményeképpen feltérképezésre kerültek a kerékpározás területén elhivatott települések és egyéb
szervezetek, valamint azon személyek, akik a magyar kerékpáros élet aktív szereplői, továbbá elkészült a szövetség
alapszabálya, mely a www.bekesvaros.hu honlapon tekinthető meg. A szövetség a Kerékpárosbarát Települések
Országos Szövetsége (KETOSZ) nevet kapta.
A szervezet alapszabály szerinti céljai a következők:
(1) A Kerékpárosbarát Települések és Munkahelyek számának és elismertségének növelése;
(2) A települések közt létrejövő, kerékpározás témáját érintő együttműködések számának növelése;
(3) Az intermodalitás, a kerékpáros közlekedés és más közlekedési módok kapcsolódási lehetőségeinek növelése;
(4) A magyar kerékpáros társadalom fejlesztése, a Magyarországon kerékpárral közlekedők, továbbá a kerékpárt
egészségmegőrzési, sportolási, rekreációs, prevenciós céllal használók számának, arányának növelése;
(5)
A kerékpáros közlekedés és turizmus népszerűsítése, a bel- és külföldi kerékpáros turisták számának,
tartózkodási idejének növelése;
(6)
A kerékpározáshoz kapcsolódó infrastrukturális (utak, létesítmények, szálláshelyek stb.) fejlesztések
kezdeményezése, elősegítése.
A szövetség létrehozásához és működéséhez legalább 10 magánszemély és/vagy jogi személy részvétele
szükséges [az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 3. § (4) bekezdése alapján]. A szövetség a
Kerékpárosbarát település címet elnyert önkormányzatok és szervezetek tagságával jött létre, melyhez a későbbiek
során az alapszabályban előírt feltételekkel lehet csatlakozni.
A Szövetségbe történő belépés díjtalan. A továbbiakban éves tagdíjat kell a szövetségi tagoknak fizetni.
A tagdíj összege: 3Ft/lakos/év
2010-es népességi adatok alapján az éves tagsági díj 44304 Ft/év
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Döntési javaslat
"Kerékpáros Települések Országos Szövetségébe történő csatlakozás"
Tervezett döntéstípus: határozat
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Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kerékpárosbarát Települések Országos
Szövetségéhez (KETOSZ) csatlakozik.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a Kerékpárosbarát
Települések Országos Szövetsége (KETOSZ) alapszabályának aláírására, és arra, hogy a létrehozatallal
kapcsolatban a szükséges további intézkedések, nyilatkozatok megtételéről gondoskodjon.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a Kerékpárosbarát
Települések Országos Szövetsége (KETOSZ) legfőbb szervében Gyomaendrőd Város Önkormányzatát teljes
képviseleti jogkörben képviselje.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a a Kerékpárosbarát Települések Országos
Szövetsége (KETOSZ) éves tagdíját ami 3 Ft/lakos/év beépíti a mindenkori Önkormányzati költségvetésbe.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2010. november 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Kirakodó vásár áthelyezése
Csényi István
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az általa végzett vásári és piaci tevékenységet szerződéssel vállalkozási
formában működteti. A vásári és piaci tevékenységet Markt Plusz Kft. végzi bérleti szerződéses jogviszonyban. A
szerződéses jogviszony 2009. év március hó 1. napjától 2014 év február 28. napjáig tart.
A Markt Plusz Kft. kérelmet nyújtott be a kirakodóvásár helyszínének időjárástól függő alkalmi módosításának
engedélyezésére. Amennyiben az időjárási viszonyok nem teszik lehetővé a kijelölt vásártéren ( Endrődi vásártér,
Kondorosi út mellett ), akkor az endrődi piactér ( Damjanich utca ) legyen a kirakodó vásár helyszíne.
A szerződéses jogviszonyból eredően a kirakodó vásár helyszínének módosítása a T. Képviselő – testület
jóváhagyásával történhet meg.
Kérem a T. Véleményező Bizottságot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntését határozati javaslat
formájában terjessze a T. Képviselő – testület elé.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Döntési javaslat
"Kirakodó vásár áthelyezése"
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
javasolja a T. Képviselő - testületnek, hogy a vásári és piaci tevékenységet végző Markt Plusz Kft. kérelmének helyt
adva engedélyezze, hogy amennyiben az időjárási viszonyok nem teszik lehetővé a kijelölt vásártéren ( Endrődi
vásártér, Kondorosi út mellett ) a kirakodóvásár megtartását, akkor az endrődi piactér ( Damjanich utca ) legyen a
vásár helyszíne.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2010. november 15-i ülésére
Tárgy:

Tájékoztató a belterületi utak építéséről és a lakossági hozzájárulás mértékének
meghatározása
Pardi László
Várfi András polgármester

Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2010-ben Belterületi utak építése, felújítása Gyomaendrődön néven
beruházást indított. A beruházást az Önkormányzat sajáterőből finanszírozza. A beruházás közbeszerzési eljáráson
ment keresztül, melyre 6 kivitelező cég jelentkezett és adta be a pályázatát.
A legkedvezőbb ajánlatot a COLAS ÚT Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság adta.
A „Belterületi utak építése, felújítása Gyomaendrődön” tárgyú beruházás 2010. október 12-i munkaterület
átadás-átvétellel elkezdődött.
A munkák kivitelezését a COLAS ÚT Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság végzi.
A beruházás vállalkozói díja bruttó 32.173.520 F,t melynek fedezetét a 2010. évi költségvetési rendeletben
biztosította az önkormányzat.
A beruházás két részre osztható:
Útépítések
Vasvári utca: az utca teljes hosszában 3,5 m széles teljes útszerkezet készült
Orgona utca: 0+000 – 0+200 szelvények között 3,5 m szélességgel teljes útszerkezet épült
Halász utca: 270 m hosszúságban 3 m szélességgel útalap került kivitelezésre.
Dobó utca: a Hősök és a Batthyány utca közötti szakaszon 180 m hosszú és 3 m széles útalap épült
Bessenyei utca: az elmúlt évekbe elkezdett útalap építés folytatásaként útalap került kiépítésre 3 m
szélességgel.
Bánomkerti utca: 0+000 – 0+230 szelvények között útalap épült 3 m szélleséggel.
Útfelújítás
Wesselényi utca: Bajcsy utca felőli csatlakozása került felújításra 250 m2-en
Vásártéri ltp.: az „A” ág kapott 5 cm-es kopóréteget 200 m hosszúsággal és 5 m szélességgel.
Bánomkerti utca: az elmúlt évben a 0+230 – 0+520 szelvények között útalap készült, a mostani beruházás
során 6 cm vastag és 3 m széles aszfaltréteg
került kiépítésre.
Október 6 ltp.: a „B” ág kapott új aszfaltréteget 85 m hosszúsággal és 3 m szélességgel.
Vízműsor: a Radnóti utca és Körös sor közötti szakasz kapott új kopóréteget
Dobó utca: a régen készült rossz minőségű útalap feljavítása után 5 cm-es aszfaltréteg került kiépítésre a
Béke utca és a Körgát utca között 180 m hosszúságban.
A kivitelezés a szerződés szerint 2010. november 10-ig befejeződik.
A beruházás során 2 db utcában valósult meg a teljes útszerkezet kivitelezése. Ez a két utca az Orgona utca (0+000
– 0+200 szelvények között) és a Vasvári utca. A Bánomkerti utca útalapját a 2009-es évben teljes egészében az
ingatlantulajdonosok finanszírozták ezért az aszfaltréteg felhordásának költségeit az Önkormányzat álja. A
beruházásban szereplő többi utcában útalap építés és útfelújítás valósult meg. Azoknál az utcáknál, melyeknél csak
útalap készült a lakossági hozzájárulás kivetése az aszfaltréteg felhordása után célszerű.
A kivitelezés bekerülési költségének ismeretében a tényleges lakossági hozzájárulások megállapítása (A teljes
bekerülési költség 20 %-át az érintett ingatlantulajdonosok fizetik hozzájárulás formájában, míg a 80 %-át az
Önkormányzat) lehetővé vált, amelyeket a következő táblázat tartalmaz:
A 2 db új belterületi lakóút építésének költsége és lakossági hozzájárulás mértékének tervezete:
Utca

Burkolat
(m2)

Kivitelezés
Érintett ingatlan
önkormányzatot
Egész
Sarki
érintő
költsége
(bruttó) (Ft)
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Érdekeltségi
egység

Hozzájárulás
(Ft/ingatlan)
(Bruttó)

Orgona
Vasvári
Mindösszesen

900
489

5679490,3105719,8785209,-

11
10

2
4

12
14

94658,44367,,-

A 3 db belterületi lakóút útalapjának költsége és lakossági hozzájárulása mértékének tervezete:
Utca

Burkolat
(m2)

Halász
Dobó
Bessenyei
Mindösszesen

883
579
713

Kivitelezés
Érintett ingatlan
önkormányzatot
Egész
Sarki
érintő
költsége
(bruttó) (Ft)
3934346,23
4
2270994,7
2
2189806,5
2
8395146,-

Érdekeltségi
egység

Hozzájárulás
(Ft/ingatlan)
(Bruttó)

25
8
6

31474,56773,72933,-

Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megvitatására és határozatának meghozatalára.

1. döntési javaslat
"Tájékoztató elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművesítés, infrastruktúra
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság az útépítésről szóló tájékoztót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE2. döntési javaslat
"Lakossági hozzájárulás mértékének meghatározása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművesítés, infrastruktúra
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

1. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága „A
magánerős lakossági út- és közműépítések, valamint járdafelújítások szervezéséről és támogatási rendszeréről
szóló 12/2003. (IV.30.) KT rendelet alapján a
2 db belterületi lakóút melletti, abban érdekelt ingatlantulajdonosokra eső lakossági hozzájárulást az alábbiakban
állapítja meg:
Utca név:

Hozzájárulás mértéke (%):

Orgona
Vasvári

20
20

Hozzájárulás (Ft/ingatlan)
(bruttó):
94658,44367,-

2. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága „A
magánerős lakossági út- és közműépítések, valamint járdafelújítások szervezéséről és támogatási rendszeréről
szóló 12/2003. (IV.30.) KT rendelet alapján a
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3 db belterületi lakóút melletti, abban érdekelt ingatlantulajdonosokra eső lakossági hozzájárulást az alábbiakban
állapítja meg:
Utca név:

Hozzájárulás mértéke (%):

Halász
Dobó
Bessenyei

20
20
20

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Hozzájárulás (Ft/ingatlan)
(bruttó):
31474,56773,72993,-

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

Földhaszonbér fizetési kötelezettség elengedés iránti kérelmek
Csényi István
Várfi András polgármester

Tisztelt Bizottság!
Ambrózi Erzsébet, Raduska Lajos, Szujó Péter, Német Vince, Kulik Károly és Ugrai László gyomaendrődi lakosok,
mint földhaszonbérlők kérelmet nyújtottak be haszonbérleti díj mérséklésére, illetve elengedésre.
A földhaszonbérlők Szujó Péter és Németh Vince kivételével a rendkívüli csapadékos időjárás hivatkozva kérik a
haszonbér mérséklését, illetve elengedését, mivel jelentős a hozamkiesés. Szujó Péter és Németh Vince az átaluk
bérelt 02667/9 hrsz.-ú termőföldhöz tartozó 2161 m2 területű árkot kitisztították, hogy el tudja vezetni a vizet. Ezen
munkálatok elvégzését a területért felelős mezőőr ellenőrizte. A munkák elvégzésének ellentételezéseként kérik a
bérleti díj elengedését.
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.
Kérelmezőktől bekértük hozamkiesésre vonatkozó igazolásokat illetve nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy vettek e
igénybe kárenyhítési támogatást kompenzálásként. Az igazolások terjedelmi okok miatt nem lettek mellékelve az
előterjesztéshez, azonban az ülésen rendelkezésre állnak, megtekinthetők.
Kimutatás az igazolásokról és a károsodott terület nagyságáról
Név
Igazolás típusa
Ambrózi Lászlóné Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Kulik Károly
Békés Megyei Mezőgazd. Szakigazgatási Hivatal
Raduska Lajos
Békés Megyei Mezőgazd. Szakigazgatási Hivatal
Ugrai László
Békés Megyei Mezőgazd. Szakigazgatási Hivatal
Név

károsodott terület
Teljes terület
3,5 ha, ( 3,5/6,81=0,5139) 51,39%
Teljes terület
12,6 ha, ( 12,6/21,94=0,5742) 57,42%

A hozamkiesés bérleti díjra vetített összege az igazolások alapján
bérleti díj összege A hozamkiesés A hozamkiesés bérleti díjra
mértéke (%)
vetített összege ( Ft)
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Ambrózi Erzsébet
Raduska Lajos
Ugrai László
Kulik Károly
Összesen:

225.756,- Ft
691.450,- Ft
682.924,- Ft
203.247,- Ft
1.803.377,- Ft

100 %
100 %
57,42 %
51,39 %

225.756,- Ft
691.455,- Ft
392.134,- Ft
104.448,- Ft
1.413.793,- Ft

Németh Vince és Szujó Péter által fizetendő bérleti díj összege 77.877,- Ft+77.877,- Ft, összesen 155.754,- Ft.
Ugrai László és Kulik Károly esetében a hozamkiesés mértéke nem éri el a kétharmadot.
A hozamkiesések valamint Németh Vince és Szujó Péter kérése alapján a bérleti díj elengedés összege összesen:
1.569.547,- Ft. A korábbi kérelmek esetében a bizottság illetve a T. Képviselő – testület amennyiben a mérséklés
mellett döntött, akkor a megfizetendő bérleti díj 50%-kát elengedte.
A bérleti díjak 50%-os mérséklése továbbá Német Vince és Szujó Péter által elvégzett árok tisztítási munkák
beszámítása estén az önkormányzat összesen 1.057.442,- Ft bevételtől marad el.
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.
Kérem a T. Bizottságot, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen, és döntését határozat 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.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága
Ambrózi Erzsébet, Gyomaendrőd, Micsurin u. 20/1., Kulik Károly, Gyomaendrőd, Székely Bertalan u. 10.,
Raduska Lajos ( Gyomaendrőd, Páskumi u. 5. ), és Ugrai László Gyomaendrőd, Tóth Árpád u. 3. szám alatti
lakosoknak a 2010 évi földhaszonbérleti díjat a benyújtott kérelmek, és igazolások alapján egységesen 50 %kal mérsékli.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága
Német Vince ( Gyomaendrőd, Szélmalom u. 5. ), és Szujó Péter ( Gyomaendrőd, Akác u. 5. ), által a 02767/9
hrsz.-ú földrészlethez tartozó árok elvégzett tisztítási munkáinak ellentételezéseként a 2010. évi
földhaszonbérleti díjat elengedi.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2010. 12. 31.
Felelős: Betkó József
Hivatali felelős: Csényi István
B) alternatíva
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága
Ambrózi Erzsébet, Gyomaendrőd, Micsurin u. 20/1., Kulik Károly, Gyomaendrőd, Székely Bertalan u. 10.,
Raduska Lajos ( Gyomaendrőd, Páskumi u. 5. ), és Ugrai László Gyomaendrőd, Tóth Árpád u. 3. szám alatti
lakosoknak a 2010 évi földhaszonbérleti díjat nem mérsékli.
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Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága
Német Vince ( Gyomaendrőd, Szélmalom u. 5. ), és Szujó Péter ( Gyomaendrőd, Akác u. 5. ), által a 02767/9
hrsz.-ú földrészlethez tartozó árok elvégzett tisztítási munkáinak ellentételezéseként a 2010. évi
földhaszonbérleti díjat elengedi.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2010. 12. 31.
Felelős: Betkó József
Hivatali felelős: Csényi István
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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2010. november 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

2010. évi beszámoló a temető, a holtágak üzemeltetéséről, valamint a belterületi
utak kezeléséről
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének részére a Gyomaszolg Ipari Park Kft. megküldte 2010. évi beszámolóját
a temető, a holtágak üzemeltetéséről, valamint a belterületi utak kezeléséről.
I.

Temető üzemeltetés

1.1 Üzemeltetői jogállás
Gyomaendrőd város köztemetőnek üzemeltetését a 2000. év 11. hó 2-án Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a
GYOMASZOLG KFT által kötött „Kegyeleti és közszolgáltatási szerződés” alapján végzi a Gazdasági Társulás. A
szerződést a felek 15 év működtetési időtartamra kötötték.
A szerződési normák alapján a helyi önkormányzat az üzemeltetőnek a tevékenységért díjat nem fizet, azonban az
üzemeltetés során jogszabályok alapján képzett és a képviselő testület által jóváhagyott bevételi forrásokat nem
vonja el.
1.2 Rendszeresen és szezonálisan végzett feladatok
Az üzemeltető évente egy alakalommal felülvizsgálta a temetők üzemeltetése és fenntartása ellentételezéséhez
megállapított és érvényesíthető díjtételeket. Az alkalmazható díjakat a Képviselő Testület 2010 évre vonatkozóan
jóváhagyta.
A temetkezési parcellák, urna sírhelyek és urnafülkék értékesítése a 26/2000. (XI.2.) KT rendeletben foglaltak
szerint történik.
A temetők fenntartási feladatokból a kerítések javítását, a sírhelyek állagát veszélyeztető fák és egyéb növényzet
kivágását, eltávolítását, árkok takarítását, utak járhatóvá tételét téli időszakban ez évben is az üzemeltető
maradéktalanul elvégzi.
A temetők területén a gyommentesítést, fűnyírást, a zöld –és egyéb hulladékok elszállítását folyamatosan végzi.
A gondnoki feladatokat (tájékoztatás, parkgondozás, temetőben végzett vállalkozási és egyéb munkák ellenőrzése,
sírhelyek kitűzése, halott átadás- átvétel stb.) az e feladatra kijelölt személyek munkaköri leírás alapján
folyamatosan végzik.
2010 évben – a több éves átlagnál nagyobb csapadék miatt – a temetők területének egy részéről rendszeresen
szivattyúzni kellet a csapadékvizet. A magas talajvízszint miatt több hónapon keresztül csak urnás temetést lehetett
végezni. A gyomai temetőben az udvartéri WC helyiség tetőcseréje, falazatának javítása és tisztasási festése
tavasszal megtörtént. Elvégeztük a gerinc-utak murva anyaggal történő kátyúzását. Jelenleg végzik a halott hűtő
helyiség falazatának javítását.
A temetők üzemeltetésével kapcsolatban 2011 évben elkerülhetetlenül el kell végezni bizonyos felújításokat, ahhoz
hogy az üzemeltetés zavartalanul történhessen, a lakossági megelégedettséget javíthassuk, az ÁNTSZ alapvető
higiéniai követelményeinek eleget tegyünk.
Ezek: - csapadékvíz elvezető árkok hálózatának bővítése, átereszek építése
- ravatalozó felújítása
- ravatalozó előtti egyenetlen megsüllyedt szilárdburkolatú térrész
Felújítása
Az előzőekben jelzett feladatok részletes költségvetését a 2010. novemberi testületi ülésre benyujtjuk.
A temetők üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a vállalkozás könyveiben az egyéb könyvelési
tételektől elkülönítetten könyveljük, ily módon mindenkor számot tudunk adni az üzemeltetés eredményéről.
2010 évben a 08. hó 31 –ig realizált eredmény az alább jelzett kimutatás alapján értékelhető.
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Temetőüzemeltetés (2010.01.01-2010.08.31)
(Bevétel arányos általános ktg felosztás)
Bevétel
9261
Kiadás
7261
6341
642
66
671

Temetőüzemeltetés árbevétele:

6 591 146

Temetőüzemeltetés költségei:
Temetők területén végz. fűnyírás:
Kommunális tevékenység ált. ktg.:
Központi irányítás ált. költsége:
Anyagigazgatás ált. költsége:
Összesen:

4 890 265
142 846
142 846
1 338 064
94 246
6 657 568

Temetőüzemeltetési eredmény

-66 422

II. Holtágak üzemeltetése
2.1 Üzemeltetői jogállás
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya
egyedi megrendelések útján
rendeli meg a GYOMASZOLG KFT -től alább
felsorolt holtágak vízszint szabályozási feladatait.
Üzemeltetett holtágak:
- Rév-zug,
- Templom-zug,
- Fűzfás-zug.
2.2 Az üzemeltető által rendszeresen és szezonálisan végzett feladatok
A holtágak intenzív üzemeltetése márciustól októberig történik.
Főbb üzemeltetési feladatok:
a jelzett holtágak szivattyúinak és a vízszint 2 [alkalom/hét] gyakoriságú ellenőrzése,
a vízszintet csökkentő szivattyúk szívócsonkja előtti szűrő-védőrácsok tisztaságának ellenőrzése, szükség
szerinti takarítása, szivattyúk külső felületeinek karbantartása (korrózió védelem),
szivattyúkat vezénylő elektronikai központ 2 alkalom/hét gyakoriságú vagyonvédelmi ellenőrzése,
a szivattyúház közvetlen környezetének rendben tartása,
mobil szivattyú telepítése, megrendelés szerinti betápláló szivattyúzás.
A szivattyúk és szivornyák üzembe állítása a Polgármesteri Hivatal megrendelése alapján történik. A 2010 évben
szeptember 30-ig leszámlázott teljesítések összegének mértéke: 376.983 [Ft/9hó].
A rév-zugi szivattyúháznál két alkalommal próbáltak ismeretlen személyek betörni. Megrongálták a védőrácsot, a
bejárati ajtót és az ajtózárat. A szükséges javításokat természetesen elvégeztük.
III. Útkezelési feladatok
Gyomaendrőd város útjait a Gazdasági Társulás kijelölt alkalmazottjai rendszeresen 2 [alkalom/hét] gyakoriság
szerint bejárják, egyrészt a közlekedési táblák hiánytalanságának és állagának, másrészt az útburkolatok
ellenőrzése céljából.
Az útburkolatok állapotában bekövetkezett változásokat a természetes erózión kívül jellemzően a közműbekötések
miatti roncsolások majd az ezt követő rekonstruálások okozzák. Az előzőek miatt a közműcsatlakozásokat végző
szolgáltatók munkáit minden esetben szabályozza és ellenőrzi a Gazdasági Társulás. Írásbeli instrukciókat kapnak a
bontás, a forgalmi-rend szabályozás, és az utak helyreállításának üzemeltetői paramétereiről, követelményeiről.
A hiányzó KRESZ – táblák pótlásáról, azok formai és tartalmi felülvizsgálatáról az üzemeltető gondoskodik. A
forgalmi rend megváltozására vonatkozó KRESZ táblákat a Polgármesteri Hivatal megrendelései alapján helyezzük
ki. A gyalogátkelőhelyek burkolatának festését szintén megrendelés alapján végezte az üzemeltető.
Természetesen a képviselők, és a lakosság racionális véleményeit is figyelembe vettük a Városüzemeltetési Irodával
történő módosítást célzó egyeztetések és a megrendelések készítése során.
Takarékossági szempontok alapján a sérült, de még javítható tartó rudakat és táblákat kiegyengetjük, a lekopott
jelzéseket mázolással javítjuk.
A táblákat a Városüzemeltetési Iroda megrendelései alapján helyezzük ki. A munkák ellenértékének számlázása
havonként történik.
Az utak kátyúzási igényének felmérése évente egy alkalommal esedékes. Ennek a munkának a felmérése
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illetve előkészítése azonban egy sokszereplős feladat, amely jellemzően egyéb önkormányzati beruházási
programokhoz kapcsolódik.2010 évben október közepén kaptunk megrendelést célzottan megjelölt néhány kisebb
útszakasz felületeinek javítására.
Minden évben készítünk ütemtervet hó- eltakarításra, utak kerékpárutak jégmentesítésére, jégmentesítő
anyagok beszerzésére.
Útfenntartási munkák 2010 –ben (GYOMASZOLG KFT)
Útkezelési feladatokra leszámlázott összeg:

1.078.496 Ft

Ebből táblák megrendelésére, gyalogátkelőhely festés

879.540 Ft

Aknafedlap, víznyelő pótlás:

198.956 Ft

Hó-eltakarítás, jégmentesítés:

1.507.860 Ft

Útjavításra, felújításra, kátyúzásra megrendelést nem adott ki októberig a hivatal.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság ez év elején a Gyomaszolg Ipari Park Kft által
beterjesztett útkezelői feladatokkal összefüggő tervegyeztetési tevékenységre 12.000,-Ft/alkalom tervegyeztetési
díjat szerett volna érvényesíteni a közműépítések tervezői, beruházói felé. A Bizottság túlzott mértékűnek ítélte meg
az összeget. A Gyomaszolg Ipari Park Kft 2.800,-Ft nettó díj bevezetésének jóváhagyását kéri most a T. Testülettől.
Döntési javaslat
"2010. évi beszámoló a temető, a holtágak üzemeltetéséről, valamint a belterületi utak kezeléséről"
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 a temető, a holtágak üzemeltetéséről, valamint a
belterületi utak kezeléséről szóló beszámoló elfogadásást javasolja a Képviselő-testületnek.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2010. november 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Tímár Ernő kérelme Bajcsy Zs. úton parkoló kialakítására
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Tímár Ernő azzal a kérelemmel fordul az Önkormányzathoz, hogy a Gyomaendrőd, Bajcsy Zsilinszky úton a Kossuth
utca sarkától a Wesselényi utca irányába a kerékpárút építésénél kialakított zöldövezetbe az Önkormányzat
parkolóhelyeket alakítson ki.
A kerékpárút Bajcsy Zsilinszky úti szakaszán a 0+400 és a 0+500 km szelvénye között a kerékpárút és az országos
közút közötti átlagosan 3 m-es távolság lehetővé teszi a parkolóhelyek kialakítását.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt Tímár Ernő megkeresésére a következő tájékoztatást adta:
„A kérelmében említett helyen a 46-s számú út Kossuth utca csomópontjától Mezőberény felé meglehetősen nagy
felület alakult ó ki a burkolat széle és a kerékpárút széle között, a parkoló helyek kialakítása elvileg kivitelezhető,
azonban azt mindenképpen tervezővel kell megvizsgáltatni, hogy azok minden előírásnak megfelelően kerüljenek
kialakításra.
A várakozó helyek kialakítása ellen a fentieknek megfelelően a Magyar Közút Nonprofit Zrt elvi kifogást nem emel,
az elkészített terveket társaságunkhoz közútkezelői hozzájárulás kiadása miatt be kell nyújtani.
A kerékpárút építésével együtt, vagy esetleg attól külön építési ütemben történő megvalósítás teljes mértékben a
Polgármesteri Hivatal hatásköre, a várakozó helyek kialakítását a Magyar Közút Nonprofit Zrt finanszírozni nem
tudja.”
Továbbá a Nemzeti Közlekedési Hatóság megkeresésünkre kijelentette, hogy a parkolóhelyek kialakítása ellen elvi
kifogást nem emel.
Tímár Ernő kijelentette, hogy a beruházás kivitelezését vállalja ha az Önkormányzat biztosítja az építőanyagokat.
A beruházás első lépése ként egy tervezőt kell megbízni a kialakítandó parkolóhelyek megtervezésével, majd
engedélyeztetési eljárást kell lefolytatni.
A tervezési és engedélyezési eljárás minimális ideje 3 hónap, ezért a beruházást célszerű a 2011-es évben
elindítani.
Döntési javaslat
"Parkoló építése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművesítés, infrastruktúra
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
utasítsa el Gyomaendrőd, Bajcsy Zsilinszky úton kialakitandó parkoló építésére vonatkozó lakossági
kérelmet, mivel a költségvetési keret nem teszi lehetővé a beruházás finanszírozását
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
B) alternatíva
A Városenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
támogassa a lakossági kezdeményezést, a Bajcsy Zs. úton a parkoló kialakítását, és a beruházás költségeit
építse be a 2011-es Önkormányzati költségvetésben.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

60

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

Hulladékszállítási mentességek visszavonása
Varjú Róbert
Betkó József egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság!
A Tisztelt Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás újraszabályozása vált szükségessé. A korábbi szabályozás (a többször módosított 19/2003. (VII.12.)
sz. KT rendelet) hatályon kívül helyezésével új rendelet lép életbe. A 2008. január 1-én életbe lépő új
közszolgáltatási rendszerről a város minden felnőtt korú lakosát írásban tájékoztattuk, mely tájékoztató egyben
tartalmazza a felajánlás elfogadását a háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező szolgáltatás feltételeiről
(lásd a melléklet). A tájékoztatók kézhezvétele után hivatalunkhoz olyan tartalmú kérelmek érkeztek, melyben
általában a következőket kérik a lakosok:
lakatlan ingatlan esetében kérik a díj elengedését, mivel az ingatlanon nem keletkezik hulladék;
Idős, egyedül álló lakosok kérik a díj mérséklését, illetve, hogy ne kelljen heti rendszerességgel igénybe venni
a szolgáltatást.
A kérelmek elbírálásával kapcsolatban a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos jogszabály előírása körül a
következőket kell figyelembe venni.
I.

az ingatlan tulajdonos kötelezettségei:

1.)
Az ingatlan tulajdonos köteles a keletkezett szilárd hulladékot gyűjteni és a szolgáltatónak átadni;
2.)
Köteles a szolgáltatást havonta legalább egyszer igénybe venni;
3.)
Az ingatlan tulajdonost nem terheli az (1) pontban említett kötelezettség a beépítetlen, vagy nem lakott
ingatlan tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik;
II. Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai:
1.) A közszolgáltatás a szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az
ingatlanon összegyűjtött települési szilárd hulladék elhelyezése céljából történő rendszeres elszállítására terjed ki.
III. A hulladék gyűjtésére, elszállítására és átadására szolgáló gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával
kapcsolatos jogok és kötelezettségek
1.)
Ha az ingatlanon az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék
keletkezése várható, a szolgáltató köteles a hulladék adott mennyiségének megfelelő nagyobb űrtartalmú további
gyűjtőedényt, vagy a hulladék gyűjtésére alkalmas zsákot díj ellenében az ingatlan tulajdonos rendelkezésére
bocsátani.
IV. Kedvezmények a közszolgáltatási díj vonatkozásában
1.) Mentesül a díjfizetési kötelezettség alól a lakatlan ingatlan. Egy ingatlan lakatlannak akkor tekinthető, ha
villamosenergia fogyasztása nem éri el a havi 2 kW teljesítményt.
2.) Aki az ingatlant kizárólag egyedül lakja, a hulladékszállítás díjából 50 % kedvezményben részesül, amennyiben
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét
(jelenleg 28.500 Ft/hó)
Az Önkormányzatot nagyon sok esetben azzal az indokkal keresik meg a díj fizetése alóli mentesség megadásának
kérelme során, hogy az ingatlan tulajdonosa külföldön lakik, és ismeretlen ideig kint tartózkodik. Az is előfordul, hogy
az ingatlan időközben eladásra kerül, az új tulajdonos pedig nem jelzi díjfizetési igényét. E indokok miatt vált
szükségessé a korábban kiadott hulladékszállítási mentességek visszaellenőrzése, melynek első csoportja
felülvizsgálatra került.
Felülvizsgálati szempontok voltak:
-

Településőrök vizsgálták az ingatlanok környezetét (karbantartott-e, vannak e külső jelek melyek az ingatlan
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lakottságát bizonyítják)
Bekértük a villamosenergia szolgáltató által kibocsájtott számlamásolatokat a korábban beadott másolat
összehasonlítása céljából
Vizsgáltuk az adóosztály által kiállított kommunálisadóval kapcsolatos bejelentő lapokat
Összességében 170 ingatlan felülvizsgálatára került sor, 2008-tól kezdődően a szempontok alapján, melyekből az
alábbi ingatlanok, mentessége visszavonható:

1. döntési javaslat
"Gellai Elek Gyomaendrőd, Kodály Zoltán utca 6."
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Kodály Zoltán utca 8. számmal kapcsolatban a többszöri megkeresés ellenére visszajelzés nem érkezett a
kérelmezőtől, így az elhalálozás miatt megadott hulladékszállítási mentesség visszavonható.
Határozat
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Gellai Elek Gyomaendrőd, Kodály Zoltán utca 8.
szám alatti ingatlanára vonatkozó korábban kiadott hulladékszállítási díj alóli mentességét visszavonja.
Az eljárás illetékmentes.
Az eljárás során eljárási költség nem keletkezett.
A határozat ellen a közléstől számított 10 munkanapon belül Gyomaendrőd Város Képviselő-testületéhez címzett, de
a polgármesternél benyújtott, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.
A fellebbezést Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete bírálja el, mely szerv a sérelmezett döntést, valamint az azt
megelőző eljárást megvizsgálja, melynek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.
Indoklás
Gellai Elek korábban azzal a kéréssel fordult a Bizottsághoz, hogy mivel Özv. Tímár Jánosné meghalt a
Gyomaendrőd, Kodály Zoltán utca 8 szám lakatlanná vált, melynek kapcsán kérte az ingatlan hulladékszállítási
díjának elengedését. Felülvizsgálat kapcsán a Hivatal többször is kérte az utolsó havi villamosenergia szolgáltató
által kibocsájtott számla másolatát, viszont erre ez idáig semmilyen visszajelzés nem érkezett az értesítés átvétele
ellenére. Ezen körülményeket figyelembe véve a korábban megadott mentesség visszavonható
A fellebbezés lehetőségét a 2004. évi CXL. Törvény 98. § (1) bekezdése, valamint a 99§ (1) bekezdése és 102. § (1)
bekezdése biztosítja
Hatáskört és illetékességet az 1990. évi LXV törvény, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 242/2000.(XII.23.)
Korm. rendelete állapítja meg.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"Csatári Imréné Gyomaendrőd, Mátyás Király utca 15/1."
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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A Gyomaendrőd, Vásártéri lakótelep 35. számra vonatkozó hulladékszállítási mentesség visszavonható
tulajdonváltozás miatt.
Határozat
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a Csatári Imréné részére korábban megadott
Gyomaendrőd, Vásártéri lakótelep 35. számra vonatkozó hulladékszállítási díj alóli mentességét visszavonja.
Az eljárás illetékmentes.
Az eljárás során eljárási költség nem keletkezett.
A határozat ellen a közléstől számított 10 munkanapon belül Gyomaendrőd Város Képviselő-testületéhez címzett, de
a polgármesternél benyújtott, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.
A fellebbezést Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete bírálja el, mely szerv a sérelmezett döntést, valamint az azt
megelőző eljárást megvizsgálja, melynek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.
Indoklás
Csatári Imréné korábban azzal a kéréssel fordult a Bizottsághoz, hogy az akkor még tulajdonát képező
Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. 35. szám alatti ingatlana lakatlan, így kérte az ingatlan hulladékszállítási díjának
elengedését, mivel ő a Mátyás Király utca 15/1. lakója. A mentességet a Bizottság megadta, viszont azóta az
ingatlan eladásra került, így Csatári Imréné részére a mentesség visszavonható. Az új tulajdonos szerződését
pedig a Gyomaközszolg. Kft. intézi.
A határozat Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 44/2007.(XII.27.) Gye. Kt. Rendelet 22. §-án bekezdésén
alapszik.
A fellebbezés lehetőségét a 2004. évi CXL. Törvény 98. § (1) bekezdése, valamint a 99§ (1) bekezdése és 102. § (1)
bekezdése biztosítja
Hatáskört és illetékességet az 1990. évi LXV törvény, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 242/2000.(XII.23.)
Korm. rendelete állapítja meg.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 3. döntési javaslat
"Virág Istvánné Gyomaendrőd, Mátyás Király utca 19/1"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
. A Gyomaendrőd, Bajcsy Zsillinszky utca 113. számra vonatkozó hulladékszállítási mentesség visszavonható
tulajdonváltozás miatt.
Határozat
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a Virág Istvánné részére korábban megadott
Gyomaendrőd, Bajcsy Zs. 113. számra vonatkozó hulladékszállítási díj alóli mentességét visszavonja.
Az eljárás illetékmentes.
Az eljárás során eljárási költség nem keletkezett.
A határozat ellen a közléstől számított 10 munkanapon belül Gyomaendrőd Város Képviselő-testületéhez címzett, de
a polgármesternél benyújtott, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.
A fellebbezést Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete bírálja el, mely szerv a sérelmezett döntést, valamint az azt
megelőző eljárást megvizsgálja, melynek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.
Indoklás
Virág Istvánné korábban azzal a kéréssel fordult a Bizottsághoz, hogy az akkor még tulajdonát képező
Gyomaendrőd, Bajcsy Zs. 113 szám alatti ingatlana lakatlan, édesanya elhalálozása miatt, így kérte az ingatlan
hulladékszállítási díjának elengedését.
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A mentességet a Bizottság megadta, viszont azóta az ingatlan eladásra került, így Virág Istvánné részére a
mentesség visszavonható. Az új tulajdonos szerződését pedig a Gyomaközszolg. Kft. intézi.
A határozat Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 44/2007.(XII.27.) Gye. Kt. Rendelet 22. §-án bekezdésén
alapszik.
A fellebbezés lehetőségét a 2004. évi CXL. Törvény 98. § (1) bekezdése, valamint a 99§ (1) bekezdése és 102. § (1)
bekezdése biztosítja
Hatáskört és illetékességet az 1990. évi LXV törvény, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 242/2000.(XII.23.)
Korm. rendelete állapítja meg.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 4. döntési javaslat
"Szabó Béláné Gyomaendrőd, Pósa Lajos utca 29"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
.A Gyomaendrőd, Pósa Lajos utca 29. számra vonatkozó hulladékszállítási mentesség visszavonható az ingatlan
lakottsága miatt.
Határozat
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a Szabó Béláné részére korábban megadott
Gyomaendrőd, Pósa Lajos utca 29. számra vonatkozó hulladékszállítási díj alóli mentességét visszavonja.
Az eljárás illetékmentes.
Az eljárás során eljárási költség nem keletkezett.
A határozat ellen a közléstől számított 10 munkanapon belül Gyomaendrőd Város Képviselő-testületéhez címzett, de
a polgármesternél benyújtott, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.
A fellebbezést Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete bírálja el, mely szerv a sérelmezett döntést, valamint az azt
megelőző eljárást megvizsgálja, melynek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.
Indoklás
Szabó Béláné 2008.-ban azzal a kéréssel fordult a Bizottsághoz, hogy a tulajdonát képező Gyomaendrőd, Pósa
Lajos 29. szám alatti ingatlana használaton kívül van, mivel a fiuknál lakik a Gyomaendrőd, Pósa Lajos 31. sz. alatt,
így kérte az ingatlan hulladékszállítási díjának elengedését.
A mentességet a Bizottság megadta, viszont azóta az ingatlanba visszaköltözött, melyet a helyszíni szemle is
bizonyít.
A határozat Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 44/2007.(XII.27.) Gye. Kt. Rendelet 22. §-án bekezdésén
alapszik.
A fellebbezés lehetőségét a 2004. évi CXL. Törvény 98. § (1) bekezdése, valamint a 99§ (1) bekezdése és 102. § (1)
bekezdése biztosítja
Hatáskört és illetékességet az 1990. évi LXV törvény, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 242/2000.(XII.23.)
Korm. rendelete állapítja meg.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 64

5. döntési javaslat
"Cselei Lászlóné Gyomaendrőd, Petőfi Sándor 34."
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Gyomaendrőd, Petőfi Sándor 34. számra vonatkozó hulladékszállítási mentesség visszavonható az ingatlan
lakottsága miatt.
Határozat
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Cselei Lászlóné részére korábban megadott
Gyomaendrőd, Petőfi Sándor utca 34. számra vonatkozó hulladékszállítási díj alóli mentességét visszavonja.
Az eljárás illetékmentes.
Az eljárás során eljárási költség nem keletkezett.
A határozat ellen a közléstől számított 10 munkanapon belül Gyomaendrőd Város Képviselő-testületéhez címzett, de
a polgármesternél benyújtott, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.
A fellebbezést Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete bírálja el, mely szerv a sérelmezett döntést, valamint az azt
megelőző eljárást megvizsgálja, melynek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.
Indoklás
Cselei Lászlóné 2008.-ban azzal a kéréssel fordult a Bizottsághoz, hogy a tulajdonát képező Gyomaendrőd, Petőfi
Sándor utca 34. szám alatti ingatlana használaton kívül van, mivel Binges Vincével élettársi viszonyban él a
Gyomaendrőd, Móra Ferenc utca 20. sz. alatt.
A mentességet a Bizottság megadta, viszont azóta az ingatlanba visszaköltözött Cselei Lászlóné, mely kapcsán az
ingatlan újra rendelkezik szemétszállítási szerződéssel. Ennek kapcsán a mentesség visszavonható.
A határozat Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 44/2007.(XII.27.) Gye. Kt. Rendelet 22. §-án bekezdésén
alapszik.
A fellebbezés lehetőségét a 2004. évi CXL. Törvény 98. § (1) bekezdése, valamint a 99§ (1) bekezdése és 102. § (1)
bekezdése biztosítja
Hatáskört és illetékességet az 1990. évi LXV törvény, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 242/2000.(XII.23.)
Korm. rendelete állapítja meg.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 6. döntési javaslat
"Fodor Sándorné Gyomaendrőd, Endrődi út 5-7."
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Gyomaendrőd, Mester utca 2. számra vonatkozó hulladékszállítási mentesség visszavonható az ingatlan
lakottsága miatt.
Határozat
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Fodor Sándorné részére korábban megadott
Gyomaendrőd, Mester utca 2. számra vonatkozó hulladékszállítási díj alóli mentességét visszavonja.
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Az eljárás illetékmentes.
Az eljárás során eljárási költség nem keletkezett.
A határozat ellen a közléstől számított 10 munkanapon belül Gyomaendrőd Város Képviselő-testületéhez címzett, de
a polgármesternél benyújtott, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.
A fellebbezést Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete bírálja el, mely szerv a sérelmezett döntést, valamint az azt
megelőző eljárást megvizsgálja, melynek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.
Indoklás
Fodor Sándorné 2009.-ben azzal a kéréssel fordult a Bizottsághoz, hogy a tulajdonát képező Gyomaendrőd,
Mester utca 2. szám alatti ingatlana használaton kívül van, mivel elköltözött a Gyomaendrőd, Endrődi utca 5-7 C/3
sz. alatti bérlakásba.
A mentességet a Bizottság megadta, viszont azóta az ingatlan eladásra került, Szabó Zakariás az új tulajdonos, aki
lakja is az ingatlant, így a mentesség visszavonható.
A határozat Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 44/2007.(XII.27.) Gye. Kt. Rendelet 22. §-án bekezdésén
alapszik.
A fellebbezés lehetőségét a 2004. évi CXL. Törvény 98. § (1) bekezdése, valamint a 99§ (1) bekezdése és 102. § (1)
bekezdése biztosítja
Hatáskört és illetékességet az 1990. évi LXV törvény, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 242/2000.(XII.23.)
Korm. rendelete állapítja meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 7. döntési javaslat
"Tamás Tibor Gyomaendrőd, Kulich Gyula 56. sz"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Gyomaendrőd, Kulich Gyula 56. számra vonatkozó hulladékszállítási mentesség visszavonható az ingatlan
lakottsága miatt.
Határozat
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Tamás Tibor részére korábban megadott
Gyomaendrőd, Kulich Gyula 56.számra vonatkozó hulladékszállítási díj alóli mentességét visszavonja.
Az eljárás illetékmentes.
Az eljárás során eljárási költség nem keletkezett.
A határozat ellen a közléstől számított 10 munkanapon belül Gyomaendrőd Város Képviselő-testületéhez címzett, de
a polgármesternél benyújtott, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.
A fellebbezést Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete bírálja el, mely szerv a sérelmezett döntést, valamint az azt
megelőző eljárást megvizsgálja, melynek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.
Indoklás
Tamás Tibor 2008.-ban azzal a kéréssel fordult a Bizottsághoz, hogy a tulajdonát képező Gyomaendrőd, Kulich
Gyula 56. szám alatti ingatlana használaton kívül van, mivel külföldre költözött bizonytalan időre.
A mentességet a Bizottság megadta, viszont azóta a tulajdonos visszaköltözött, a Gyomaendrőd, Kulich Gyula 56.
sz. alatti ingatlanba, így a mentesség visszavonható.
A határozat Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 44/2007.(XII.27.) Gye. Kt. Rendelet 22. §-án bekezdésén
alapszik.
A fellebbezés lehetőségét a 2004. évi CXL. Törvény 98. § (1) bekezdése, valamint a 99§ (1) bekezdése és 102. § (1)
bekezdése biztosítja
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Hatáskört és illetékességet az 1990. évi LXV törvény, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 242/2000.(XII.23.)
Korm. rendelete állapítja meg.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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22. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2010. november 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló a kötvényből származó forrás 2010. III. negyedévi menedzsmentjéről
Csapó Ágnes
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én 6.316.000 CHF értékben, 10 éves futamidőre kötvényt
bocsátott ki.
A Budapest Priv-Invest Gazdasági Tanácsadó Kft. képviselője, Csapó Ágnes elkészítette a kötvényből származó
forrás 2010. III. 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.
Kérem a Tisztelt Bizottságokat, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat szerint a
Képviselő-testület elé terjeszteni.
Döntési javaslat
"Beszámoló a kötvényből származó forrás 2010. III. 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 a Budapest Priv-Invest
Gazdasági Tanácsadó Kft. beszámolóját a kötvényből származó forrás 2010. III. negyedévi menedzsmentjéről.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT
GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÁJÉKOZTATÓ
2010.07.01 – 2010.09.30

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.

00.

2.

Futamidő

CHF
(lejegyzett
kötvény)

jegyz.
árf.

Rendelkezés

KÖTVÉNY LEJEGYZÉSE, RAIFFEISEN
2008.02.27 2018.02.27 Kötvény lejegyzése CHF

158,35

6 316 000,00

HUF
(érték a jegyzéskori
árfolyamon)
1 000 138 600,00

PORTFOLIÓ 2010. JÚLIUS 01-ÉN

A következő táblázat a portfolió nyitó tételeit/egyenlegét tartalmazzák 2010.07.01-én.
AKTÍV ÜGYLETEK / INSTRUMENTUMOK RAIFFEISEN BANK (2010.06.30)
No.
Tranzakció
param.
CHF
Dátumok
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.

A kötvényforrás július 01-én forintban 1 042 132 678,- Ft-ot tett ki.
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3. RENDELKEZÉSEK A TÁRGYIDŐSZAK ALATT (2010.07.01 – 2010.09.30)
No.

TRANZAKCIÓ LISTA (2010.07.01‐2010.09.30)
Tranzakció
param.
CHF
DNT HUF betét. Min. árf: 272,0 EUR/HUF Max árf.
2010.08.06
0,10%
291,5 EUR/HUF. Kamat: 0,1%, ha érinti.
DNT HUF betét. Min. árf: 275,0 EUR/HUF Max árf.
2010.07.30
0,10%
290,0 EUR/HUF. Kamat: 0,1%, ha érinti.
DNT HUF betét. Min. árf: 272,0 EUR/HUF Max árf.
0,10%
2010.08.10
291,0 EUR/HUF. Kamat: 0,1%, ha érinti.
DNT HUF betét. Min. árf: 272,0 EUR/HUF Max árf.
2010.08.06
0,10%
290,0 EUR/HUF. Kamat: 0,1%, ha érinti.
261. PUT OPCIÓ. HUF eladás EUR vétel. Jutalék:
2010.08.06 1,00 HUF/EUR. Strike: 275,75 (megfigyelés:
275,75
2010.08.05)
260. PUT OPCIÓ. HUF eladás EUR vétel. Jutalék:
2010.08.10 1,30 HUF/EUR. Strike: 275,75 (megfigyelés:
275,75
2010.08.09)
2010.08.03 HUF prémium betét. Strike: 274,9
9,25%
259. PUT Opció. HUF eladás, EUR vétel. Strike:
2010.08.06 274,5. Jutalék: 0,90 HUF/EUR
274,50
(jóváírás:2010.07.15, megfigyelés: 2010.08.05)
258. PUT Opció. HUF eladás, EUR vétel. Strike:
2010.08.06 273,75. Jutalék: 0,90 HUF/EUR
273,75
(jóváírás:2010.07.16, megfigyelés: 2010.08.05)
EUR kamat eladás
289,12
2010.09.03 HUF betét lekötés
5,50%
2010.08.05 HUF betét lekötés
4,50%
269. PUT Opció. HUF eladás EUR vétel. Strike:
2010.09.02 276,0. Jutalék: 0,95 HUF/EUR (jóváírás:
276,00
2010.08.04, megfigyelés: 2010.09.01)
9,25%
2010.08.26 HUF prémium betét. Strike: 276,50
268. PUT Opció. HUF eladás, EUR vétel. KI: 272,0
2010.09.09 Strike: 279,90. Jutalék: 1,07 HUF/EUR
279,90
(jóváírás:2010.08.06, megfigyelés: 2010.09.07)
2010.09.02 HUF betét lekötés
5,50%
DNT HUF betét. Min. árf: 270,0 EUR/HUF Max árf.
2010.09.14
8,00%
293,0 EUR/HUF. Kamat: 0,1%, ha érinti.
274. PUT Opció. HUF eladás, EUR vétel. KI: 268,0
268;
2010.09.14 Strike: 278,10. Jutalék: 1,07 HUF/EUR
278,10
(jóváírás:2010.08.10, megfigyelés: 2010.09.10)
2010.09.01 HUF prémium betét. Strike: 275,40
9,25%
2010.09.08 HUF betét lekötés
5,35%
DNT HUF betét. Min. árf: 273,0 EUR/HUF Max árf.
2010.09.28
8,00%
294,0 EUR/HUF. Kamat: 0,1%, ha érinti.
DNT HUF betét. Min. árf: 274,0 EUR/HUF Max árf.
2010.10.07
8,00%
296,0 EUR/HUF. Kamat: 0,1%, ha érinti.
279. PUT Opció. HUF eladás EUR vétel. KI: 275,0
275;
2010.10.08 Strike: 282,50. Jutalék: 1,02 HUF/EUR (jóváírás:
282,50
2010.09.03, megfigyelés: 2010.10.06)
DNT HUF betét. Min. árf: 273,0 EUR/HUF Max árf.
2010.10.05
8,00%
295,0 EUR/HUF. Kamat: 0,1%, ha érinti.
2010.10.11 HUF betét lekötés
5,50%
2010.10.12 HUF betét lekötés
5,50%
2010.10.13 HUF betét lekötés
5,50%
281. PUT Opció. HUF eladás EUR vétel. KI: 272,75
272,75;
2010.10.12 Strike: 281,0. Jutalék: 0,85 HUF/EUR (jóváírás:
281,0
2010.09.14, megfigyelés: 2010.10.08)
283. PUT Opció. HUF eladás EUR vétel. KI: 274,75
274,75;
2010.10.12 Strike: 279,75. Jutalék: 0,70 HUF/EUR (jóváírás:
279,75
2010.09.16, megfigyelés: 2010.10.08)

Dátumok

258. 2010.07.07
259. 2010.07.08
260. 2010.07.08
261. 2010.07.08
262. 2010.07.09

263. 2010.07.09
264. 2010.07.13
265. 2010.07.13

266. 2010.07.14
267. 2010.07.20
268. 2010.07.23
269. 2010.07.30
270. 2010.08.02
271. 2010.08.03
272. 2010.08.04
273. 2010.08.05
274. 2010.08.06
275. 2010.08.06
276. 2010.08.06
277. 2010.08.10
278. 2010.08.26
279. 2010.09.01
280. 2010.09.01
281. 2010.09.02
282. 2010.09.02
283. 2010.09.03
284. 2010.09.08
285. 2010.09.10

286. 2010.09.14

HUF

EUR

279 960 000,00
200 000 000,00
115 000 000,00
116 140 000,00
116 140 000,00

115 000 000,00
133 980 000,00
200 000 000,00

279 960 000,00
3 826 691,13
206 387 000,00
200 000 000,00

13 235,65

200 000 000,00
134 700 000,00
206 387 000,00
200 000 000,00
200 000 000,00
200 000 000,00
197 760 000,00
115 780 000,00
135 490 000,00
199 060 000,00
199 060 000,00
100 000 000,00
100 850 000,00
208 430 000,00
102 280 000,00
100 000 000,00

208 430 000,00
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DNT HUF betét. Min. árf: 273,0 EUR/HUF Max árf.
8,00%
296,0 EUR/HUF. Kamat: 0,1%, ha érinti.
284. PUT Opció. HUF eladás EUR vétel. KI: 272,0
272;
2010.10.15 Strike: 277,70. Jutalék: 0,90 HUF/EUR (jóváírás:
277,70
2010.09.17, megfigyelés: 2010.10.14)
278. PUT Opció. HUF eladás EUR vétel. KI: 270,0
270;
2010.10.15 Strike: 279,0. Jutalék: 0,90 HUF/EUR (jóváírás:
279,0
2010.09.17, megfigyelés: 2010.10.14)
287. PUT Opcó. HUF eladás EUR vétel. KI: 270,0
2010.10.26 Strike: 276,0. Jutalék: 0,9 HUF/EUR (megfigy:
270; 276
2010.10.22)
CHF vétel kamatfizetéshez
210,00
2010.10.14 HUF betét lekötés
5,25%

287. 2010.09.14 2010.10.26

202 020 000,00

288. 2010.09.15

102 280 000,00

289. 2010.09.15

290. 2010.09.24
291. 2010.09.28
292. 2010.09.28

135 490 000,00

202 020 000,00
33 311,00

6 995 310,00
131 420 000,00

A vizsgált időszakban (91 nap) 35 tranzakció történt.
A 2010.07.01-től 2010.09.30-ig tartó időszakban az Önkormányzat a kötvényforrásból az alábbi
összegeket használta fel.

No.

Dátumok
2010.09.08
2010.09.30

KIVEZETETT / FELHASZNÁLT ÖSSZEGEK
Tranzakció
param.
önk. Felhasználás
önk. Kamatfizetés
210,00
ÖSSZESEN

CHF
‐33 311,00

HUF
‐14 000 000,00
‐6 995 310,00
‐20 995 310,00

A kötvényforrásból az Önkormányzat a 2010. év 3. negyedévében 6,695 millió Ft kamatot fizetett meg.
A 3. negyedévi teljes felhasználás 20,995 Millió Ft.
4. A KÖTVÉNYFORRÁS 2010. szeptember 30-án
Az alábbi táblázatban a 2010.09.30-án aktív ügyleteket / instrumentumokat mutatjuk be.
AKTÍV ÜGYLETEK / INSTRUMENTUMOK (2010.09.30)
Tranzakció
param.
CHF
HUF
EUR
DNT HUF betét. Min. árf: 274,0 EUR/HUF Max árf.
8,00%
199 060 000,00
279. 2010.09.01 2010.10.07
296,0 EUR/HUF. Kamat: 0,1%, ha érinti.
279. PUT Opció. HUF eladás EUR vétel. KI: 275,0
275;
280. 2010.09.01 2010.10.08 Strike: 282,50. Jutalék: 1,02 HUF/EUR (jóváírás:
199 060 000,00
282,50
2010.09.03, megfigyelés: 2010.10.06)
DNT HUF betét. Min. árf: 273,0 EUR/HUF Max árf.
8,00%
100 000 000,00
281. 2010.09.02 2010.10.05
295,0 EUR/HUF. Kamat: 0,1%, ha érinti.
282. 2010.09.02 2010.10.11 HUF betét lekötés
5,50%
100 850 000,00
283. 2010.09.03 2010.10.12 HUF betét lekötés
5,50%
208 430 000,00
284. 2010.09.08 2010.10.13 HUF betét lekötés
5,50%
102 280 000,00
281. PUT Opció. HUF eladás EUR vétel. KI: 272,75
272,75;
100 000 000,00
285. 2010.09.10 2010.10.12 Strike: 281,0. Jutalék: 0,85 HUF/EUR (jóváírás:
281,0
2010.09.14, megfigyelés: 2010.10.08)
283. PUT Opció. HUF eladás EUR vétel. KI: 274,75
274,75;
208 430 000,00
286. 2010.09.14 2010.10.12 Strike: 279,75. Jutalék: 0,70 HUF/EUR (jóváírás:
279,75
2010.09.16, megfigyelés: 2010.10.08)
DNT HUF betét. Min. árf: 273,0 EUR/HUF Max árf.
287. 2010.09.14 2010.10.26
8,00%
202 020 000,00
296,0 EUR/HUF. Kamat: 0,1%, ha érinti.
284. PUT Opció. HUF eladás EUR vétel. KI: 272,0
272;
102 280 000,00
288. 2010.09.15 2010.10.15 Strike: 277,70. Jutalék: 0,90 HUF/EUR (jóváírás:
277,70
2010.09.17, megfigyelés: 2010.10.14)
278. PUT Opció. HUF eladás EUR vétel. KI: 270,0
270;
135 490 000,00
289. 2010.09.15 2010.10.15 Strike: 279,0. Jutalék: 0,90 HUF/EUR (jóváírás:
279,0
2010.09.17, megfigyelés: 2010.10.14)
287. PUT Opcó. HUF eladás EUR vétel. KI: 270,0
290. 2010.09.24 2010.10.26 Strike: 276,0. Jutalék: 0,9 HUF/EUR (megfigy:
270; 276
202 020 000,00
2010.10.22)
292. 2010.09.28 2010.10.14 HUF betét lekötés
5,25%
131 420 000,00
ÖSSZESEN
0,00
1 044 060 000,00
0,00
* A 280., 285.; 286; 288; 289; és a 290. tétel Opciós ügylet. Nincs mögötte valós pénzforrás, csak abban az esetben, ha a bank lejáratkor él az opcióbó
eredő lehívás jogával.
No.

Dátumok
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A kötvényforrás devizanemenkénti és instrumentumonkénti
vonatkozóan a következő táblázat mutatja be.

megoszlását

2010.09.30

napra

Kötvényforrás összegek megoszlása instrumentumok szerint, devizanemenként
(2010.09.30)
Instrumentum
HUF
CHF
EUR
Magyar állampapírok
MÁK
0,00
0,00
0,00
Diszkontkincstárjegy
0,00
0,00
Tőkegarantált betétek
DNT betét
501 080 000,00
0,00
0,00
Bankbetét
542 980 000,00
0,00
0,00
Hozamgarantált betétek
Prémium / opcióhoz
0,00
0,00
0,00
kötött betét
Összesen
1 044 060 000,00 HUF
0,00 CHF
0,00 EUR
~ HUF
0,00
0,00
TOTAL
1 044 060 000,00

A teljes kötvényforrás szeptember 30-án forintban 1 044 060 700,- Ft-ot tett ki.
Figyelembe véve az önkormányzati felhasználást (20,995 Millió Ft) a július 01-i nyitóállományhoz
képest (1 042 132 678,- Ft) ez 22,92 millió Ft többletet jelent.
A forint betétek a teljes állomány 100,00%-át adják.
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5.
KAMAT, HOZAM és ÁRFOLYAMNYERESÉG, - VESZTESÉG ALAKULÁSA 2010.07.012010.09.30 (REALIZÁLT)
A kötvényforrás kezelésével az Önkormányzat 2010.07.01-2010.09.30-ig az alábbi kamat és
árfolyamnyereséget realizálta.

Jóváírt hozamok / nyereségek instrumentum és devizanem szerint (2010.07.01‐2010.09.30‐
ig)
Instrumentum
HUF
CHF
EUR
Magyar állampapírok
MÁK értékpapír,
Diszkontkincstárjegy
0,00
0,00
0,00
Tőkegarantált betétek
DNT betét
2 744 261,53
0,00
0,00
Bankbetét
5 796 316,83
0,00
0,00
Hozamgarantált betétek
Prémium / opcióhoz
kötött betét
2 801 214,25
0,00
0,00
Árfolyamnyereség
Elszámolásos
árfolyamnyereség
0,00
0,00
0,00
Szállításos
árfolyamnyereség
0,00
0,00
0,00
SPOT konverzióból
származó árf.nyereség
0,00
0,00
0,00
Egyéb
Opciós prémium
7 756 445,70
0,00
0,00
Összesen
19 098 238 HUF
0 CHF
0 EUR
~ HUF
0,00
0,00
TOTAL
19 098 238,31

A 3. negyedévben realizált nyereség forintban összesen 19 098 238,- Ft.

ÖSSZEFOGLALÁS
Az Önkormányzat a 2010. év első 3 negyedévében összesen 52,7 Millió Ft bevételt realizált a
kötvényforráson.
Az átlagos kötvényállományra ( ~1 Mrd- Ft) vetítve a realizált eredmény 7,1%-os kamatszintnek felel
meg, amely a 6 havi BUBOR mértékéhez, 5,50%, képest 1,6%-os többletkamatot jelent.
Ha figyelembe vesszük, hogy a 2010. évben a kötvényforrás után fizetett kamat összege forintban
kifejezve 13,63 Millió Ft volt, a 2010. év első 9 hónapjában realizált bevételnek a ~ 25,8%-át kellett
kamatfizetésre fordítani.
A 2010. év harmadik negyedévének végén a kötvényforrás (tőke és realizált bevétel) 44,06 Millió Ft-tal
haladja meg a svájci frank kibocsájtáskor aktuális forint ellenértékét.
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A kamatfizetés után megmaradó bevételi többlet (a 2010. évben a vizsgált időszakig ~ 39,07 Millió Ft)
tartalékot biztosíthat a jövőbeni kamat, illetve a 2011-ben esedékessé váló tőkefizetésekhez.
A tájékoztató melléklete grafikonon mutatja be a három legfontosabb devizapár, a CHF/HUF, az
EUR/HUF és au EUR/CHF árfolyamának alakulását a 2010. év 3. negyedévében, valamint az 5 éves
CDS – index 2010. évi változásait a régiós 5 éves CDS – indexhez, illetve az EUR/HUF árfolyamhoz
viszonyítva.
A 3. negyedév végén a rendelkezésre álló kötvényforrás meghaladta az 1,044 Mrd Forintot, miközben
az önkormányzat a kibocsájtás óta a kötvényforráson realizált bevételből több mint 204,03 Millió
Forintot fejlesztési céljai megvalósítására, kamat és egyéb költségei megfizetésére fordított.

Budapest, 2010. október 15.
Csapó Ágnes

Fenyvesi Bea

Budapest Priv-Invest Kft.

Melléklet
1.) számú chart
A CHF/HUF árfolyama alakulása a 2010. év 3. negyedévében.

2.) számú chart
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Az EUR/HUF árfolyam alakulása a 2010. év 3. negyedévében.

3.) számú chart
Az EUR/CHF árfolyamának alakulása a 2010. év 3. negyedévében

4.) számú grafikon
A magyar CDS ‐ index alakulása, illetve az EUR/HUF árfolyam alakulása közötti összefüggést mutatja be.
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5.) számú grafikon
A régiós és a magyar CDS – index alakulását mutatja be.
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