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1. A magánerős lakossági út-és közműépítések, valamint útfelújítások szervezéséről és
támogatási rendszeréről szóló 12/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása I.
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köztisztviselői számára
9. A Gyomaendrőd, Tanya VII. kerület 1. szám alatti ingatlan használatba adása
10. A 2940 hrsz-ú út lezárása
11. Beszámoló a 2010. évben benyújtott pályázatokról
12. Tájékoztató a folyamatban lévő beruházásokról
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Az Ötv. 12. § (4) bekezdése alapján az alábbi napirendi pont megtárgyalására zárt ülésen
kerül sor.

14. Hulladékszállítás mentesség kérelmek (zárt ülés)

∗

A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a
Városunk főmenüből nyíló, Önkormányzat → Testületi ülések → Előterjesztések menüpontban.
http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek
Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt
ülés előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.
Gyomaendrőd, 2011. január 13.

Betkó József sk.
Bizottsági elnök

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság
2011. január 17.
napján tartandó rendes üléséhez

BESZÁMOLÓ
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
döntéseinek végrehajtásáról
a 2011. január 17-i ülésére

256/2010. (XII. 13.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsági határozat

Tárgy: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 44/2007. (XII.27.) önkormányzati rendelet módosítása II.
forduló Lakossági
Határidő: 2010. 12. 23., felelős: Betkó József, végrehajtva: 2011. január 12.
A Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre került.

257/2010. (XII. 13.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsági határozat

Tárgy: Vállalkozói hulladékszállítási díj

Határidő: 2010. 12. 23., felelős: Betkó József, végrehajtva: 2011. január 12.
A Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre került

K. m. f.

Betkó József
bizottsági elnök

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. január 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A magánerős lakossági út-és közműépítések, valamint útfelújítások szervezéséről
és támogatási rendszeréről szóló 12/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet
módosítása I. forduló
Liszkainé Nagy Mária, Dr. Tímár Andrea
Dr. Csorba Csaba jegyző
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Időszerűvé vált a magánerős lakossági út-és közműépítések, valamint útfelújítások szervezéséről és támogatási
rendszeréről szóló 12/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) felülvizsgálata az alábbi
okokból:
1)
A rendelet 7. § (1) bekezdése alapján útépítéshez, illetve négy fajta közműépítéshez (ivóvízvezeték,
szennyvízcsatorna, gázelosztó vezeték, elektromos hálózat) igényelhető önkormányzati támogatás. Mivel
Gyomaendrőd gázelosztó vezetékkel nagymértékben ellátott település, javasoljuk az e fajta közműépítés
támogatásának kivételét a rendelet hatálya alól.
2)
Az elmúlt néhány évben főleg útépítés támogatása iránt nyújtott be a lakosság kérelmet az önkormányzathoz.
Mivel egyre több a városban az egyoldalas utca (pl.: Orgona, Bessenyei, Kenderáztató), egyre nagyobb problémát
jelent a lakosoknak az önerő kifizetése, amelynek rendelkezésre bocsátása nélkül nem köthető meg a beruházásra
vonatkozó kivitelezői szerződés. A rendelet 7. § (10) bekezdése meghatározza az út, - és közműépítéshez nyújtható
önkormányzati támogatás maximális mértékét. Tekintettel a lakossági igényekre és az 1) pontban foglaltakra
célszerű lenne újraszabályozni az út-, illetve az egyes közműépítésekhez nyújtható önkormányzati támogatás
mértékét. Eddig a beruházás költségének 20 %-át vállalta át a lakosság, ami 70.000 Ft – 150.000,- Ft/ ingatlan volt.
Az egyoldalas beépítésű utcáknál ez az összeg eléri, illetve meghaladja 200.000,- Ft-t, ami a túl nagy terhet ró a
lakókra. Javasolt ezeknél az utcáknál az önkormányzati költségvállalás mértékét emelni 5-10 %-kal.
3)
A rendelet nem határozza meg egyértelműen, hogy mely szerv hatáskörébe tartozik a közműre való utólagos
rácsatlakozás esetén az ehhez való hozzájárulás megadása. Mivel az útépítési érdekeltségi hozzájárulás
megfizetésének elrendelését a képviselő-testület a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
hatáskörébe utalta, javasoljuk e hatáskör Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságra történő
átruházását is.
4)
A rendelet 9. § (7) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az utólagos hozzájárulás műszaki, gazdasági indokok
alapján megtagadható. Javasoljuk ezt a szabályozást a rendeletből törölni.
5)
Egyre több utcában van szükség útfelújításra. Javasoljuk annak a lehetőségnek az átgondolását, hogy
útfelújítás esetén is a beruházás egy bizonyos része lakossági hozzájárulásból kerüljön finanszírozásra. A lakossági
hozzájárulás mértékét álláspontunk szerint 10-20 % között kellene megállapítani.
6)
Meg kell határozni azt is, hogy az útfelújításra meghatározott lakossági költség egyforma mértékű legyen-e a
település belterületén az ugyanazon műszaki tartalom (útréteg, záróréteg készítse) estén. (ne legyen hátrányos, ha
valaki széles út mellett vagy ritkább beépítésű utcában lakik).
Kockázatelemzés:
A gázközműépítés támogatásának megszüntetése esetén, az erre a célra fenntartott összeg a többi fajta
közműépítés támogatására fordítható. Ez az összeg részben fedezetet jelenthet az egyoldalas utcákban
megvalósuló útépítések támogatástartalmának növelésére.Hátránya gyakorlatilag nincs, hiszen az elmúlt néhány
évben a lakosság részéről nem érkezett igény gázelosztó vezeték építésének támogatására.
Az egyoldalas beépítésű utcák esetén az útépítés támogatástartalmának növelése anyagilag azonos helyzetbe
hozná a település minden olyan utcáját, ahol a lakók kövesutat szeretnének. Hátránya lehet azonban, hogy a többi
közműépítés támogatására fordítható összeg csökkenésével járna. Tekintettel arra, hogy az útépítés támogatására
van a legnagyobb igény, illetve, hogy a többi közműfejlesztés támogatására évente csak néhány kérelem érkezik, ez
a hátrány is csekélynek tekinthető az elérhető előnyhöz képest.
A településen a legnagyobb igény az útfelújításokra van, amit eddig teljes egészében az önkormányzat
finanszírozott. Amennyiben az útfelújítás egy része lakossági önerőből kerül finanszírozásra, az
költségmegtakarítást jelenthet az önkormányzat számára,lletve, amennyiben az önkormányzat ugyanakora
összeget fordít útfelújításra, mint eddig, a lakossági önerő bevonásával ebből a pénzből a város útjainak nagyobb
része újítható fel.Természetesen ez anyagi terhet jelent a lakosságra nézve, ami komoly hátrány.
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Az SZMSZ 19. § (8) bekezdése szerint a Képviselő-testület 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.
Kérem, szíveskedjenek a rendelet felülvizsgálatával kapcsolatos indítványaikat, illetve javaslataikat megtenni.

Döntési javaslat
"A magánerős lakossági út-és közműépítések, valamint útfelújítások szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló
12/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása I. forduló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága az
SZMSZ 19. § (8) bekezdése alapján javasolja a Képviselő-testület számára, hogy az előterjesztésben meghatározott
szempontok alapján vizsgálja felül a magánerős lakossági út-és közműépítések, valamint útfelújítások szervezéséről
és támogatási rendszeréről szóló 12/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendeletet.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. január 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Az épített örökség védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló
Liszkainé Nagy Mária
Dr. Csorba Csaba jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2010. novemberi ülésén tárgyalta első fordulóban az épített örökség védelmével kapcsolatos
helyi szabályozás tervezetét, melyet második fordulós tárgyalásra alkalmasnak talált.
Az SZMSZ 19. § (8) bekezdése szerint a Képviselő-testület 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.
Az első fordulós tárgyalást követően módosító javaslat nem érkezett.
Ennek megfelelően elkészült az épített örökség védelméről szóló önkormányzati rendelet alábbi tervezete.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2011. ( ) 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
Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) épített és természeti környezetének
értékeként védetté nyilvánított.
(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:
a) azok az épületek, épületrészek, épülethomlokzatok, építmények, melyek a város építészeti jellegét alapvetően
meghatározzák,
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
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objektumok értékeinek zavartalan érvényesülését is biztosítani kell.
b) a helyi egyedi védelem alatt álló ingatlanok környezetében lévő meghatározott ingatlanok 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 írásban kezdeményezheti a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Főépítészénél (a továbbiakban:
települési főépítész).
(2) A kezdeményezést a települési főépítész – szükség esetén kikérve műemlékvédelmi szakértő, és muzeológus
szakértő véleményét - köteles döntés hozatal céljából a Képviselő-testület elé terjeszteni.
(3) A települési 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 fellelhető és rendelkezésre álló felmérési terveit, korábbi építési fázisainak fellelhető archív
dokumentumait,
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 a Képviselő-testület dönt.
(6) A helyi védettség kimondásáról, megszüntetéséről az érdekeltet a települési főépítész a döntés meghozatalát
követő 30 napon belül írásban értesíti.
A helyi védelem alá helyezés és a védelem nyilvántartása
4. § (1) A települési főépítész a védettség alatt álló ingatlanok jegyzékét a helyben szokásos módon és az
önkormányzat internetes portálján közzé teszi. A kezdeményezéssel kapcsolatban az érintettek 30 napon belül
észrevételt tehetnek.
(2) A helyi védettség alá helyezett értékekről a települési főépítész a 4. mellékletben meghatározott tartalmú
nyilvántartást vezet. A nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet.
(3) A helyi védelem alá helyezés, illetve annak megszüntetése tényét az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni.
E bejegyzésekről a települési 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 települési
főépítész megvizsgálja a helyi védettség alá helyezés lehetőségét.
(6) A védett értékek jegyzékét az 1. melléklet tartalmazza.
Önkormányzati támogatás forrása és formája
5. § (1) A Képviselő-testület éves költségvetési rendeletében elkülönített forrást biztosít e rendelet mellékletében
felsorolt egyedi helyi védelemben részesülő épületeken végzendő állagmegóvó, felújítási, vagy a védettség értékét
növelő átalakítási munkák támogatásához.
(2) Az egyedi helyi védelemben részesülő épületek felújítási munkáihoz vissza nem térítendő támogatás, vagy
kamatmentes kölcsön pályázat útján igényelhető. Vissza nem térítendő támogatásban csak magánszemély
részesülhet. Jogi személy részére csak kamatmentes kölcsön nyújtható. Egy pályázó egy ugyanazon épületen
elvégzendő azonos építési munkanemre tíz éven belül csak egyszer pályázhat.
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(3) A pályázatokat a Képviselő-testülete írja ki a tárgyévi költségvetési rendelet kihirdetését követő 45 napon belül. A
benyújtott pályázatokról átruházott hatáskörben a Képviselő-testületnek az épített környezet védelmével kapcsolatos
feladatkört ellátó állandó bizottsága dönt.
Önkormányzati támogatás mértéke
6. § (1) A támogatás mértéke a megpályázott munkálatok költségeinek 50 %-át nem haladhatja meg. Amennyiben a
megpályázott munkálatok más forrásból is részesül támogatásban, úgy 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.
(3) A döntéshozó bizottság a beérkezett pályázatok számára és a benyújtott támogatási igényekre figyelemmel dönti
el, hogy az egyes pályázóknak vissza nem térítendő támogatást, vagy kamatmentes kölcsönt nyújt, illetve a
támogatottak 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,
d) a c) pont szerint meghatározott költségfedezet minimum 50 %-ával, illetve más forrásból is támogatott munka
esetén 30 % igazolt saját erővel.
A pályázat tartalma, benyújtása, elbírálása
9. § 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 önerőrő meglétéről
i) nemleges igazolást az önkormányzati tartozásról.
Pénzügyi rendelkezések
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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.
melléklet 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 esdékessé, 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, amennyiben cselekménye súlyosabb
elbírálás alá nem esik- szabálysértést követ el, és 30.000,- Ft-ig terjedhető pénzbírsággal sújtható.
Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2011. január…….
Várfi andrás sk.
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

1. melléklet a ……/2011. (….) önkormányzati rendelethez
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Helyi védettség alatt álló épületek
Polgármesteri Hivatal- Szabadság tér 1. - hrsz.: 1588
Régi Községháza épülete- Fő út 2. - hrsz.: 6291
Liget vendéglő-Erzsébet liget - hrsz.: 1244
Evangélikus templom- Fő út 178. - hrsz.: 2016
Lakóépület Fő út 176. - hrsz : 2017
Kner Imre Gimnázium- Hősök utca 43. - hrsz.: 687
Középiskolai Kollégium- Hősök utca 39. - hrsz.: 687
Szakközépiskolai Kollégium- Fő út 228. - hrsz.: 1599
Kis Bálint Általános Iskola - Hősök útja 45. - hrsz.: 1591
Általános Iskola (volt Úrikaszinó) - Hősök útja 47. - hrsz.: 1591
Óvoda- Kossuth utca 7. - hrsz.: 113
Gyógyszertár- Dózsa Gy. utca 1. - hrsz.: 5965/1
Volt Iskolaépület, Kisréti Alapítvány épülete - Blaha L. utca 11. - hrsz.:5961
Déryné Művelődési ház- Blaha L. utca 21. - hrsz.: 5948
Lakóház Fő út 36. - hrsz.: 6309
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Körös Étterem és Szálloda- Szabadság tér - hrsz.: 691
Volt Gabonaforgalmi irodaépülete(Vári féle ház)-Kossuth utca 68. - hrsz.: 2883
ÁFÉSZ épülete- Kossuth utca 33. - hrsz.: 131/4
Lakóépület Kossuth utca 5. - hrsz.: 112
Református Egyház épülete Hősök útja 44. - hrsz.: 1
Szakközépiskola központi épülete- Hősök útja 38-40. - hrsz.: 1602
Központi orvosi rendelő- Hősök útja 57. - hrsz.: 1580
Lakóház Kossuth utca 32. - hrsz.: 141
Lakóház (volt VIZIG épület) Hősök útja 53. - hrsz.: 1583/3
Gazdatiszti lakás – Szabadság tér 7 – 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)
Nagylaposi Major- Tüköri Kastély
Telki Kastély - Telkpuszta

2. melléklet a

/2011. (…..) önkormányzati rendelethez
ADATLAP
Gyomaendrőd Város épített örökségének helyi védelme
támogatására kiírt pályázat benyújtásához

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: ………………………………………………………………………….
Helyrajzi száma: …………………………………………………………………………..
A védelem kategóriája:
A védett érték funkciója:*

egyedi védelem
területi védelem
 egylakásos lakóépület
 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,
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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.
A megpályázott támogatás mértéke:
...…………………………………………. Ft
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

nyilatkozat az önerő meglétéről, több pályázó esetén annak %-os megosztásáról

nemleges igazolás az önkormányzati tartozásról
Gyomaendrőd, 20………………
………………………………………..
pályázó aláírása
* a kívánt szövegrész előtti -be „x” jelet kell tenni
3. melléklet a ../2011. (…) 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.
…………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
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.
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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 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 ingatlannyilvántartásban 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 ../2011. (….) önkormányzati rendelethez
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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

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 védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló"
Tervezett döntéstípus: határozat
11

Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága az
SZMSZ 19. § (8) bekezdése alapján az épített örökség védelméről szóló önkormányzati rendelet tervezetének
elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. január 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a köztemetők üzemeltetésére a Gyomaszolg Ipari Park Kft-vel kötött
szerződést.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft által beterjesztett 2011. évi szolgáltatási díjakat a Képviselő-testület decemberben
elfogadta.
Az üzemeltető a mellékelt kérelemmel fordul az önkormányzathoz. A temetők felújítására, karbantartási munkáira,
valamint vízelveztési problémák megoldására, térburkolat javítására :
Endrődi köztemető
4.179.136,- Ft
Gyomai temető
4.785.420,- Ft
Összesen:
8.964.556,- Ft
A temetők és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény alapján:
A temetőfenntartó feladata a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb
tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldfelületek karbantartása, szükség szerinti felújítása és
gondozása.
A temető üzemeltető
a) meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek
ellátásának temetői rendjét;
b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a
sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;
c) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt;
d) biztosítja a ravatalozó, boncolóhelyiség-csoport és ezek technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a
temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működteti azokat;
e) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, zárását;
f) megőrzi a nyilvántartó könyveket;
g) tájékoztatja a temetőlátogatókat;
h) kijelöli a temetési helyeket;
i) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését és a
hóeltakarítást;
j) összegyűjti és elszállítja a hulladékot;
k) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
l) összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési
szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes
lefolytatását;
m) gondoskodik az ügyfélfogadásról.
Az üzemeltető által beadott felújítási tervben foglaltakon kívül szükséges lenne a temető útjainak felújítása is.
Tájékoztatom a T. Képviselőket, hogy a gyomai köztemető terület bővítésével kapcsolatban készült a temetőre, a
ravatalozó épület bővítésére, felújítására terv, melyet tájékoztatásul mellékelek.
Kockázatelemzés
Előny: a temetők és építményeinek műszaki állapota, a temetőbe látogatók véleménye javul, a közlekedő utak
használhatóbbá válnak
Hátrány: az önkormányzat költségvetését terheli a felújítási munkák fedezete.
Kérem szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és elfogadásáról dönteni.

Döntési javaslat
13

"Köztemetők felújítása"
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 Mezőgazdaság Bizottság a Gyomaszolg Ipari Park Kft, mint a köztemetők
üzemeltetője által benyújtott kérelemben foglalt munkák elvégzését szükségesnek tartja.
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a felújítási munkákra a költségvetési rendelet tárgyalásakor határozza meg
a fedezetet.
A karbantartási, javítási munkák elvégzése, annak fedezetének biztosítása a temető üzemeltetőjének feladata.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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+6,24
+5,91

1

+5,63

1

2X150-es és 120-as
szigetelés
1,5 cm
cement símítás
6,0 cm
kőszivacs
1,5 cm
ágyazóhabarcs
4,0 cm
salakbeton
salakfeltöltés
BH elem

2

6,5 cm
2,0 cm
10,0 cm
10,0 cm

vasbeton
+4,03

téglafal H4

+0,30
-0,05

2

tégla
homok
aljzatbeton
kavics

+0,30
±0,00

téglafal H6

A-A metszet

+5,63

+4,03

Tér és Terület Bt.
Létesítmény megnevezése:

Gyomaendrőd 3750 hrsz-ú
önkormányzati temető bővítése
Épület megnevezése:

+0,30
-0,05

meglevő ravatalozó állapotterve
Rajz megnevezése:

metszetek M=1:100
Vezető tervező:

Torma Gyöngyi É-1/04-0135/2006.
Építtető:

-1,50

B-B metszet

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Egyeztette:

Dátum:

2008. 09.
Rajzszám:

É-3

fa nyílászárók

fa nyílászáró

K-i homlokzat

Ny-i homlokzat

+6,24
+5,63

+4,03

fehér színű vakolat

+0,30
±0,00

D-i homlokzat

Tér és Terület Bt.
Létesítmény megnevezése:

Gyomaendrőd 3750 hrsz-ú
önkormányzati temető bővítése
Épület megnevezése:

meglevő ravatalozó állapotterve
Rajz megnevezése:

fémszínű ereszcsatorna

homlokzatok M=1:100
Vezető tervező:

Torma Gyöngyi É-1/04-0135/2006.
Építtető:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
fa nyílászáró

Egyeztette:

Dátum:

2008. 09.
Rajzszám:

É-i homlokzat

É-4

12,40
0,38

2,94

0,25
3,30

1,80

0,25
1,80

2,94

0,38

3,30

1,10

100
55
pm 140

6,31m2

100
200

130
210+80

5,06

130
200

8,14

100
200

0,12

raktár

19,40m2

3,56

raktár

6,31m2

130
200

koporsozó

6,10

B

6,10

B

5,06

8,14

90
200

öltöző

130
210+80

0,38

100
55
pm 140

hűtő helyiség

14,57m2

+0,30

70,10m2

17,40
9,26

9,26

pm 400

ravatalozó
160
80

6,00

pm 400

160
80

3,00

pm 400

160
80

3,00

6,00

160
80

pm 400

0,38

14,57m2

0,38

Létesítmény megnevezése:

-0,05

+0,30

2,50

előtér

0,38

180
220+80

4,75

±0,00

2,50

0,38

Tér és Terület Bt.
4,75

17,40

2,20

100
55
pm 140

150
210

100
55
pm 140

90
200

3,56

0,12

2,20

0,38

A

1,10

5,26

22,50m2

4,50

4,50

Gyomaendrőd 3750 hrsz-ú
önkormányzati temető bővítése
Épület megnevezése:

meglevő ravatalozó állapotterve
0,38

0,38

Rajz megnevezése:

alaprajz M=1:100
Vezető tervező:

Torma Gyöngyi É-1/04-0135/2006.

A

Építtető:

0,73
0,38
1,32

2,40

0,50

2,50
9,00
9,76
12,40

0,50

2,40

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

0,73
0,38
1,32

Egyeztette:

Dátum:

2008. 09.
Rajzszám:

É-2

villámhárító

+9,05

+9,05
villámhárító

1.

+7,90
15X15 fa oszlop

1.
+6,00

2.

+5,90

+5,30

+5,30

2.

+4,35

6.
+3,70

+4,10

+3,70

4.

+0,30

+0,30

+0,10

3.

+0,30

3.

3.

+0,30
±0,00=84,50mBf

±0,00=84,50mBf

-1,20
meglevő épületrész

tervezett épületrész

A-A metszet

+9,05

+9,05

1.
1.

1rtg
2,5cm
15,0cm

2.

Tegola Prestige Traditional
technológiai fólia
deszkázat
szarufa
15,0cm
1,5 cm
6,0 cm
1,5 cm
4,0 cm

+6,00

2.

+5,95

3.

+5,90
+5,30

0,8cm
4,0cm
1rtg
6,0cm
1rtg
10,0cm
25,0cm

hőszigetelő paplan
szigetelés
cement símítás
kőszivacs
ágyazóhabarcs
salakbeton
salakfeltöltés
BH elem

ragasztott kerámia burkolat
felbeton, elektromos fűtéssel
technológiai szigetelés
Austrotherm AT-L2 szigetelés
AKVABIT vastaglemezes vízszigetelés
aljzatbeton
kavicsfeltöltés
tömörített talaj

+3,90

4.

0,3cm
4,0cm
1,5cm
38,0cm
1,0cm

Baumit FUN 3039 nemesvakolat
Baumit hőszigetelő rendszer
vakolat
tégla falazat
vakolat

4.
+0,30
±0,00

+0,30

+0,40

Tér és Terület Bt.
Létesítmény megnevezése:

Gyomaendrőd 3750 hrsz-ú
önkormányzati temető bővítése
Épület megnevezése:

meglevő ravatalozó bővítés
Rajz megnevezése:

5.
3.

+0,30

+0,30
±0,00=84,50mBf

0,3cm
6,0cm
38,0cm
1,0cm

Baumit FUN 3039 nemesvakolat
Baumit hőszigetelő rendszer
POROTHERM 38NF
vakolat

15,0cm
6,0cm
19,0cm
1,0cm

hőszigetelő paplan
felbeton
EU-jelű födémgerenda
vakolat

metszetek M=1:100
Vezető tervező:

Torma Gyöngyi É-1/04-0135/2006.
6.

-1,20

Építtető:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

B-B metszet
Egyeztette:

Dátum:

2008. 09.
Rajzszám:
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Tér és Terület Bt.
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ker.lap.burk.

2

ker. lap. burk.
pm 400

75

ker.lap.burk.
75
210
75
210

100
200

4,50

4,94

0,35

WC

0,30

90
210

0,06

zuhany
4,00m2

0,30

210

padlásfeljáró

9,15m2

pm 400

+0,30
100

100
210 ker.lap.burk.

1,00

öltöző, folyosó

100
210

+0,30

pm 180

+0,30

A

+0,29

1,20

180
220+80

0,50
2,40

90
120

3,36

2

72,26m2

+0,10

0,44

pm 180

18,79 m

5,56m2

2,21

130
200

0,06

ker. lap.burk

2,25

A

ker.lap.burk.

koporsozó
ker. lap. burk.

ravatalozó

3,70

130
200

4,50

4,94

2,50

9,00

4,50

zúzott kő

női, mozg.
korl. WC
0,75m

9,88

0,50

2,40

23,45 m2

100
210

fagyálló ker.lap.burk

0,30

Gyomaendrőd 3750 hrsz-ú
önkormányzati temető bővítése

B

4,20
Épület megnevezése:

meglevő ravatalozó bővítés
Rajz megnevezése:

alaprajz M=1:100
Vezető tervező:

Torma Gyöngyi É-1/04-0135/2006.
Építtető:

4,81
0,44

2,50

3,00

0,38

6,10

2,13

11,44

0,12

9,26

8,20
17,46

2,70
2,20

0,38

2,20
0,25

4,00

1,21
0,44

4,69
4,69

meglevő épületrész

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

tervezett épületrész

Egyeztette:

Dátum:

2008. 09.

22,15
Rajzszám:

É-5

réz villámhárító

+9,05

+7,90
vörösrézlemez szegés
Baumit Fun 3039 nemesvakolat
Tegola Prestige Traditional rézborítású zsindely fedés

+5,90
Lindab réz esővízcsatorna

+4,00

fa nyílászárók

+1,30

Baumit Fun 3039 nemesvakolat
kovácsoltvas korlát

+0,29
±0,00=84,50mBf

Baumit MosaicPutz 063

K-i homlokzat

+9,05

D-i homlokzat

réz villámhárító

+7,90

Tegola Prestige Traditional rézborítású zsindely fedés

Lindab réz esővízcsatorna

Tér és Terület Bt.
Baumit Fun 3039 nemesvakolat

Létesítmény megnevezése:

Gyomaendrőd 3750 hrsz-ú
önkormányzati temető bővítése

+4,00

Épület megnevezése:

fa nyílászárók

meglevő ravatalozó bővítés
Rajz megnevezése:

+1,30

homlokzatok M=1:100
kovácsoltvas korlát

+0,40
±0,00

Vezető tervező:

Torma Gyöngyi É-1/04-0135/2006.
Építtető:

É-i homlokzat

Ny-i homlokzat

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Egyeztette:

Dátum:

2008. 09.
Rajzszám:

É-7

Ny-D-i homlokzatok

K-D-i homlokzatok

Ny-É-i homlokzatok

K-É-i homlokzatok

Tér és Terület Bt.
Létesítmény megnevezése:

Gyomaendrőd 3750 hrsz-ú
önkormányzati temető bővítése
Épület megnevezése:

meglevő ravatalozó bővítés
Rajz megnevezése:

látványtervek
Vezető tervező:

Torma Gyöngyi É-1/04-0135/2006.
Építtető:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Egyeztette:

K-D-i homlokzatok

Dátum:

2008. 09.
Rajzszám:

É - 11

4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. január 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A gyomaendrődi régi hulladéklerakó rekultivációja
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a régi hulladéklerakó telep rekultivációjára Kondoros, Szarvas, Békéscsaba,
Csabacsüd, Csárdaszállás, Kétsoprony, Körösladány, Szabadkígyós települések önkormányzatával közösen nyújtott
be pályázatot a KEOP-7.2.3.0-2007-0013 projekt megvalósítására. Az önkormányzatok 2009. évben létrehozták a
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulást.
A pályázat a második fordulón túljutott, a támogatási szerződés megkötésére 2011. január 29-én van lehetőség.
Gyomaendrőd régi, rekultivációra váró szeméttelepe a 0130/12 hrsz-ú földrészleten található, de a hulladékhalmaz
kis része az új, működő hulladéklerakó telepünkre, a 130/15 hrsz-ú földrészletre is átnyúlik. A pályázatban mind a
két földterület szerepel.
Az új hulladéklerakó 9 önkormányzat összefogásával épült, a tulajdonjogviszonyok rendezése, az ingatlannyilvántartásban történő átvezetése 2010. decemberében valósult meg. Így a KEOP 7.2.3.0 pályázathoz becsatolt
régi tulajdoni lap nem egyezik a friss tulajdoni lap másolattal, hiszen az ingatlannak már 1/1 arányban nem
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a tulajdonosa, hanem 9 önkormányzat.
Ezt a Támogató Hatóság megkifogásolta, mert a KEOP pályázatnál kritérium, hogy csak a kedvezményezett, azaz
Gyomaendrőd Város Önkormányzata lehet a tulajdonosa a támogatásra ítélt rekultiválandó területnek.
A 0130/15 hrsz alatti területet tehát meg kell osztani régi szeméttel szennyezett területre, és az új regionális
hulladéklerakó területére.
A telekalakítási vázrajz elkészült, az előterjesztés mellékletét képezi. Az engedélyezési eljárás hosszadalmas, január
29-re nem tudunk megfelelő tulajdoni lapot felmutatni a Minisztérium felé.
A telekalakítás után a meglevő rekultivációra vonatkozó engedélyünket módosítani kell, a Tiszántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél, aminek határideje szintén 2011. január 29. lenne.
A Társulás képviselő gesztor önkormányzat a Támogatási Szerződés aláírásának feltételeinek teljesítésére
halasztás kér a KvVM-től.
A 0130/15 hrsz-ból a 0130/12 hrsz-ú telekhez csatolt területre adásvételi szerződést kell kötnünk.
Kockázat elemzés:
Amenyiben nem teljesítjük a pályázati feltételeket, akkor a régi szeméttelep rekultivációjára nem kaphatunk
támogatást.

Kérem szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és elfogadásáról dönteni.

Döntési javaslat
"A gyomaendrődi régi hulladéklerakó rekultiációja"
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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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja
a Képviselő-testületnek a 0130/15 hrsz terület északi részén rekultivációs beruházásban szereplő terület (15.496 m2
) megvásárlását a regionális hulladéklerakó beruházásban részt vett önkormányzatoktól, valamint a polgármester
felhatalmazását a szerződés megkötésére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-
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Feljegyzés
A Gyomaendrőd, külterület 0130/12 és 0130/15 hrsz.-ú ingatlanok telekhatár - rendezésével a 0130/12 hrsz.-ú
szeméttelep fölrészlet növekedés becsült forgalmi értékére.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a régi, felhagyott ( 0130/12 hrsz.-ú ) szeméttelep rekultivációjára
pályázatot nyújtott be. A 0130/12 hrsz.-ú szeméttelepen lévő hulladékhalmaz kis része átnyúlik az új működő
0130/15 hrsz.-ú hulladéklerakó telepre. A rekultivációs földrészleteket Gyomaendrőd Város Önkormányzata egy
helyrajzi szám alá kívánja összevonni. Mivel azonban a 0130/15 hrsz.-ú hulladéklerakó telep az azt működtető
önkormányzatok közös tulajdonába került. Ennek megfelelően a földterület és a felépítmények is közös tulajdont
képezni. A terület összevonás ingatlan – nyilvántartáson való átvezetéséhez szükséges a területrész
tulajdonjogának a megszerzése.
A földterületet Gyomaendrőd Város Önkormányzata 1999. évben szerezte meg. A földterület nyilvántartási
értéke a kataszterben: 12.460.000 Ft.
A 0130/15 hrsz.-ú hulladéktelep területe 22 ha 1087 m2.
A megosztással keletkező földrészlet területe: 1 ha 5496 m2.
A nyilvántartási érték megosztása a változási vázrajz alapján
Fajlagos nyilvántartási érték:
A megvásárolni kívánt
nyilvántartási értéke:

területrész

12.460.000 Ft/221087 m2 = 56,357 Ft/m2,
kerekítve 56 Ft/m2
15496 m2 x 56 Ft/m2 = 867.776 Ft,
kerekítve 868 ezer Ft.

A becsült forgalmi érték meghatározásánál a fajlagos nyilvántartási értékből indultam ki összehasonlító adat
hiánya miatt. A hulladéktelep védelmi övezet perben a környező fölterületek fajlagos forgalmi értékét az
igazságügyi szakértő 50 és 70 forint között határozta meg négyzetméterenként. Ebből kiindulva a korábban leírt
fajlagos nyilvántartási érték véleményem szerint kiindulásként elfogadható.
A telek értékkorrekció-szorzó értékének meghatározása
Sorszám
Megnevezés
A fajlagos értéktől való Megjegyzés az eltérés
eltérés korrekciós tényező
tartalmára vonatkoztatva
1
Jogi szempontból eredő eltérés
2
Alternatív hasznosítás lehetőségéből
eredő eltérés
3
Építési szempontból származó eltérés
0,8
A földrészlet
beépíthetősége korlátozott
4
Használati szempontból eredő eltérés
5
Környezeti adottságokból származó
eltérés
6
Infrastruktúra ellátottságának
különbözőségéből származó eltérés
7
Egyéb lényegesnek ítélt szempont
0,8
Rekultivációs
kötelezettség
Az eltérések összevont számtani átlaga
0,8
Telekár meghatározása: 56 Ft/m2 x 0,8 értékkorrekció x 15496 m2 = 694.220 Ft, kerekítve: 694 eFt.
A 0130/12 hrsz.-ú szemétlerakó telephez telekhatár-rendezéssel kerülő földrészlet becsült forgalmi értéke:
694.000 Ft, azaz: hatszázkilencvennégyezer forint

Készült: 2011. január 13.

Készítette:

Csényi István
Ingatlanforgalmi szakértő
Törzslap száma: 72/07/1999

5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. január 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Endrődi csomópont építése
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt testületi ülésen tájékoztatást adtunk az országos közutakon levő balesetveszélyes csomópontok
átépítésére kiírt pályázatról.
A pályázat benyújtási határideje: 2010. január 31.
Az Útpénztárból elnyerhető összeg pályázatonként legfeljebb bruttó 80 millió Ft. A minimálisan szükséges önerő 30
%. Abban az esetben, ha nem országos közúti területigényre van szükség, a többlet terület értéke is önrésznek
minősül.
Támogatható tevékenységek, elszámolható költségek
1. Építési jellegű beavatkozás (körforgalmú csomópont építése, jelzőlámpás csomópont kialakítása sávbővítéssel,
hagyományos csomópont átépítése sávbővítéssel), amely pályázat céljának és a vonatkozó Útügyi Műszaki
Előírásoknak megfelel.
2. A megvalósítás összköltségébe a területszerzésre, tervezésre és kivitelezésre fordított összegek számítanak
bele.
3. Az önrészben elszámolható az építéshez szükséges – az önkormányzat által felajánlott – földterület értéke, illetve
az önkormányzat által készített tervek költsége, amennyiben közútkezelői hozzájárulással rendelkezik.
4. A létesítmény tervezése során figyelembe kell venni a vakok-, és gyengénlátók, valamint a mozgáskorlátozottak
biztonságos közlekedésének elősegítését.
5. Nem finanszírozható megkezdett beavatkozás.
A 46-os főút és a 443. számú közút, Népligeti lejáró csomópont átépítésének tervezésére a Transzprojekt Kft-t
bíztuk meg.
A tervezés során több alkalommal történt egyeztetés. (A munkaközi terv a www.gyomaendrod.hu honlapon
megtalálható.) Az engedélyező közlekedési felügyelőséggel történt egyeztetés során nyilvánvalóvá vált, hogy a
Népligeti lejáró szűkös mérete miatt nem teljesíthetők az útügyi előírások, 6267 hrsz alatti ingatlan megvételére,
kisajátítására van szükség a csonópont közlekedési feltételeinek javítására..
Az ingatlan tulajdonos előzetes szóbeli nyilatkozata szerint 15 millió forint a vételára.
Az ingatlan szerzése a pályázatban elszámolható.
A beruházás költségvetése még nem készült el, a testületi ülésre tudjuk előterjeszteni.
Kockázat elemzés
Előnyei: Biztonságosabb közlekedés feltételeinek megteremtése, a forgalom lassul a körforgalom miatt
A Rózsahegyi Kálmán Iskola diákjainak védelme
A településkép javítása
Az ingatlan megvásárlásával az elhanyagolt épület megszűnik, helyére buszváró, parkoló, vagy park létesülhet.
Hátránya
Az önkormányzat 2011. évi költségvetését megterheli
Az építési munkák idején az érintett utak forgalmában jelentős korlátozások lesznek.
Döntési javaslat
"Endrődi csomópont építése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
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A) alternatíva

1. Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
Nemzeti fejlesztési Minisztérium megbízásából a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ pályázatára a
46. főút, a 443-as országos közút és a Népligeti lejáró által alkotott csomópont átépítésére a pályázatot
nyújtsa be.
A beruházás önerejét ………………Ft-ot a 2011. évi költségvetési rendeletében biztosítja.
A projekt előzetes költségvetése:
Összköltség (100%):
Igényelt támogatás (70%):
Saját erő(30%):
2. Javasolja a Képviselő-testületnek hatalmazza meg a polgármestert, hogy a gyomaendrődi 6267 hrsz alatti
ingatlan tulajdonosokkal megkösse az ingatlan megvételére vonatkozó előszerződést azzal a feltétellel, hogy
csak a pályázat nyertessége esetén kívánjuk megszerezni a tulajdonjogot.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS B) alternatíva
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
Balesetveszélyes csomópontok átépítésére kiírt pályázatra ne nyújtson be pályázatot.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. január 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

2011. évre szóló közfoglalkoztatás tervezése
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2011. január 1. napjával a közfoglalkoztatás eddigi rendszerét a „Nemzeti Közfoglalkoztatási program” váltja fel.
2010. december 31. napjával megszűnt a közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi kirendeltségek által támogatott
közhasznú munkavégzés és a hagyományos központi közmunkaprogram, megszűnt az Önkormányzat központi
tervező és szervező szerepe a közfoglalkoztatásban, valamint megszűnt a közfoglalkoztatási terv készítési
kötelezettség is.
A Nemzeti közfoglalkoztatási program célja, hogy minél több munkára képes és kész aktív korú szociálisan rászoruló
ember számára biztosítson munkalehetőséget. A Program pályázat keretében igényelhető támogatások
felhasználásával valósul meg. A közfoglalkoztatás a Munkaerő-piaci Alapból kerül finanszírozásra, a keret
felhasználását 375/2010. (XII. 31.) kormányrendelet szabályozza. Az új rendszer a munkaügyi kirendeltségekkel
való szoros együttműködést, folyamatos párbeszédet feltételez, hiszen a szociálisan hátrányos álláskeresőkről való
gondoskodás közös felelősségen alapul. A közfoglalkoztatás csak a munkaügyi kirendeltség közvetítésével
valósulhat meg.
A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított
rendelkezésre állási támogatást a bérpótló juttatás (bpj) váltja fel. A bérpótló juttatás összege: a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összege. Az önkormányzatok önrésze a bérpótló juttatás összegének 20%-a.
Az ellátásra való jogosultságot a települési önkormányzat továbbra is szociális rászorultság alapján állapítja meg, de
az érintetteknek az eddiginél aktívabban kell közreműködniük a munkakeresésben. A bérpótló juttatásban részesülő
személy elhelyezkedése érdekében továbbra is köteles álláskeresőként együttműködni a lakóhelye szerint illetékes
munkaügyi központ kirendeltségével. A bérpótló juttatásban részesülő köteles az iskolai végzettségétől és
szakképzettségétől függetlenül a kirendeltség által felajánlott munkát – beleértve a közfoglalkoztatást is – elvállalni.
Köteles továbbá a munkaügyi központ által felajánlott képzési lehetőséget, vagy munkaerő-piaci programban való
részvételt elfogadni. A jogosultsági feltételek új eleme a saját lakókörnyezet rendben tartása, amely önkormányzati
rendeletben kerülhet szabályozásra.
A bérpótló juttatásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni. A folyósítás egy éve alatt a juttatásra jogosult
személynek legalább 30 munkanap munkaviszonyt – beleértve az egyszerűsített foglalkoztatást, közfoglalkoztatást,
közérdekű önkéntes munka-tevékenységet – kell igazolni. A jogosultsági feltétel teljesül abban az esetben is, ha az
érintett 6 hónap időtartamot meghaladó munkaerő-piaci képzésben, vagy munkaerő-piaci programban vesz részt.
Megszűnik a 35 év alatti, alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező álláskeresők kötelező képzésben való
részvételi kötelezettsége.
A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program a közfoglalkoztatás négy típusát határozta meg:
1.
Önkormányzati rövid időtartamú közfoglalkoztatás (napi 4 órás munkaidő): a települési
önkormányzatok mindennapi közfeladatai ellátását segítő támogatás
A közcélú foglalkoztatást váltó forma, amelynek keretében kizárólag a bérpótló juttatásra jogosultak
foglalkoztathatók. A települési önkormányzatok a kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt közfeladataik ellátására
igényelhetik a támogatást egyszerűsített pályázati adatlapon a munkaügyi központ kirendeltségénél.
Az aktív korú, nem foglalkoztatott, bérpótló juttatásra jogosultak napi maximum 4 órás munkaidőben, legalább 2
hónap, legfeljebb 4 hónap időtartamig foglalkoztathatóak ebben a közfoglalkoztatási formában, amelyért a
minimálbér, illetve a garantált bérminimum felének megfelelő összegű munkabérben részesülhetnek.
Támogatásként a közfoglalkoztatottak munkabére és járulékai, valamint a dologi kiadásokkal bővített –
személyenként összeszámítható módon a munkaszerződések időtartamával arányos – évente központilag
megállapított összeg 95%-a igényelhető. A pályázónak 5 % os önrészt kell biztosítania.
Új, egyszerűsített pályázati adatlap került bevezetésre, amely a támogatás odaítéléséhez legszükségesebb
adatokat, információkat tartalmazza. A pályázat pozitív elbírálását követően a pályázóval hatósági szerződést kell
kötni, a kiközvetítés pedig haladéktalanul megkezdődik.
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2.
Önkormányzati huzamosabb idejű közfoglalkoztatás (napi 6–8 órás munkaidő) Közérdekű célok
programszerű támogatása
A közhasznú munkavégzés támogatása helyett a települési önkormányzatok, közfeladatot ellátó gazdasági
társaságok, intézmények, vagy önkormányzati társulások pályázati úton kaphatnak támogatást kötelezően ellátandó,
illetve önként vállalt közfeladataik ellátásához. A pályázatnak részletes leírást kell tartalmaznia arról, hogy milyen
állománycsoportú munkanélküliekkel, milyen költségekkel, milyen feladatot kívánnak megvalósítani. A pályázóknak
munkatervet és ezt megalapozó költségvetést kell kidolgoznia.
A pályázati felhívás évente két alkalommal kerül meghirdetésre kirendeltségenként, országosan kialakított elvek
alapján, de a munkaerő piaci helyzetnek, és a helyi adottságoknak megfelelően eltérő prioritásokkal. Egy pályázó
egy naptári évben több pályázatot is benyújthat. Ha árvíz, vagy más természeti csapás indokolja, rendkívüli pályázat
is meghirdethető a keret terhére.
A teljes munkaidős közfoglalkoztatásba elsősorban, de nem kizárólag a bérpótló juttatásra jogosultak vonhatók be.
Abban az esetben, ha a benyújtott pályázatban megjelölt munkakörre a kirendeltség nem tud megfelelő olyan
munkaerőt biztosítani, aki jogosult a bérpótló juttatásra, akkor más álláskeresőként nyilvántartott személy
foglalkoztatása is támogatható.
A foglalkoztatás időtartama 2–12 hónap lehet, és napi 6–8 órás munkaidőben történik. A települések hátrányos
helyzetével, gazdasági erejével összhangban a támogatás intenzitása 70–100% mértékű lehet. A munkabérek és
járulékok mellett a foglalkoztatással összefüggő egyéb költségek is érvényesíthetők a támogatás legfeljebb 20%ának mértékéig.
3.
A vállalkozások közmunka támogatása
A kis- és közepes vállalkozások a munkaügyi központ kirendeltségéhez benyújtott pályázat alapján kaphatnak
támogatást, ha bérpótló juttatásra jogosult álláskeresőt foglalkoztatnak. A támogatás csak az előző évi statisztikai
állományi létszámhoz viszonyítva többletfoglalkoztatásra igényelhető. A támogatás legfeljebb 12 hónap időtartamú
foglalkoztatáshoz nyújtható, melynek mértéke elérheti a munkabér és járulékainak 70%-át.
4.
Országos közfoglalkoztatási programok
Az országos szintű pályázatos támogatásokat éves programokra tervezzük munkaidőkeretben történő
foglalkoztatással. A pályáztatás és a döntés minisztériumi szintű. Itt valósíthatók meg az egész ágazatokat érintő
átfogó országos közfoglalkoztatási programok. Ez a szint fogja össze az állami tulajdonú infrastruktúra és
vagyonkezelés vertikumát. Az ár- és belvízvédelem, a közutak, vasutak, az állami erdőterületek mellett újabb
területként vizsgáljuk a megújuló energiaforrásokhoz, és az energiatakarékossághoz kapcsolódó közfoglalkoztatás
lehetőségét.
Az országos közfoglalkoztatási programokban a bérek és járulékok finanszírozásáról gondoskodik a foglalkoztatási
támogatási rendszer. Együttműködéssel, közösen valósíthatók meg a jelentős nemzetgazdasági haszonnal és
számottevő megtakarítással járó többéves projektek.
Önkormányzatunk a rövid időtartamú közfoglalkoztatásra 2011. január 6. napján nyújtotta be először pályázatát,
melynek korai benyújtása lehetővé tette a foglalkoztattak 2011. január 17-i munkába állását. (A pályázat az
előterjesztés mellékletében megtalálható) A Képviselő-testület tagjai előzetesen kaptak tájékoztatást a már
benyújtásra került és a tervezett pályázatokról.
Önkormányzatunk a rövid időtartamú közfoglalkoztatásra 2011. április elején valamint 2011. augusztus elején nyújtja
be a következő két pályázatát. A foglalkoztatás 2/3 részben két hónapos időtartamra szól, egy személy négy
hónapos foglalkoztatására akkor nyílik lehetőség, ha valamilyen szakképzettséget igénylő munkakört tölt be a
foglalkoztatott (gyermekfelügyelő, gondozó-ápoló stb.)
A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra első alkalommal 2011. február elején nyújtjuk be a pályázatot. Egy
személy napi 6 órás 8 havi foglalkoztatására nyílik lehetőség.
Az alábbi táblázatban a már benyújtott illetve a benyújtásra kerülő pályázatok főbb adatait foglaljuk össze:

01-04 hó

2011. évre szóló közfoglalkoztatás
Rövid időtartamú
05-08 hó
09-12 hó

Hosszabb időtartamú
03-12 hó

Foglalkoztatásba bevont
létszám (fő)
Munkabér+járulék
(Ft)
Közvetlen ktg= dologi
kiadás (Ft)
Összes kiadás (Ft)

171

225

178

14

18.096.583

24.463.790

19.896.550

8.961.960

447.000

1.162.030

945.086

1.254.674

Támogatási igény +
közvetlen ktg =
Összes támogatási

18.543.583

25.625.820

20.841.636

10.216.634

17.638.754

24.402.631

19.846.809

7.528.046
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igény (Ft)
Összes Saját erő (Ft)
Intézményi saját erő (Ft)
Önkormányzati
Saját erő (Ft)

904.829

1.223.190

994.828

2.688.588

173.664

74.456

74.456

0

731.165

1.148.734

920.372

2.688.588

A tervezett közfoglalkoztatás
összes kiadása 2011. évben
az összes támogatási igénye
az összes saját erő
önkormányzati saját erő
intézményi saját erő

75.227.674.-Ft,
69.416.239.-Ft,
5.811.434.-Ft,
5.488.859.-Ft
322.576.-Ft.

A következő táblázatban bemutatjuk, hogy az egyes intézményeknél hány fő került bevonásra a közfoglalkoztatásba:

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános
Iskola
Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda
Városi Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény
Térségi Szociális
Gondozási Központ
Zöldpark Gyomaendrőd
Nonprofit Kft.
Cigány Kisebbségi
Önkormányzat
Csoda-Vár Alapítvány
Gyomaendrődi
Margaréta Nonprofit Kft.
Szivárvány Gyermekkert
Nonprofit Kft.
Tulipános Nonprofit Kft.
Csemetekert Nonprofit
Kft.
Gyermekliget Nonprofit
Kft.
Szmola Nonprofit Kft.
Térségi Humánsegítő
Szolgálat
Összesen:

01-04 hó
5

2011. évre szóló közfoglalkoztatás (fő)
Rövid időtartamú
Hosszabb időtartamú
05-08 hó
09-12 hó
03-12 hó
5
5
5

13

13

13

0

8

5

8

0

3

3

3

0

84

84

84

0

31

105

55

8

10

10

10

0

5
1

0
0

0
0

0
0

3

0

0

0

2
3

0
0

0
0

0
0

1

0

0

0

2
0

0
0

0
0

0
1

171

225

178

14

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra a foglalkoztató pályázhat, a fenti táblázatban azok az intézmények
szerepelnek, akiknek a z önkormányzat sikeres pályázat elnyerése esetén átvállalja a saját erő biztosítását.
A rövid időtartamú közfoglalkoztatás esetében csak a saját fenntartású intézmények esetében biztosítja
Önkormányzatunk a pályázathoz szükséges saját erőt, mely nem vonatkozik a Cigány Kisebbségi Önkormányzatra
valamint az Óvodák fenntartóira. Az Óvoda fenntartók csak az első három hónapban vesznek részt a rövid
időtartamú közfoglalkoztatásban, az Önkormányzat a szűkös pénzügyi keretre tekintettel a pályázható létszámot a
saját fenntartású intézményei számára tartja fenn.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
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elfogadni.

1. döntési javaslat
"2011. évi I. rövid időtartamú közfoglalkoztatásról szóló pályázat jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja
a Képviselő-testület számára, hogy hagyja jóvá a 2011. január 6. napján benyújtott Rövid időtartamú
közfoglalkoztatásról szóló pályázatot.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"2011. évi II. Rövid időtartamú közfoglalkoztatásról szóló pályázat elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja
a Képviselő-testület számára, hogy 2011. áprilisában II. alkalommal a Rövid időtartamú közfoglalkoztatásról szóló
pályázatot az alábbi tartalommal nyújtsa be:
foglalkoztatni kívánt létszám:
225 fő
munkabér+járulék összege:
24.463.790.-Ft
közvetlen költség:
1.162.030.-Ft
összes támogatási igény:
24.402.631.-Ft
saját erő:
1.223.190.-Ft
A foglalkoztatni kívánt létszám az alábbiakban osztódik a közfoglalkoztatásban résztvevő intézmények között:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános
Iskola
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
Cigány Kisebbségi Önkormányzat

5
13
5
3
84
105
10

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 04. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
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3. döntési javaslat
"2011. évi III. Rövid időtartamú közfoglalkoztatásról szóló pályázat elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja
a Képviselő-testület számára, hogy 2011. augusztusában III. alkalommal a Rövid időtartamú közfoglalkoztatásról
szóló pályázatot az alábbi tartalommal nyújtsa be:
foglalkoztatni kívánt létszám:
178 fő
munkabér+járulék összege:
közvetlen költség:
összes támogatási igény:
saját erő:

19.896.550.-Ft
945.086.-Ft
19.846.809.-Ft
994.828.-Ft

A foglalkoztatni kívánt létszám az alábbiakban osztódik a közfoglalkoztatásban résztvevő intézmények között:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános
Iskola
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
Cigány Kisebbségi Önkormányzat

5
13
8
3
84
55
10

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 08. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
4. döntési javaslat
"2011. évi I. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásról szóló pályázat elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Képviselőtestület számára, hogy 2011. februárjában I. alkalommal a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásról szóló
pályázatot az alábbi tartalommal nyújtsa be:
foglalkoztatni kívánt létszám:

14 fő

munkabér+járulék összege:
közvetlen költség:
összes támogatási igény:
saját erő:

8.961.960.-Ft
1.254.674.-Ft
7.528.046.-Ft
2.688.588.-Ft

A foglalkoztatni kívánt létszám az alábbiakban osztódik a közfoglalkoztatásban résztvevő intézmények között:
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
Térségi Humánsegítő Szolgálat

5
8
1

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 02. 28.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva

24

Pályázó/Ügyszám/ügyiratszám:

ADATLAP
rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatására
1. A pályázó adatai:
Neve: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Címe: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Adószáma: 15346614-2-04
Képviseletére jogosult
neve: Várfi András polgármester
telefonszáma: 06-66/386-122
Kapcsolattartó
neve: Keresztesné Jáksó Éva
telefonszáma: 06-66/386-122
elektronikus levélcíme: human@gyomaendrod.hu

2. A rövid időtartamú közfoglalkoztatásra vonatkozó összesített adatok
Foglalkoztatni kívánt összes létszám: 171 fő

Költségnem megnevezése

A támogatás teljes időtartamára (Ft)

Munkavállalók munkabére

15.944.126

Munkabérek járulékai

2.152.457

Bér és járulék összesen

18.096.583

Munkabérek és járulékai után igényelt
támogatási összeg*0,95
Közvetlen
költségek
(az
előbbi
támogatási igény max 5 %-a)
Támogatási igény összesen (munkabérek
és járulékai után igényelt támogatási
összeg+közvetlen költség)

17.191.754
447.000
17.638.754

Amennyiben társulás nyújtja be a pályázatot, úgy ki kell tölteni az 1. mellékletet, valamint mellékelni kell
a képviselő testület, közgyűlés pályázat benyújtására vonatkozó határozatát.

Gyomaendrőd, 2011. január 6.

Várfi András
polgármester

Pályázó/Ügyszám/ügyiratszám:

II. melléklet
A tervezett foglalkoztatás adatai munkáltatónként:
Neve: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Címe: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Adószáma: 15346614-2-04
Képviseletére jogosult
neve: Várfi András polgármester
telefonszáma: 06-66/386-122
Kapcsolattartó
neve: Keresztesné Jáksó Éva
telefonszáma: 06-66/386-122
elektronikus levélcíme: human@gyomaendrod.hu
Számlavezető pénzintézetének
neve: Endrőd és Vidéke takarékszövetkezet
címe: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 20.
pénzforgalmi jelzőszáma:
Számlaszáma:53200125-110624021

A közfoglalkoztatás keretében elvégzendő feladatok:
·

Intézményi napi karbantartási munkák, szakmunkák, épület, udvari és belső takarítási
munkák, konyhai kisegítő feladatok elvégzése.

·

Kézbesítő postázási feladatok ellátása

·

Adminisztratív feladatok elvégzése (postázás előkészítése, adatrögzítés, iktatásra
iratok előkészítése)

·

Szociális és oktatási kisegítő feladat ellátása (dajka, gyermekfelügyelő, gondozóápoló).

·

Gyomaendrőd város közterületén Segédmunkás munkakörben közterület takarítása,
rendbentartása, csapadékárkok takarítása, cserjézés, telephely őrzése.

1

Arra a számlára vonatkozó adatot kell megadni, amelyikre a támogatás esetén a folyósítást kéri.

Pályázó/Ügyszám/ügyiratszám:

Foglalkoztatni kívánt összes létszám: 171 fő
Költségnem megnevezése
Munkavállalók munkabére

A támogatás teljes időtartamára (Ft)

Munkabérek járulékai

15.944.126
2.152.457

Bér és járulék összesen

18.096.583

Munkabérek és járulékai után igényelt támogatási
összeg*0,95
Közvetlen költségek
(az előbbi támogatási igény max 5 %-a)
Támogatási igény összesen (munkabérek és járulékai
után igényelt támogatási összeg+közvetlen költség)

17.191.754

A közfoglalkoztatás költségeire előleget

447.000
17.638.754
nem kérek2

kérek

Az igényelt előleg összege3: -- eFt
A munkáltató államkincstári bérszámfejtési körbe tartozik

igen

nem

Gyomaendrőd, 2011. január 6.

Várfi András
polgármester
Kötelezően csatolandó mellékletek:
– a cégjegyzésre/aláírásra jogosult személy eredeti aláírási címpéldányát/aláírás mintáját, banki aláírás bejelentőjét
vagy annak pályázó által az eredetivel mindenben megegyező felirattal és az aláírási címpéldánynak/aláírás
mintájának/banki aláírás bejelentőjének megfelelő aláírással és annak léte esetén pecséttel ellátott másolata,
– APEH által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat,
– a közfeladat ellátásáról szóló, önkormányzattal kötött megállapodás pályázó által készített másolata, melyet a
munkaadó „az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási
címpéldánynak megfelelően aláírással és annak léte esetén pecséttel lát el. (Amennyiben a közfeladat ellátására
megállapodás alapján kerül sor.)
– A Knyt. alapján előírt Nyilatkozat, valamint érintettség fennállása esetén a Közzétételi kérelem (államháztartáson
kívül eső pályázó esetén kell benyújtani, letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról)
– egyéb bírósági nyilvántartásban szereplő munkaadó esetében
– az alapító okirat (alapszabály) másolata, amelyet a munkaadó „az eredetivel mindenben megegyező és a
kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és annak léte
esetén pecséttel lát el, és
– a munkaadó székhelye szerinti megyei bíróság által kiállított, 30 napnál nem régebbi a nyilvántartásba vételről
szóló igazolás,
– Igényelt közvetlen költségek felsorolása (II/1. melléklet),
– Közfoglalkoztatás ütemezése (II/2. melléklet),
– Nyilatkozatok (II/3. melléklet),
– Adatlap a támogatási döntésről (II/4. melléklet).

2
3

A megfelelő válasz aláhúzandó!
Legfeljebb a teljes bér- és járulék támogatás/futamidő(hó), ezer Ft-ra kerekítve.

Pályázó/Ügyszám/ügyiratszám:

II/1. melléklet

Sorszám

Igényelt közvetlen költségek felsorolása
<Gyomaendrőd Város Önkormányzata>

A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Költség megnevezése

Mennyiségi
egység

Elszámolni kívánt
mennyiség

Ft/egy mennyiségi
egység

Munkaruha és egyéni védőeszköz
védőcipő
munkaruha
köpeny
fehérköpeny
fehér köpeny
munkavédelmi kesztyű
esőköpeny
gumicsizma

pár
db
db
db
db
pár
db
pár

2
46
10
1
6
26
13
6

Összesen:
3000
5000
4500
3500
2500
300
2300
2600

Munkavégzéshez nélkülözhetetlen munkaeszközök
seprű
ásó
lapát
kisbalta
fűrész
lombseprű
kukazsák
hólapát

db
db
db
db
db
db
csomag
db

14
6
4
6
6
14
20
13

Összesen:
1100
2600
1500
700
800
1400
650
1200

Munkába járással kapcsolatos utazási költség munkaadót
D terhelő része (rend. sz.)
1.
D Munkásszállítás költségei
1.
10.
Mindösszesen:

Összesen Ft
352800
6000
230000
45000
3500
15000
7800
29900
15600
0
0
0
94200
15400
15600
6000
4200
4800
19600
13000
15600
0

Összesen:
Összesen:

447000

Gyomaendrőd, 2010. január 6.
Várfi András
polgármester

II./2. melléklet
KÖZFOGLALKOZTATÁSOK ÜTEMEZÉSE

Sorszám

<GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA>

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Foglalkoztatásra vonatkozó adatok
szakképzettség
munkakör megnevezése
FEOR
szükséges
(igen/nem)
postai kézbesítő
adminisztrátor
karbantartó szakmunkás
technikai dolgozó
technikai dolgozó
technikai dolgozó
gondozó-ápoló
gépkocsivezető
segédmunkás (közterület)
segédmunkás (közterület)
segédmunkás (közterület)
gyermekfelügyelő, ped.asszisztens
dajka

9233
3910
8323
9239
9239
9239
3513
8416
9239
9239
9239
3410
5221

létszám*
(fő)

nem
igen
igen
nem
nem
nem
igen
igen
nem
nem
nem
igen
nem

Mindösszesen:

5
4
2
55
55
6
4
2
13
13
5
6
1

171

bér¹
(Ft)
555 750
629 352
314 676
4 168 348
4 075 500
783 345
629 352
314 676
985 246
963 300
652 788
944 028
130 558

15 146 920

Igényelt támogatás
közvetlen
járulék²
költség³
(Ft)
(Ft)
75 026
84 963
42 481
562 727
550 193
105 752
84 963
42 481
133 008
130 046
88 126
127 444
17 625
2 044 834

16 000
125 500
117 500
20 000
10 000
55 900
54 600
37 000
3 500
7 000

447 000

A tervezett foglalkoztatás
mindösszesen
(Ft)
630 776
714 315
373 157
4 856 575
4 743 193
889 097
734 315
367 157
1 174 154
1 147 946
777 914
1 074 972
155 183
17 638 754

kezdete
2011.02.01
2011.01.17
2011.01.17
2011.01.17
2011.03.01
2011.01.17
2011.01.17
2011.01.17
2011.01.17
2011.03.01
2011.01.17
2011.01.17
2011.01.17

vége
2011.04.30
2011.04.30
2011.04.30
2011.03.16
2011.04.30
2011.04.30
2011.04.30
2011.04.30
2011.03.16
2011.04.30
2011.04.30
2011.04.30
2011.04.30

Gyomaendrőd, 2011. január 6.
Várfi András
polgármester
* Az adott munkakörben, azonos időszakban foglalkoztatni kívánt létszámot kell feltüntetni.
¹ A támogatás alapjaként a mindenkor hatályos minimálbér, illetve szakképzettséget igénylő munkakör betöltése esetén a mindenkor hatályos garantált bérminimum
munkaidő arányos, azaz 4 órás munkaidőre járó része vehető figyelembe. Az igényelhető támogatás a költségek 95%-a.

² A támogatás keretében a munkaadót terhelő, az 1997. évi LXXX. törvény 19. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott nyugdíjbiztosítási, valamint egészségbiztosítási és
munkaerő-piaci járulék számolható el. Támogatásként a fenti kedvezménnyel csökkentett járulékok 95%-a igénylehető.
³ Közvetlen költségként legfeljebb a munkabérhez és járulékaihoz igényelt összeg 5%-ának megfelelő támogatás igényelhető. Amennyiben a foglalkoztató ÁFA levonási
joggal rendelkezik, és azt érvényesíti is, úgy a költségek ÁFA nélküli összege igényelhető.
º Az időtartam 2-4 hónap lehet.

időtartama
(hó)º
3 hó
3,5 hó
3,5 hó
2 hó
2 hó
3,5 hó
3,5 hó
3,5 hó
2 hó
2 hó
3,5 hó
3,5 hó
3,5 hó

II/3. melléklet
A munkáltató nyilatkozatai
Kijelentem, hogy a támogatás igénybevételének a törvény által meghatározott feltételeit
teljesítem, vagyis:
1. Nyilatkozom, hogy a foglalkoztatás során felmerülő költségek támogatáson felüli részével
rendelkezem.

2. Nyilatkozom, hogy az igényelt munkakörökre és a támogatott költségekre vonatkozóan
normatív, illetve egyéb támogatásban nem részesülök.
3. Nyilatkozom, hogy ebben a tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg
nem nyújtottam be

benyújtottam

Amennyiben benyújtott, az alábbi helyre és időpontban:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
4. kijelentem, hogy áfa levonási joggal
- nem rendelkezem.
- rendelkezem, de nem érvényesítem.
- rendelkezem és érvényesítem azt.
5. Kijelentem, hogy a szervezet felszámolás, csődeljárás, végelszámolás, vagy egyéb –
megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás, illetve külön törvény
szerinti adósságrendezési eljárás alatt
áll

nem áll.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fentiekben meghatározott bármely eljárás hatálya
alatt áll a szervezet, úgy támogatásban nem részesülhetek.
6. Vállalom, hogy a támogatás elnyerése esetén a támogatott munkakörökben kizárólag a
kirendeltség által kiközvetített bérpótló juttatásra jogosult személyt foglalkoztatom.
7. Vállalom továbbá, hogy a támogatás elnyerése esetén a támogató által előírt biztosítékot a
hatósági szerződés aláírásakor átadom.
Biztosítékként a foglalkoztató valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással
terhelhető – fizetési számlájára, számlavezető pénzintézet(ek) által záradékolt, beszedési
megbízás benyújtására vonatkozó Felhatalmazó levél fogadható el.

8. Nyilatkozom, hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. (a továbbiakban: Áht.) 15. §ában meghatározott feltételeinek megfelelek.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben szervezet a rendezett munkaügyi kapcsolatok
fentiek szerinti feltételrendszerének nem felel meg, úgy támogatásban nem részesülhetek.

Pályázó/Ügyszám/ügyiratszám:

9. Nyilatkozom, hogy az Ámr. 121. § (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségemet
teljesítem, amennyiben a 120. § (1) bekezdés a), c)-d), vagy f) pontjaiban meghatározott
bármely körülmény bekövetkezik, tudomásomra jutástól számított nyolc napon belül
köteles vagyok azt írásban bejelenteni a támogatónak.

10. Nyilatkozom, arról, hogy az Áht. 13/A. § (4) bekezdése alapján jelen kérelem
benyújtásának napján esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozásom (adó-,
vám-, illeték-, járuléktartozás)
van

nincs

11. Tudomásul veszem, hogy a köztartozás vizsgálata céljából a támogatási jogviszony

fennállásáig a támogató vagy a támogató adatszolgáltatása alapján a kincstár és az állami
adóhatóság, vámhatóság (a továbbiakban együtt: adóhatóságok) jogosultak az Áht. 18/C.
§ (14) bekezdésében meghatározott adataimnak (név/megnevezés, lakhely/székhely,
adószám, adóazonosító jel) a kezelésére. A támogató, a kincstár és az adóhatóságok között
az adatcsere elektronikus úton történik.
12. Tudomásul veszem, hogy a kincstár vagy a támogató – az Áht. 13/A.§ (5) és (6)

bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében – az Áht. 18/C.§ (14) bekezdésben
felsorolt adatokat (név/megnevezés, lakhely/székhely, adószám, adóazonosító jel)
szolgáltat az állami adóhatóság és a vámhatóság részére.
13. hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben
nyilvántartott adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, és az államháztartás
működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 122.
§ (3) bekezdése szerinti támogatások folyósítói, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati
Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium hozzáférjenek
14. Tudomásul veszem, hogy az Áht. 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az esedékes
támogatás a köztartozások megfizetése érdekében visszatartásra kerül. A visszatartás a
hatósági szerződésben vállalt kötelezettségeimet nem érinti.
Államháztartáson kívüli pályázó további nyilatkozata
15. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a 2007. évi CLXXXI. törvénynek megfelelően tett
nyilatkozatok alapján támogatásban nem részesülhetek, illetve az e törvény megsértése
miatt bármely szerv jogerősen kizárt és a kizárás tényét közzétette, úgy a pályázat
elutasításra kerül.
Alulírott nyilatkozom, hogy a pályázatban és jelen nyilatkozatban foglalt adatok, információk
és dokumentumok teljeskörűek, valódiak, hitelesek.
Gyomaendrőd, 2011. január 6.
Várfi András
polgármester

II/4. melléklet

Adatlap rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatási döntésről
I. Kedvezményezett adatai
1.1. A kedvezményezett szervezet azonosító adatai
A pályázat egyedi azonosítója (a kezelő szervezet tölti ki): ..............................
Az igénylő minősítési kódja (kérjük a megfelelő számot beírni):
6 Megnevezése: települési önkormányzat
1. Belföldi természetes személy (magánszemély, max. 250 eFt éves nettó árbevétellel rendelkező mezőgazdasági
őstermelő)
2. Mikrovállalkozás* (10 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 2 millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó árbevétel
vagy mérlegfőösszeg)
3. Kisvállalkozás* (50 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 10 millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó árbevétel
vagy mérlegfőösszeg)
4. Középvállalkozás* (250 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 50 millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó
árbevétel vagy max. 43 millió eurónak megfelelő forintösszegű mérlegfőösszeg)
5. Támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-4 kategóriákba nem tartozó vállalkozás
6. Nonprofit szervezet államháztartáson belül (pl. Önkormányzat)
7. Nonprofit szervezet államháztartáson kívül (pl. alapítvány, Kht)
Megjegyzés:
* A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tv. alapján;
- A 2,3,4 vállalkozási formák esetén: az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen nem haladja meg a 25%-ot, kivéve a kis- és
középvállalkozások, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tv. 19. § 1. pontjában meghatározott
befektetőket;
- A 2,3,4 vállalkozási formák esetén: a mutatókat az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában éves
beszámoló vagy egyszerűsített éves beszámoló szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg
alapján kell meghatározni. Az egyéni vállalkozás minősítése az adóbevallása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján
történik. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozó vállalkozás minősítése
a saját nyilvántartása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik.
Adóalany
1 Igen= 1 Nem= 0
Az igénylő neve (M): Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Az igénylő székhelye, irszám:

5 5 0 0

Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

.
KSH Gazdálkodási forma kód:
3 2 1
Az igénylő adószáma(M)
(2.3.4. 5. 6. 7. Minősítési kód esetén töltendő ki, 8+1+2 formátummal):

1 5 3 4 6 6 1 4

2

0 4

Az igénylő adóazonosító jele(M) (1. minősítési kód esetén töltendő ki, 10
hosszúságban):
Konzorciumi tagok társpályázói esetén minden társpályázóra kitöltendő az 1.1. rész
Társpályázó minősítése:
Támogatásban részesülő = 1
Közreműködő = 2
Támogatásból részesülés %-a:
,
1.2. Nem hazai szervezet azonosító adatai
Nem hazai igénylő esetén külföldi adószám:
Nem magyarországi székhely esetén az ország megnevezése:
...........................................................................................................
Nem magyarországi megvalósítási hely esetén az ország megnevezése:
..........................................................................................

Egyéb tag = 3

7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. január 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 2011. évi munkaterve
Dr. Csorba Csaba jegyző
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Mellékelten beterjesztem a Képviselő-testület 2011. évi munkatervére vonatkozó javaslatot. Az önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV tv. 12. §-hoz fűzött kommentár szerint a testületnek nem kötelező munkatervet elfogadni. A fenti
jogszabályban erre vonatkozó jogszabályi előírás nem található. Az Ötv. szerint erre vonatkozó szabályokat a
Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályában alkothat. A fentieknek megfelelően figyelemmel az
SZMSZ-ben foglaltakra, összeállításra került a testület 2011. évi munkatervének javaslata.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a munkatervet szíveskedjen elfogadni, azzal, hogy a Képviselő-testületi
ülés napirendi pontjaira a Képviselő-testület tagjai bármikor tehetnek javaslatot, és a munkatervet a testület
szabadon módosíthatja.
Döntési javaslat
"Munkaterv elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a 2011. évi munkatervet az előterjesztés mellékletét képező tervezet szerint elfogadja,
figyelemmel az 1990. évi LXV tv. 12. §-ban, valamint a 7/1991. (IX. 19.) KT. rendelet 10. §-ban foglaltakra.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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GYOMAENDRŐD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
MUNKAPROGRAM
TERVEZETE
2011. évre
Január 27.
- 2011. évi teljesítmény követelmények meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői
számára
Hivatali felelős:
1) Dr. Csorba Csaba jegyző
2) Lévai Éva köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Valamennyi bizottság
- A Képviselő-testület 2011. évi munkatervének elfogadása
Hivatali felelős:
1) Dr. Csorba Csaba jegyző
2) Osztályvezetők
Tárgyaló bizottság:
1. Valamennyi bizottság
- Orvosi ügyeleti feladatok ellátásáról beszámoló
Hivatali felelős:
1) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
-2011. évi közfoglalkoztatás megtervezése
Hivatali felelős:
1) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/B. szám alatti szolgálati bérlakás kiutalása
Hivatali felelős:
1) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Helyi építészeti örökség védelméről szóló helyi rendelet második fordulós vitája
Hivatali felelős:
1) Kmetykó János főépítész
2) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Az önkormányzati beruházások rendjéről szóló 8/2007.(II.26.) Gye.Kt. rendelet hatályon kívül
helyezése
Hivatali felelős:
1) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
2) Dr. Tímár Andrea köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1)Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

- Az 5/1995.(III.2.) KT. sz. rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1) Megyerii László aljegyző
Tárgyaló bizottság:
1)
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Beszámoló az Államreform Operatív Program keretein belül megvalósuló szervezetfejlesztésről
Hivatali felelős:
1) Hornok Réka köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Beszámoló a 2010-ben benyújtott pályázatokról
Hivatali felelős:
1) Hornok Réka köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Állattartási rendeletmódosítás II. forduló
Hivatali felelős:
1) Varjú Róbert köztisztviselő
2) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
3) Dr. Tímár Andrea köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Gyomaszolg Ipari Park Kft. temető felújítási kérelme
Hivatali felelős:
1) Varjú Róbert köztisztviselő
2) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Tájékoztató a folyamatban levő beruházásokról
Hivatali felelős:
1) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
2) Kürtiné Erdősi Klári köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Csomópont pályázat (Endrőd, szarvasi és mezőtúri út kereszteződése)
Hivatali felelős:
1) Pardi László köztisztviselő
2) Hornok Réka köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
-KEOP pályázat régi szeméttelep rekultivációja
Hivatali felelős:
1) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
2) Dr. Tímár Andrea köztisztviselő

Tárgyaló bizottság:
1) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Gyomaendrőd 3480/2, 3482/3, 15226, 15318 és 16092 hrsz-ú ingatlanok ingyenes tulajdonba
kérése
Hivatali felelős:
1) Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Zöldpark Kft. Felügyelő bizottság ügyrendje
Hivatali felelős:
1) Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft. kérelme
Hivatali felelős:
1) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Intézményvezetők vezetői pótlékának módosítása
Hivatali felelős:
1) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
2) Lévai Éva személyzeti előadó
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Kner Nyomdamúzeum támogatása 2011-ben
Hivatali felelős:
1) Tóth Katalin ifjúsági referens
Tárgyaló bizottság:
2) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
-

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.)
önkormányzati rendelet módosítás első fordulós vitája
Hivatali felelős:
1. Megyeri László aljegyző
Tárgyaló bizottság:
2. Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Február rendkívüli testületi ülés
- 2011. évi költségvetési rendelet elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
3.) Ugrainé Gróf Éva köztisztviselő
4.) Dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottság:
1) Valamennyi bizottság

- Könyvvizsgálói feladatok adása
Hivatali felelős:
1) Várfi András polgármester
2) Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Valamennyi bizottság
- Belvíz elleni védekezésről, annak költségeiről beszámoló
Hivatali felelős:
1) Pardi László köztisztviselő
2) Varjú Róbert köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági bizottság

Február 24.
- „Üvegzseb” törvényben meghatározott önkormányzati feladatok végrehajtásáról jelentés
Hivatali felelős:
1) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
2) Dr. Tímár Andrea köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2010.évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
2) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló Bizottság:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
Hivatali felelős:
1) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
2) Enyedi László osztályvezető
3) Varjú Róbert köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2) Pénzügyi Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
3) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Óvodai és iskolai beíratás időpontja
Hivatali felelős:
1) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
Tárgyaló bizottság
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Az önkormányzat által létrehozott alapokból (civil, sport, ifjúsági, idegenforgalmi) támogatásban
részesült szervezetek beszámolója
Hivatali felelős:
1) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
2) Enyedi László osztályvezető
3) Varjú Róbert köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

- Szilárd települési hulladék szállítás díjának meghatározása
Hivatali felelős:
1) Varjú Róbert köztisztviselő
2) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- A polgármester 2011. évi szabadság kiadásával kapcsolatos ütemterv elfogadása
Hivatali felelős:
1) Lévai Éva köztisztviselő
2) Dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Közoktatási feladat ellátással kapcsolatos koncepció felülvizsgálata, az egyes intézményeket érintő
célkitűzések meghatározása
Hivatali felelős:
1) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
2) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
3) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
4) Dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért Alapítvány Alapító Okiratának
módosítása, figyelemmel néhai Pap Zsigmond hagyatékára
Hivatali felelős:
1) Dr. Szonda István intézményvezető
2) Dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Önkormányzat gazdasági programjának elfogadása (történhet több lépcsőben nagyobb körű
társadalmi egyeztetést követően)
Hivatali felelős:
1) Osztályvezetők, aljegyző, jegyző
Tárgyaló bizottság:
1) Valamennyi bizottság
- Határ Győző Városi Könyvtár 2010. évi beszámolójának és 2011 évre szóló munkatervének
jóváhagyása
Hivatali felelős:
1) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
-A házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli megkötése, létesítése,
és munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő
díj megállapításáról és az anyakönyvvezetőt megillető díjazásról szóló rendelet-tervezet
Hivatali felelős:
1) Tímárné Binges Irén osztályvezető

Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi, Kulturális és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Vállalkozásfejlesztési Alap szakmai beszámolójának elfogadása
Hivatali felelős:
1) Enyedi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1) Poharelecné Rácz Ildikó köztisztviselő
2) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Tájékoztató a 2011. évben megrendezendő Önkormányzati rendezvényekről
Hivatali felelős:
1) Tóth Katalin ifjúsági referens
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.)
önkormányzati rendeletmódosítás második forduló
Hivatali felelős:
1. Megyeri László aljegyző
Tárgyaló bizottság:
2. Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Hivatali felelős:
1. Osztályvezetők
Tárgyaló bizottság:
2. Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Március 31.
- Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról
Hivatali felelős:
1.) Tímárné Binges Irén osztályvezető
2.) Dr. Csorba Csaba jegyző
3.) Megyeri László aljegyző
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
- Beszámoló a Gyámhivatal munkájáról
Hivatali felelős:
1) Tóthné Varga Beáta köztisztviselő
2) Kiss Ildikó köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

- 2011. évre vonatkozó közbeszerzési terv elfogadás, valamint a 2010. évi közbeszerzési tervről
beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
2.) Dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- 2011. évben benyújtandó pályázatok (tárgy, ütemezés) illetve tájékoztatás adása a már benyújtott
pályázatokról, figyelemmel az új Széchenyi tervben foglaltakra is
Hivatali felelős:
1) Hornok Réka köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Ügyrendi Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
3.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Kötvény összegének forgatmányozásából származó hozam nagyságáról tájékoztatás adása
Hivatali felelős:
1) Pénzügyi tanácsadó
2) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1) Pénzügyi Gazdasági Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Ipari csarnok építéséről beszámoló
Hivatali felelős:
1) Egeresi András ügyvezető
2) Hornok Réka köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrzési Bizottság
- Közoktatási feladat ellátással kapcsolatos koncepció felülvizsgálata, az egyes intézményeket érintő
döntések meghozatala, figyelemmel a koncepcióban megfogalmazott célkitűzésekre is.
Hivatali felelős:
1) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
2) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
3) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
4) Dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottság:
5) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
6) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Bérlakás gazdálkodással kapcsolatos koncepció felülvizsgálata
Hivatali felelős:
1) Debreceni Zoltánné köztisztviselő
2) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Önkormányzati gazdasági társaságok racionálisabb működését szolgáló döntések meghozatala
Hivatali felelős:
1) Megbízás alapján külső jogi szakértő
2) Dr. Csorba Csaba jegyző
3) Dr. Tímár Andrea köztisztviselő

4) Csényi István vagyongazdálkodási ügyintéző
Tárgyaló bizottságok:
1) Valamennyi bizottság
-A szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. változásából adódó helyi szociális tárgyú rendeletek
felülvizsgálata és módosítása
Hivatali felelős:
1) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
2) Dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Vállalkozásfejlesztési alapra pályázat kiírása
Hivatali felelős:
1) Enyedi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság

Április 28.
- Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
- A 2011 évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Belső ellenőrzési jelentés beszámolója
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyalóbizottságok:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Gyomaszolg Ipari Park Kft. mérlegbeszámolója, 2011. évi üzleti terv elfogadása, prémium
feltételek elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Csényi István köztisztviselő
2.) Kft ügyvezetője
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Gyomaközszolg Kft. mérlegbeszámolója, 2011. évi üzleti terv elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Csényi István köztisztviselő
2.) Kft ügyvezetője

Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Liget Fürdő Kft. mérlegbeszámolója, részletes beszámoló a fürdő 2010. évi működéséről, 2011. évi
üzleti terve
Hivatali felelős:
1.) Csényi István köztisztviselő
2.) Kft ügyvezetője
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Tájékoztató a 2011. évi alapokra beérkezett pályázatokról, alapítványok részére támogatás
megállapítása
Hivatali felelős:
1) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
2) Enyedi László osztályvezető
3) Liszkai Nagy Mária osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Hulladéklerakó üzemeltetéséről beszámoló, lezárt hulladéklerakó telep rekultivációjáról szóló
pályázatról beszámoló.
Hivatali felelős:
1.) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
2.) Dr. Tímár Andrea köztisztviselő
3.) Varjú Róbert köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Vízi közmű társulás megszűnéséből adódóan átvett, valamint az út közműfejlesztésből adódó,
mezőőri járulék, valamint egyéb pénzügyi követelések behajtásáról szóló beszámoló, továbbá a
mezőőri szolgálat fenntartásával járó költségek, és bevételek bemutatása
Hivatali felelős:
1.) Ugrainé Gróf Éva köztisztviselő
2.) Enyedi László osztályvezető
3.) Koloh László kirendeltség vezető
Tárgyaló bizottságok:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2011/2012-es tanévben fizetendő térítési és tandíj
összegének megállapítása, a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló
19/1996. (IX. 30.) KT számú rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1) Hevesi Nagy Anikó Intézményvezető
2) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
Tárgyaló bizottság
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

- Beszámoló 2011 első negyedévének önkormányzatot érintő rendezvényeiről
Hivatali felelős:
1) Tóth Katalin ifjúsági referens
Tárgyaló bizottság:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság

Május 26.
- Tájékoztató a város közbiztonsági helyzetéről, rendőrség beszámolója
Felelős:
1.) Paraizs Tamás őrsparancsnok
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Javaslat „Békés Megyéért” kitüntető díjra
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
- Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2010. évi közhasznúsági jelentése
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
2.) dr. Szonda István kuratórium elnöke
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi. Oktatási, Kulturális és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Köztestületi Tűzoltóság munkájáról beszámoló
Felelős:
1.) Omiliák Csaba megbízott parancsnok
Tárgyaló bizottságok:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Beszámoló a szúnyoggyérítési feladatokról
Hivatali felelős:
1) Varjú Róbert köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Közlekedési koncepció felülvizsgálata, áttekintése
Hivatali felelős:
1) Pardi László köztisztviselő
2) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Vasút beruházásról (aluljáró) kerékpár úttervezésekről, csomópont pályázatokról beszámoló
Hivatali felelős:
1) Pardi László köztisztviselő
2) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

- Vízmű rekonstrukciós munkákról beszámoló, a település egészséges ivóvízzel való ellátásának
áttekintése, figyelemmel a társulások működésére.
Hivatali felelős:
1) Hornok Béla igazgatósági tag
2) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Belvíz VII-es ütemről beszámoló, önkormányzati tulajdonban lévő holtágak üzemeltetési
feladatainak áttekintése
Hivatali felelős:
1) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Beszámoló az IKKTSZ beruházásról, a működési költségekre előzetes költségvetési terv készítése
Hivatali felelős:
1) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
2) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
2) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Június 24.
- A 2011. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella köztisztviselő
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- A Munkaügyi Központ tájékoztatója, a település munkanélküliségi helyzetéről, a közfoglaltasról
beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi, és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Informatikai koncepció felülvizsgálata elektronikus ügyintézés áttekintése
Hivatali felelős:
1) Megyeri László aljegyző
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Egészségügyi Intézmény egységes szabadságolásának jóváhagyása
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
2.) Dr. Torma Éva főorvos
Tárgyaló bizottságok:
1) Ügyrendi Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

- Tájékoztató a 2011. évi Vállalkozásfejlesztési alapra beérkezett pályázatokról
Hivatali felelős:
1) Enyedi László köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Költségvetési intézményeknél, (oktatási, kulturális) és a gazdasági társaságoknál tett
átszervezésekről jelentés adása
Hivatali felelős:
1) Dr. Csorba Csaba jegyző
2) Tótné Rojik Edit köztisztviselő
3) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
4) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Oktatási intézményekben indítandó tanulócsoportok és csoportlétszámok engedélyezése
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
2.) Intézményvezetők
Tárgyaló bizottságok:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Regionális Hulladéklerakó Teleppel kapcsolatos jogi eljárásokról tájékoztatás adása
Hivatali felelős:
1) Dr. Tímár Andrea köztisztviselő
2) Dr. Csorba Csaba jegyző
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
- A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói állására érkezett pályázat elbírálása
Hivatali felelős:
1) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Általános- és középiskolai napközi konyhák nyári nyitva tartásának engedélyezése, óvodák nyári
nyitva tartásának tudomásul vétele
Hivatali felelős:
1) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1 ) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Július

SZÜNET

Augusztus 25.
- Önkormányzattól állandó megbízást kapott önkormányzat képviseletében eljáró személyek
beszámolója (igazgatósági tagság, felügyelő bizottság, társulatok)
Tárgyaló bizottságok:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
2) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Tájékoztató a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulóinak 2011. évi érettségi
vizsga eredményéről
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
2.) Dr. Kovács Béla Igazgató
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Csatlakozási szándék kinyilvánítása a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez
Hivatali felelős:
1.) Tóth Katalin köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Beszámoló 2011 második negyedévének önkormányzatot érintő rendezvényeiről
Hivatali felelős:
1.) Tóth Katalin köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- 2011. évi pályázatok I. félévi beszámolója
Hivatali felelős:
1.) Hornok Réka köztisztviselő
2) Dobó Anita köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Óvodák, és az oktatási intézmények intézményvezetőinek beszámolója
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
2.) Intézményvezetők
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Zöldterület gazdálkodási, parlagfű elleni védekezési feladatokról beszámoló
Hivatali felelős:
1) Varju Róbert köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és mezőgazdasági Bizottság
- Ipari park helyzetéről beszámoló
Felelős:
1.) GYOMASZOLG Ipari Park Kft. ügyvezetője
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság

Szeptember 29.
- 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítése
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1.) Valamennyi Bizottság
- Úszásoktatás támogatása
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- ÖMIP felülvizsgálata, esélyegyenlőségi tervből adódó feladatok áttekintése
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Mezőőri és közterület felügyelői beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Holtági egyesületek beszámolója, továbbá részletes beszámoló a holtág üzemeltetési feladatokról,
annak szervezeti változásáról
Hivatali felelős:
1.) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
2.) Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Belvíz beruházás VII. ütemben megvalósult művek üzemeltetésének kérdése
Hivatali felelős:
1) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
Tárgyaló bizottságok
1) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság

Október 27
- Az önkormányzat 2011. évi három negyedéves pénzügyi beszámolója
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság

- Egészségügy helyzetéről beszámoló (terület-ellátási kötelezettségekről, rendelési idők, szakellátás,
ügyelet)
Felelős:
1.) Intézményvezető főorvos
2.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
- Köztestületi Tűzoltóság beszámolója (minősítés eredményének ismertetése)
Hivatali felelős:
1) Omiliák Csaba megbízott parancsnok
Véleményező bizottságok:
1) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményvezetőjének beszámolója
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
2.) Intézményvezető
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Liget Fürdő Kft beszámolója az idegenforgalmi szezonról, önkormányzati támogatás
felhasználásáról
Felelős:
1) Kft. ügyvezető igazgatója
2) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Temető, holtág üzemeltetési valamint útkezelői feladatok teljesítéséről beszámoló
Felelős:
1) Kft. ügyvezetője
2) Varjú Róbert köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok: Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1. Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Települési esélyegyenlőségi terv koncepciójának megvitatása
Hivatali felelős:
1) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
2) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
3) Lévai Éva köztisztviselő
Tárgyaló bizottság: Valamennyi bizottság
- Ipari csarnok hasznosítása
Hivatali felelős:
1) Hornok Réka köztisztviselő
2) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető

Tárgyaló bizottság:
1) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Beszámoló 2011 harmadik negyedévének önkormányzatot érintő rendezvényeiről
Hivatali felelős:
1) Tóth Katalin köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Helyi adórendeletek felülvizsgálata és adóbeszedési feladatok teljesülése, figyelemmel a
költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatokra is
Hivatali felelős:
1) Enyedi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság: Valamennyi bizottság

November 24
- Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
-2012. évi ellenőrzési terv elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
- Közművelődési, Közgyűjteményi Turisztikai és Szolgáltató Intézmény beszámolója
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
2.) Dr. Szonda István intézményvezető
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- Társulásokban és érdekképviseletekben végzett munkáról beszámoló
Hivatali felelős:
1) Hornok Réka köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Valamennyi bizottság
- Tájékoztató az önkormányzat által kibocsátott kötvény felhasználásának, hozamának alakulásáról
Felelős:
1) pénzügyi tanácsadó
Tárgyaló bizottság:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer pályázati kiírására beérkezett pályázatok
elbírálása
Hivatali felelős:
1) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
2) Tóth Katalin

Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatása
Hivatali felelős:
1) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
2) Tóth Katalin
Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Vízmű rekonstrukció keretében elvégzett munkákról beszámoló
Hivatali felelős:
1) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
Tárgyaló Bizottság:
1) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

December 22
- Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
- 2012. évi szolgáltatási díjak meghatározása
Hivatali felelős:
1.) Liszkainé Nagy Mária osztályvezető
2.) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
- Beszámoló a 2011 évben benyújtott pályázatokról
Hivatali felelős:
1) Hornok Réka köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1) Valamennyi bizottság
- Szerződés és megállapodás alapján önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők
áremelési kérelme
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
2.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
- Tájékoztató az intézményfinanszírozás alakulásáról 2011. januártól-novemberig terjedő időszak
vonatkozásában
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok: Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság

-2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
- Beszámoló 2011 negyedik negyedévének önkormányzatot érintő rendezvényeiről
Hivatali felelős:
1) Tóth Katalin köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság

8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. január 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

2011. évi teljesítmény követelmények meghatározása a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselői számára
Dr. Csorba Csaba jegyző
Dr. Csorba Csaba jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. Évi XXIII. Törvény (továbbiakban: Ktv.) 34.§ (1) bekezdése szerint a
köztisztviselő munkateljesítményét a közigazgatási szerv kiemelt céljainak figyelembevételével meghatározott
teljesítmény követelmények alapján kell értékelni. A helyi önkormányzat esetében a teljesítmény követelmények
alapját képező célkitűzéseket a képviselő-testület állapítja meg. A helyi önkormányzatok esetében a jegyző évente
határozza meg, a köztisztviselő teljesítmény értékeléséhez kapcsolódó teljesítménykövetelményeket a képviselőtestület által meghatározott célkitűzések alapján. A minősítés elkészítése során fel kell használni az éves
teljesítményértékelések megállapítását is. A Ktv. a teljesítmény-értékelés tartalmi és módszertani kérdéseiről
részletesen nem rendelkezik.. A megállapított teljesítmény-követelmények figyelembevételével legkésőbb a tárgyév
végéig értékeli a jegyző a köztisztviselők egyéni munkateljesítményét. A jegyző esetében a polgármester állapítja
meg a tárgyévre vonatkozó teljesítmény-követelményeket, értékeli teljesítményét, és az értékelésről tájékoztatja a
képviselő-testületet.
A kiemelt célok egyértelmű meghatározása megalapozza az egyéni teljesítmény-követelményeket, amelyek
értékelése nélkül nem kerülhet sor a köztisztviselők alapilletményének eltérítésére. A Ktv. 43.§ (4) bekezdése
alapján ugyanis a jegyző át nem ruházható hatáskörében a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül az
egyéni teljesítményértékeléstől függően a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó
alapilletményét legfeljebb 30%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg.
A kiemelt célok megállapításához kapcsolódóan fontos jogi követelmény, hogy a képviselő-testület, illetőleg a
polgármester, a jegyző valamint a hivatal ügyintézője részére jogszabályban meghatározott államigazgatási hatáskör
tekintetében konkrét, utasításszerű feladatkijelölést nem határozhat meg.
A képviselő-testület által meghatározandó kiemelt célkitűzések rendszere
A köztisztviselői egyéni éves teljesítményértékelés célja, hogy növekedjék a közszolgálati jogviszonyban állók
igazgatási teljesítménye, javuljon munkájuk szakmai színvonala. A hivatali munka hatékonysága megkívánja, hogy
minden köztisztviselő úgy végezze a napi szakmai munkáját, hogy az a mindenkori önkormányzat szándékaival,
kitűzött közigazgatási céljaival összhangban legyen. A kiemelt célok meghatározásához külön csoportosítottuk az
önkormányzat egészének működésére (átfogó célok), az egyes alaptevékenységi területekre (tevékenységi célok),
az alaptevékenység ellátását segítő, kiszolgáló tevékenységekre vonatkozó célokat (funkcionális célok), valamint az
eseti célokat.
I.
Az Ötv. 1.§ (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat szervezetét működési rendjét önállóan alakítja ki. A fentiek
alapján az 2011. év legfontosabb célkitűzése a képviselő-testület működését szabályozó szervezeti és működési
szabályzat felülvizsgálata és a szükséges változások keresztülvezetése. A követelmény megállapításával érintett
időszak egyik legfontosabb feladata az informatikai rendszer fejlesztéséből adódó feladatok megoldása.
Folyamatosan biztosítani kell, hogy a rendelkezésre álló informatikai eszközökkel hatékonyabbá és
eredményesebbé váljon a képviselő-testületi munka. Az ÁROP pályázat keretében tovább fejlesztett döntés
támogató elektronikus rendszer minden funkciója kerüljön maximálisan kihasználásra, így a választópolgárok az
interneten keresztül széles körben követhessék nyomon a testületi munkát és az ott hozott eredményeket.
Biztosítani kell, hogy a képviselők az elektronikus úton, rendszerezett az SZMSZ követelményeinek és a jogszabályi
előírásoknak mindenben megfelelő előterjesztéseket kapjanak. Szintén az ÁROP pályázat keretében megvalósuló
önkormányzati honlap szolgáltatásait, minél szélesebb körben kell felhasználni a közérdekű adatok közzé tételére. A
tárgyévben meg kell teremteni az elektronikus adóbevallás feltételét az iparűzési és az idegenforgalmi adó területén.
II.
A 2011-es évben figyelemmel a költségvetési koncepcióban már megmutatkozó hiányra, ki kell alakítani az
önkormányzat anyagi erőforrásaihoz igazodó intézményi struktúrát, mely biztosítja a feladatok eredményes és
hatékony ellátását. Költséghatékonyabbá kell tenni az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági
társaságok működését. A testületi döntések előkészítése során külső szakértők igénybevételével biztosítani kell a
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megfelelő az adott döntési alternatívák kockázatát is bemutató előterjesztések készítésére.
III.
Az önkormányzati választásokat követő hat hónapon belül a feladatellátásban részt vevő szervezetek struktúrájának
átalakításával párhuzamosan ki kell dolgozni az önkormányzat gazdasági programját, illetve felül kell vizsgálni a
vagyongazdálkodás célkitűzéseit. A döntés előkészítésében az egyes szervezeti egységeknek biztosítani kell a
tények objektív bemutatását, és az egyes célkitűzések kockázatainak bemutatását.
IV.
Ki kell alakítani a megváltozott közcélú foglalkoztatáshoz igazodó szervezeti struktúrát, és lehetővé kell tenni, hogy a
jogszabályban foglalt együttműködési kötelezettségüknek minél többen tudjanak eleget tenni. A közcélú
foglalkoztatás terén figyelemmel a belső ellenőrzés megállapításaira is ki kell alakítani az átlátható és könnyen
ellenőrizhető a jogszabályi követelményeknek megfelelő elszámolási rendszert. A közcélú foglalkoztatás
ellenőrzésével eredményesebbé kell tenni a feladatellátást.
V.
A nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények ellenőrzésével biztosítani kell a színvonalas a megfelelő
esélyegyenlőséget teremtő feladatellátást. Az elfogadott minőségirányítási rendszer alkalmazásával kapcsolatos
erre az évre háruló feladatokat el kell végezni, és el kell érni, hogy az itt meghatározott minőségi követelményeknek
minden szolgáltatásban részt vevő megfeleljen
VI.
A kisebbségi és időközi önkormányzati választások jó színvonalú előkészítése.
VII.
A belső ellenőrzés és a FEUVE folyamatos alkalmazásával javítani kell a hivatali munka színvonalát. A jogszabályi
környezet a hivatali munka jelentős területein megváltozott. Törekedni kell a megváltozott szabályok gyors
feldolgozására és alkalmazására. Az ellenőrzések során a jogszabályok helyes alkalmazására és az eljárási
határidők betartására fokozott figyelmet kell fordítani. A hatósági munka során az ügyfeleket jogaik érvényestésében
és kötelezettségeik teljesítésében a honlapon keresztül is segíteni kell, naprakész iratminták és ügymenetmodellek
közzé tételével. Az egyes szervezeti egységeken belül ügyfélfogadási pontok kialakításával kell javítani az
ügyfélfogadás színvonalán.
VIII.
A városüzemeltetés területén a személyi állomány stabilizálódásával meg kell teremteni az elnyert pályázatokhoz
kapcsolódó beruházások jó színvonalú megvalósítását, a gyors és hatékony elszámolást.
IX.
Figyelemmel a költségvetési korlátokra az önkormányzat adó és egyéb pénzügyi követeléseivel kapcsolatban meg
kell teremteni az eredményes követelés érvényesítés rendszerét.

Döntési javaslat
"2011-es évre a köztisztviselőkkel szemben előírt teljesítmény követelmények"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII tv. 34.§ (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva fogadja el a 2011-es évre a
köztisztviselőkkel szemben előírt teljesítmény követelmények alapját képező célkitűzéseket.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. január 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Gyomaendrőd, Tanya VII. kerület 1. szám alatti ingatlan használatba adása
Csényi István
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
Az önkormányzat tulajdonát képező 0823/2 hrsz.-ú, Gyomaendrőd, Tanya VII. kerület 1. szám alatti földrészleten
lévő bérlakásból 2010 augusztus hónap végével a bérlők kiköltöztek. Az ingatlan a Dévaványa irányába vezető
főútvonal mellett külterületen a gyomai közúti híd előtt található.
Az ingatlan hasznosításával kapcsolatban már történtek egyeztetések. Az ingatlant a Körös Kajak Sportegyesület
szeretné használatba venni. A jelenlegi besenyszegi vízi telep nem tudja megfelelően kiszolgálni az egyesület
sporttevékenységét. A telephez közeli Fűfás – zugi holtágon a vízi edzések a távolság és egyéb körülmények miatt
korlátozottan végezhetők. Hosszabb etapokat csak sokszori fordulókkal lehet megtenni. A holtág szélessége miatt
versenyrajtok és egyéb versenyszituációk gyakorlása nehezen végezhető.
Amennyiben a T. Képviselő – testület hozzájárul a Körös Kajak Sportegyesület használatba vegye az önkormányzati
tulajdonú 0823/2 hrsz.-ú ingatlant sporttevékenység végzése céljából határozatlan időre, akkor az alábbi fontosabb
feltételeket javaslom kikötni a szerződésben.
1. A használat időtartama: határozatlan idejű,
2. A használat ingyenes,
3. Az egyesület az ingatlanon lévő épület átalakítására és egyéb építmények elhelyezésére vonatkozót terveket
költségvetéssel együtt nyújtsa be az engedélyzetetési eljárás megkezdése előtt a Városfenntartó, Környezetvédelmi
és Mezőgazadsági Bizottságnak véleményeztetés céljából,
4. Az egyesület által az ingatlanon megvalósított épület átalakítással, új építmények építésével az egyesület
tulajdonjogot nem szerez, illetve közös tulajdon nem keletkezik,
5. Amennyiben az egyesület kéri a használati szerződés felbontását, akkor az önkormányzat az egyesület által az
ingatlanon elvégzett beruházási kiadásait nem tériti meg,
6. Amennyiben az önkormányzat kéri a használati szerződés felbontását, akkor az egyesület által az ingatlanon
elvégzett igazolt beruházási kiadásairól külön megállapodásban elszámolnak egymással.
A Gyomaendrőd, Tanya VII. kerület 1. szám alatti ingatlan használatba vételéhez, illetve ahhoz kapcsolódóan az
egyesület kezdeményezésével a terület hasznosítása érdekében tervező és egyeztető munka indult el. Ennek
lényege, hogy az önkormányzati 0823/2 hrsz.-ú ingatlanon, és az azzal szomszédos magán és állami tulajdonban
lévő 0822/2 hrsz.-ú földrészletből történő területszerzést követően pályázati források igénybevételével sport csónak
és kishajó kikötő épülne. Ezzel kapcsolatban már készültek vázlatok, és történtek egyeztetések az engedélyeztetési
eljárásban érintett hatóságokkal.
A sport csónak és kishajó kikötő létesítésének előkészületi és tervezési munkái során megállapításra került, hogy a
megvalósításhoz szükéséges a szomszédos 0822/5 hrsz.-ú ingatlanból területet vásárolni.
A 0822/5 hrsz.-ú ingatlan területe 19 ha és 4403 m2, ebből 3 ha 6283 m2 szántó, 15 ha 8120 m2 pedig legelő
megjelölésű. Az ingatlanból a magántulajdonban lévő rész: 1679/12958 tulajdoni hányad. Ez a tulajdoni rész terültre
vetítve 2 ha és 5189 m2-t tesz ki. Egyenlőre nem tudjuk, hogy a kikötő megvalósításához pontosan mekkora
területre van szükség. Az önkormányzat jobbak a lehetőségei a területrész megszerzésére, mint az egyesületnek. A
területszerzés történhet adásvétellel vagy cserével.
Mivel a sport csónak és kishajó kikötő megvalósítása előkészületi stádiumban van ezért a T. Képviselő - testület
jelenleg az elvi támogatásról tud dönteni, illetve felhatalmazást adni arra vonatkozóan, hogy milyen hatáskörben
vegyen részt az önkormányzat az előkészületi munkákban. Javaslom, hogy a sport csónak és kishajó kikötő
megvalósítása előkészületiben a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazadsági Bizottság vegyen részt. Az
előkészítő mukálatokat a Körös Kajak Sportegyesület végzi. Az előkészítő mukálatok befejezével az egyesületnek
be kell mutatnia a fejlesztési elképzelésekről készült előzetes terveket költségvetéssel együtt és azt a T. Képviselő testület elé kell terjeszteni.
Miután a sport csónak és kishajó kikötő létesítése az engedélyező hatóságok részéről is megvalósíthatóvá válik a T.
Képviselő – testület az ismertetett fejlesztési elképzelések függvényében tud dönteni a 0822/5 hrsz.-ú ingatlant
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érintő a területvásárlás illetve csere ügyében.
Az ingatlan használatba adás előnyei és hátrányai ( kockázat elemzés )
Előnyök
Hátrányok
A Körös Kajak Sportegyesület működéséhez a jobb Az ingyenes használatba adás következtében az
körülmények kialakításához területet és építményt önkormányzatnak nem keletkezik bevétele
biztosítunk
A tervezett sport csónak és kishajó kikötő megvalósulása
esetén a város idegenforgalmi vonzereje növekedni fog
A
megvalósított
értéknövelő
felújításokkal
és
beruházásokkal létrejött építmények az önkormányzat
tulajdonában maradnak
A terület sportcélú hasznosításával várhatóan lehetőség
nyílik pályázati források igénybevételére a fejlesztési
elképzelések megvalóstásához
Az előterjesztés ügyében a döntés Képviselő - testületi hatáskörbe tartozik. A döntés meghozatalának jogszabályi
alapja: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési

jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003.(VI.5.) KT rendelet.

Kérem a T. Véleményező Bizottságot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntését határozati javaslat
formájában terjessze a T. Képviselő - testület elé.

1. döntési javaslat
"A Gyomaendrőd, Tanya VII. kerület 1. szám alatti ingatlan használatba adása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő–testületnek, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező 0823/2 hrsz.-ú, Gyomaendrőd, Tanya VII. kerület 1. szám alatti ingatlant adja
ingyenes használatba a Körös Kajak Sportegyesületnek ( 5500 Gyomaendrőd, Besenyszegi u. 4/1.)
sporttevékenység végzésére 2011. február 1. napjától határozatlan időre az alábbi szerződés alapján.
A használatba adási szerződés jogszabályi alapja:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 14/2003.(VI.5.) KT rendelet.

HASZNÁLATBA ADÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1,
képviseli: Várfi András polgármester), mint használatba adó,
másrészről a Körös Kajak Sportegyesület (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Besenyszegi u. 4/1., képviseli: Gellai
Imre elnök.), mint használatba vevő között a mai napon, az alábbi tárgyban és feltételek mellett:
1.)

A megállapodás célja:

1.1.
A jelen megállapodás célja, hogy a használatba vevő továbbra is megőrizhesse Gyomaendrőd
város sportéletben betöltött szerepét, és ennek a tárgyi és anyagi feltételei a jövőre szólóan is megnyugtatóan
biztosítva legyenek, figyelemmel többek között az utánpótlás nevelésre is.
2.)

A megállapodás tárgya:
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2.1.
A jelen megállapodás tárgyát képezi a gyomaendrődi-i 0823/2 hrsz-ú, 5598 m2 nagyságú ingatlan
használatba adása. Az ingatlan természetben a Gyomaendrőd, Tanya VII. kerület 1. szám alatt külterületen fekszik.
2.2.
A jelen megállapodás 2.1. pontja alatt részletesen körülírt ingatlan kizárólagos tulajdonosa Gyomaendrőd
Város Önkormányzata.
3.)

A használatba adás:

3.1.
A használatba adó jelen megállapodásban használatba adja a fentiekben meghatározott ingatlant a
felépítményekkel együtt, a használtba vevő pedig köszönettel használatba veszi az ingatlant.
3.2.

A szerződő felek megállapodása értelmében a használatba adás ingyenesen jön létre a felek között.

4.)

A használatba adás időtartama:

4.1.

A szerződő felek jelen megállapodást határozatlan időtartamra kötik.

5.)

A felek jogai és kötelezettségei:

5.1.
A használatba vevő vállalja, hogy az ingatlant elsődlegesen a jelen megállapodás 1.) pontja alatt
meghatározottak szerint sportcélra fogja használni.
5.2.
A használatba vevő az ingatlant vagy annak egyes részeit – az 5.1. pontban meghatározott vállalása
mellett – a használatba adó előzetes tájékoztatása és engedélye mellett hasznosíthatja egyéb módon.
5.3.
A szerződő felek megállapodása értelmében a használatba vevő az ingatlant nem terhelheti meg, másnak
további használatra át nem engedheti.
5.4.
Az ingatlan üzemeltetési, karbantartási és felújítási költségeinek viselésére a jelen megállapodás
időtartama alatt a használatba adó köteles.
5.5.
Az építési engedélyhez nem kötött belső átalakítási munkákat a használatba vevő a használatba adó
engedélye nélkül is elvégezhet vagy elvégeztethet, de ezekről előzetesen tájékoztatni köteles a használatba adót.
5.6.
A használatba vevő köteles az ingatlan bármely célú hasznosításából adódó bevételeket a sportegyesület
fenntartására, illetőleg működésének biztosítására fordítani.
5.7.
Az egyesület az ingatlanon lévő épület átalakítására és egyéb építmények elhelyezésére vonatkozót
terveket költségvetéssel együtt nyújtsa be az engedélyzetetési eljárás megkezdése előtt a Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazadsági Bizottságnak véleményeztetés céljából.
5.8
Az egyesület által az ingatlanon megvalósított épület átalakítással, új építmények építésével az egyesület
tulajdonjogot nem szerez, illetve közös tulajdon nem keletkezik.
5.9
Amennyiben az egyesület kéri a használati szerződés felbontását, akkor az önkormányzat az egyesület
által az ingatlanon elvégzett beruházási kiadásait nem tériti meg.
5.10
Amennyiben az önkormányzat kéri a használati szerződés felbontását, akkor az egyesület által az
ingatlanon elvégzett igazolt beruházási kiadásairól külön megállapodásban elszámolnak egymással.
6.)

A megállapodás felmondása:

6.1.
A jelen megállapodást bármelyik fél 1 évre szóló írásos előrejelzési kötelezettség mellett, külön indokolás
nélkül felmondhatja.
7.)
A szerződést a használatba adó az írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 8 munkanapon belül
felmondhatja, ha
7.1. a használó a rendelkezésére bocsátott ingatlant nem az ingyenes használatra jogosító tevékenységet
végzi
7.2. a használó a szerződésben vállalt, vagy a jogszabályban előírt lényeges kötelezettségét nem teljesíti,
7.3. a használó a használt ingatlant, illetőleg az ehhez tartozó területet rongálja, vagy rendeltetés ellenesen
használja vagy nem a jó gazda gondosságával bánik a használatába adott ingatlannal.
8.)

Ellenőrzés:
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7.1.
A használatba adó jogosult a használatba vevő előzetes értesítése mellett és annak zavarása nélkül az
ingatlan állagát ellenőrizni.
9.)

Egyéb rendelkezések:

9.1

Szerződő felek az ingatlan átadás átvételéről külön jegyzőkönyvet vesznek fel.

9.2.
A jelen megállapodás Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testületének …./2011.(I.27.) Gye.
Kt. határozata alapján jött létre.
9.3.
A jelen szerződést a felek képviselői elolvasták és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag
és saját kezűleg aláírták.
Gyomaendrőd, 2011….
…………………………………………….
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Képviseletében
Várfi András polgármester

…………………………………………….
Körös Kajak Sportegyesület
Képviseletében
Gellai Imre elnök

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"A 0822/5 hrsz.-ú ingatlanból való tulajdonszerzés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Városfenntartó, Környezetvédelmi és mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek adja elvi
támogatását az önkormányzati tulajdonban lévő 0823/2 hrsz.-ú és a mellette elhelyezkedő 0822/5 hrsz.-ú
földrészletből megosztás útján létrejövő területen sport csónak és kishajó kikötő létesítését.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazadsági
Bizottságot, hogy a sport csónak és kishajó kikötő létesítésének előkészületi és tervezési munkáiban részt vegyen.
Az előkészítő munkálatokhoz kapcsolódóan előzetes tárgyalásokat folytasson a 0822/5 hrsz.-ú ingatlan
magántulajdonban lévő területrész megszerzése érdekében, amely történhet adásvétellel vagy cserével is.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete a 0822/5 hrsz.-ú ingatlant érintő területvásárlás illetve csere ügyében a
sport csónak és kishajó kikötő létesítése megvalósítására készített fejlesztési elképzelések ismeretének
függvényében fog dönteni.

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

31

10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. január 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A 2940 hrsz-ú út lezárása
Varjú Róbert
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A vasúti beruházás révén az önkormányzati tulajdonban lévő 2940 hrsz.-ú utat az Önkormányzatnak sikerült
kavicsos borítással felújítatnia, mivel a beruházás révén jelentősen leromlott az út állapota, viszont az úton az
anyagvastagság mindössze 10 cm ami nem elegendő ahhoz, hogy tartósan csapadékos időjárás esetén ellenálljon a
közlekedés okozta terhelésnek, főleg tehergépjárművek esetén.
A 46-os útról lekanyarodva ezen az úton is megközelíthető az Ady Endre utca és a Német-zugi sor, és gyakran ezt
az utat használják az utcabeliek annak ellenére, hogy az utcák kövesúton is megközelíthetőek. Ennek
eredményeként a kavicsréteget teljesen belenyomják a sárba és teljesen használhatatlanná teszik az utat. Az út
állagának megőrzése rendkívül fontos, hiszen mint nyári út a lakosok számára kisebb eső esetén is sármentesen
használható lenne. Az Önkormányzatnak viszont a felújításra, valamint kövesút építésére nincsen jelenleg pénze.
Az előzetes felmérések alapján egy zúzott kövesútalap építése, mely szinte a felújítással megvalósult 5.000.000.- Ft
költséget rót volna az önkormányzatra.
A fent leírt problémák megszüntetése érdekében javasoljuk a 2940 hrsz.út 46-os út felőli végének és az út Ady utca
felőli végének az időszakos lezárását, melyre lehetőséget nyújt a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 12.§ának (2. bekezdése, valamint 14.§-ának (1) bekezdése. A lezárással kapcsolatos 2 db lezárókorlát Bruttó 100.000.Ft költséget jelentene az önkormányzat számára. A lezárás csak időszakos lenne az időjárásnak megfelelően, és a
kaput a telelpülésőrök, közterület-felügyelők kezelnék.. A lezárással kapcsolatos költségek fedezetét a 2011-es
költségvetés közutak üzemeltetése, fenntartása szakfeladata tartalmazná.
Természetesen az érintett utcák kövesúton is megközelíthetőek, és a lezárás csak a csapadékos évszakot,
időszakot érintené.
A kapuk kihelyezésének előnyei és hátrányai:
Előnyök

Hátrányok

1. A felújított út jelenlegi jó állapotát sikerül megőrizni

1. A kapuk elkészítésének és kirakásának
költége Bruttó 100.000.-Ft.

2. Az útra kihordott jelentős kavicsmennyiség nem vész kárba
3. Az utat nyáron jó minőségben használhatják a lakosok
sárfelhordás nélkül
4. Az utat nyáron nem kell helyreállítani, így annak költsége nem
jelentkezik
5. A frekventált terület esztétikai szempontból megfelelő marad, az
út jelenlegi nyomvonala nem változik

Döntési javaslat
"A 2940 hrsz-ú út lezárása"
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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Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az
önkormányzati tulajdonú 2940 hrsz.ú útjának forgalomszabályozását módosítjs az út 46-os fő út, és az Ady utca
felöli végének az időszakos lezárásával téli időszakra (november 1 -március 31-ig). A sorompók elkészítésének
költségét a 2011. évi költségvetési rendeletben a belterületi utak működtetésére elkülönítendő pénzösszegből
biztosítja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. január 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló a 2010. évben benyújtott pályázatokról
Hornok Réka, Kürtiné Erdősi Klára
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2010. évben összesen 4 db pályázatot nyújtott be, illetve megvalósításra került
további öt, 2009. évben megpályázott projekt is.
A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány közreműködésével Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be Öregszőlőben
kialakítandó Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér megépítése és működtetése érdekében. Gyomaendrőd, a
címbirtokosi cím elnyerése után a beruházási pályázaton is támogatásban részesült. A projekt közbeszerzési
eljárása lezajlott, az építési beruházás megvalósítása megkezdődött. Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
működtetésének beindítására 2012. január 1-től kerülhet sor.
Nyertes Önkormányzati projektek 2010. évben:
Ssz. Pályázati cél
Támogató szervezet
Támogatás (Ft)
1.
Gyomaendrőd Város Polgármesteri
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - DélHivatalának komplex akadálymentesítése alföldi Operatív Program
11 841 300
A projekt során a fizikai akadálymentesítés magában foglalta egy akadálymentes felvonó elhelyezését a Pénzügyi és
Adó Osztálynál, az indokolt helyeken küszöbök, nyílászárók, burkolat cseréjét. Az infokommunikációs
akadálymentesítés keretei között indukciós hurkok, tájékoztató táblák használata teszi könnyebbé az
ügyfélszolgáltatást ügyfél és ügyintéző számára egyaránt.
2.
Városi örökség megőrzése és
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Délkorszerűsítése Gyomaendrődön
alföldi Operatív Program
50 000 000
A projekt magában foglalta a Polgármesteri Hivatal belső homlokzatának, valamint a Gimnázium könyvtár
épületének homlokzat felújítását, nyílászárók cseréjét, a Városháza tetőfelújítását, a Szabadság tér és a Hantoskerti
–holtág parti sétány rekonstrukcióját.
3.
Településőrök foglalkoztatása
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
4 800 560
A pályázat lehetőséget nyújtott az Önkormányzatának, hogy 4 fő településőrt foglalkoztasson, 1 éven keresztül. A
településőrök feladata a közterület felügyelő munkájának segítése volt.
4.
Térségi összefogás a közösségi
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Délközlekedés feltételeinek javításáért a
alföldi Operatív Program
Szarvasi Kistérségben
24 313 903
Szarvas Város Önkormányzatának gesztorságával megvalósuló projekt keretében Gyomaendrődön, Hunyán és
Szarvason buszmegállók/ buszfordulók építésére, illetve felújítására kerül sor (városunkban 7 új buszmegálló
építése, 6 meglévő felújítása). Jelenleg a közbeszerzési eljárás van folyamatban.
5.
Kerékpárhálózat fejlesztése
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Dél142 252 322
Gyomaendrődön a közintézmények
alföldi Operatív Program
biztonságosabb megközelíthetősége
érdekében
A projekt keretei között nyílt lehetőség a meglévő kerékpárutak folytatásaként 2,5 km új kerékpárút szakasz
megépítésére a Fő úton, illetve a Bajcsy Zs. utcán.
6.
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Önkormányzati Minisztérium
Általános Iskola alapinfrastruktúrájának
fejlesztése
11 350 000
A beruházás tárgyát képezi az alsó tagozatos iskolaépület nyílászáróinak cseréje, a homlokzat és a zárófödém
utólagos hőszigetelése, valamint a felső tagozatos iskolaépületben lévő 2 db leány és 2 db fiú vizesblokk komplett
felújítása.
7.
Belvíz VII. ÖM rendelet
Önkormányzati Minisztérium
82 459 000
A megvalósítandó beruházás az alábbi projektelemeket foglalja magában: Besenyszegi település részen
belvízrendezés, vasúti pálya melletti záportározók rendbetétele, a hozzájuk csatlakozó csatornák felújítása, a
Németzugi soron drénszivárgó készítése, Görbekút-Vidólaposi csatorna és a Polányi utcai CS-2-0-0 jelű csatorna
egy szakaszán (Apponyi és Szabadság utca között) mederburkolat építése.
8.
Érdekeltségnövelő támogatás - " A
Oktatási és Kulturális Minisztérium
249 000
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Közművelődési - Közgyűjteményi és
Turisztikai Szolgáltató Intézmény
technikai, műszaki eszközállományának
gyarapítása"
A pályázat lehetőséget teremtett, hogy – hasonlóan a 2008-ban az Endrődi Közösségi Házban megvalósított
eszközbeszerzéshez – a Katona József Művelődési Központ részére hangtechnikai eszközöket szerezzünk be.
A vizsgált időszakban a Projektmenedzseri Iroda által készített valamennyi pályázat érdemi bírálatra megfelelően
előkészített volt.
A fent ismertetett projektek mellett Gyomaendrőd Város Önkormányzata jelentkezett a Békés Megyei
Területfejlesztési Tanács által meghirdetett „Szakmai gyakorlat felsőoktatási intézmények hallgatói számára” című
programra, így 3 fő részére biztosított gyakorlati helyet Önkormányzatunk, a foglalkoztatás költségeit pedig a BMTT
viselte.
Az Önkormányzati Intézmények által benyújtott pályázatok összesítése is megtörtént, mely 2010. évben az alábbiak
szerint alakult:
Intézmény neve
Benyújtott
Nyertes/folyamatban lévő
Támogatás
pályázatok
pályázatok száma
összesen (Ft)
száma
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2
2/0
2 724 000
Térségi Szociális Gondozási Központ
4
4/0
1 146 549
Térségi Humánsegítő Központ
3
2/1
300 000
Városi Egészségügyi Intézmény3
2
0/0
Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
1
1/0
300 000
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
15
6/3
2 864 600
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
3
0/2
2010. évben tehát az Önkormányzat és intézményei által elnyert pályázati támogatás mindösszesen 101 493 149 Ft
(intézmények nélkül 94 058 000 Ft) volt. A tavalyi év során több olyan támogatott projekt is megvalósult, melyekre
még 2009. évben nyújtott be pályázatot az önkormányzat, de a tényleges kivitelezésre és a pénzügyi teljesítésre
2010. évben került sor. Ezen áthúzódó beruházások összköltsége 264 968 976 Ft, támogatástartalma pedig 233 208
085 Ft volt.
A Projektmenedzseri Iroda által 2010. évben végzett, további főbb feladatok:
- Közreműködés, kapcsolattartás az ÁROP program keretében megvalósuló, a Polgármesteri Hivatal
szervezetfejlesztését érintő pályázathoz kapcsolódóan.
- Nyertes pályázataink esetében támogatási szerződést kötöttünk, illetve elkészítettük azok elszámolását és a
szükséges beszámolókat. Jelentéseket készítettünk a Képviselő-testület felé a korábban benyújtott pályázatokkal
kapcsolatosan.
- Az uniós pályázatokhoz kapcsolódóan biztosítottuk a szükséges nyilvánosságot, elkészítettük a kapcsolódó
sajtóanyagokat.
- Részt vettünk a Gyermekétkeztetési Alapítvány ’Mindenki ebédel 2010’ programjának előkészítésében,
lebonyolításában, nyomon követésében. (Jelenleg nincs információ arra vonatkozóan, hogy 2011-ben folytatódik-e a
program.)
- Segítséget nyújtottunk az önkormányzat intézményei által benyújtandó pályázatok esetében.
- A Körös-szögi Kistérség munkaszervezetével folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, adatot szolgáltattunk egyes
koncepciók, statisztikák elkészítéséhez, kistérségi pályázatok elkészítésében közreműködtünk.
- Részt vettünk a LEADER programban, az azzal kapcsolatos információ-szolgáltatásban, kapcsolattartásban.
- Valamennyi uniós projektünk működtetés alatti éves utánkövetési jelentését megküldtük az érintett közreműködő
hatóságok felé. Ezeket a hatóságok ellenőrizték, hiányosságokat nem állapítottak meg, a jelentéseket elfogadták.
- SAPARD - Gyomaendrődi mikrohullámú adatátviteli hálózat kiépítése c. projekt esetében az 5 éves fenntartás
végén elkészítendő zárójelentés megküldésre került, a Támogató hatóság a projektet lezárta.
- Lebonyolítottuk az előzetes, közbenső és utólagos helyszíni ellenőrzéseket, ezek dokumentációját előkészítettük.
Helyszíni ellenőrzések az alábbi projektek esetében történtek:
- TEUT 2009 – Hősök útja felújítása: utó ellenőrzés
- TEKI 2008 – Településrendezési terv készítése Gyomaendrődön: záró ellenőrzés
- CÉDE 2009 – Eszközbeszerzés közcélú foglalkoztatás fejlesztése érdekében: közbenső szemle
- TEKI 2009 – Közlekedésbiztonsági fejlesztések Gyomaendrődön: közbenső ellenőrzés
- DAOP-2008-3.1.1/B: Útépítések és felújítások Gyomaendrődön: záró ellenőrzés
- LEADER rendezvény pályázat – XII. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál: helyszíni szemle a rendezvény alatt
- DAOP-2009-4.3.1: Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése: Záró ellenőrzés
- AVOP-2004-3.2.21: Mezőgazdasági célokat szolgáló összekötő út építése Öregszőlőben: utóellenőrzés
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Az ellenőrzések alkalmával a hatóságok nem állapítottak meg hiányosságot, pótlólagos dokumentumok
megküldésére kérték fel az önkormányzatot olyan esetekben, ahol az ellenőrzéshez szükséges dokumentumok még
nem álltak rendelkezésünkre az ellenőrzés időpontjában. Ezen dokumentumok megküldésével a hatóságok
teljesnek nyilvánították az ellenőrzéseket, mindent megfelelőnek találtak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a Kistérségi Iroda 2010. évi beszámolóját
elfogadni szíveskedjen!

Döntési javaslat
"Beszámoló a 2010. évben benyújtott pályázatokról"
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 2010. évben benyújtott pályázatokról, illetve a
Kistérségi Iroda 2010. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselőtestületnek.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-
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12. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. január 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Tájékoztató a folyamatban lévő beruházásokról
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2010. évben elindult, folyamatban levő beruházásokról az alábbi tájékoztatást adom:
Kerékpárút építése
A DAOP-2009-3.1.2/A, c. pályázaton a kerékpárút építésére 142 252 322 Ft összegű támogatást nyertünk. A
támogatási szerződést 2010. áprilisában kötöttük meg. Közbeszerzési eljárás során a Bükki Bánya Kft ( Szeged)
nyerte el a munkát. A kivitelezésre a szerződés megkötése után kerülhetett sor, a munkaterület átadása 2010. május
végén megtörtént. A műszaki ellenőri munkákat a WORK-METALL Kft (Kondoros) végezte.
A kivitelezés üteme nem volt megfelelő, az érdemi munkát többszöri felhívás, egyeztetés után kezdte el a vállalkozó.
A kerékpárút műszaki átadása 2010. december 17-én megtörtént.
A téli idő beállta miatt vannak elmaradt munkák, de ezek a kerékpárút használatát nem akadályozzák, tavasszal a
kivitelező elvégzi azokat.
A kerékpárút forgalomba helyezési eljárása folyamatban van.
A kivitelezés során a rendkívüli időjárási körülmények következtében szükségessé vált talajcsere és stabilizálás
elvégzése, melyet a műszaki ellenőr pótmunka keretében rendelt el.
A pótmunka költsége: 3 316 720 Ft + 829 180 Ft = 4 145 900 Ft
Ezen költség akkor számolható el a pályázati támogatás terhére, ha a Közreműködő Szervezet azt jóváhagyja. Erre
vonatkozó kérelmünket a pótmunka elrendelése után megküldtük a Hatóság részére, elbírálása jelenleg folyamatban
van.
A kivitelezés 113.221.080,- Ft + ÁFA. Ezen felül felmerült költségek a tervek, engedélyezési eljárások,
közbeszerzések, pályázatkészítés díjai.
A kerékpárút építésnek nem minden építési munkarésze támogatott (jelzőtáblák, tereprendezés, vízelvezető
csatorna), így az önkormányzat saját ereje a beruházásban a következőképpen alakul:
A kivitelezési költség részletezése:
Nettó
Szerződött összeg
109 904 360 Ft
Elszámolható költség
98 733 580 Ft
NEM
Elszámolható
költség
11 170 780 Ft

Áfa
27 476 090 Ft
24 683 395 Ft

Bruttó
137 380 450 Ft
123 416 975 Ft

2 792 695 Ft

13 963 475 Ft

A kivitelezési költségek elszámolhatóságának függvényében a saját erő az alábbiak szerint alakul:
Felmerült költségek
Költségelemekre jutó saját erő
Nem kivitelezői költségek:
- projekt előkészítés
4 660 000
466 000
- nyilvánosság
1 375 000
137 500
- könyvvizsgálat
1 630 000
163 000
- műszaki ellenőr
1 735 000
173 500
Mindösszesen:
9 400 000
940 000
Kivitelezői költségből elszámolható
költség
123 416 975
12 341 698
Pótmunka költsége
4 145 900
414 590
Kivitelezői
költségből
nem
elszámolható költség
13 963 475
13 963 475
Összesen:
150 926 350
27 659 763
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Belvíz VII. ütem
A 91.621 eFt összegű beruházás megvalósítására aGyomaendrőd Város Önkormányzata az 5/2010.(I.28.) ÖM
rendelettel kiírt pályázaton a támogatást nyert.
Támogatás mértéke: 90 %.
Saját erő 10 %.
A beruházás tartalma: Besenyszegi településrész belvízrendezése, és a Fő út melletti záportározók rendezése
csatlakozó csatornákkal, valamint a 2-0-0 jelű (Polányi Máté utca) és Görbekút -Vidólaposi csatorna (Rácz Lajos
utca) egy szakaszának burkolattal történő ellátása. (burkolt csatorna: 1402 m, zártcsatorna és átereszek: 719 m,
dréncsövezés: 445m, földmedrű: 2520 m)
Az építési munkára közbeszerzési eljárást indítottunk, melyet a TÓTKAÉP KFT (Gyomaendrőd) nyert el. A
vállalkozási szerződés, a munkaterület átadása októberben megtörtént. Jelentős munkavégzés még nem történt. A
műszaki ellenőri munkákkal a TRISIUS Kft-t (Békéscsaba) bíztuk meg. (három árajánlat közül választva)
A vállalkozói díj: nettó 70.171.446,- Ft + ÁFA, bruttó 87.714.308,- Ft. A beruházás befejezési határideje: 2011.
szeptember 30.
A 2011. évben 9 162 eFt önkormányzati saját erőt kell biztosítani a beruházáshoz.
Tornacsarnok burkolat cseréje
Gyomaendrőd, sportcsarnok küzdőtér burkolat cseréjére még 2009. év végén írtunk ki közbeszerzési eljárást. A nyílt
hirdetményes ajánlati felhívásunkra nem jelentkezett senki. 2010 februárjában új eljárás indult. A két ajánlatot adó
cég közül az összességében legkedvezőbb ajánlatot adóval, az ARDEN REAL Kft-vel (Budapest) kötöttünk
szerződést. A kivitelezési időt a nyári tanítási szünidőre terveztük. A vállalkozási díj: 18.207.135,- Ft + ÁFA. A
műszaki ellenőri munkát Nagyné Perjési Anikó végezte.
A beruházás saját forrásból valósult meg. (2009-ben nyújtottunk be pályázatot a küzdőtér felújítására és az
akadálymentesítési munkákra, de nem nyertünk)
A küzdőtérre tervezett megoldás Graboplat Smart sportpadló burkoló beépítése 1040 m2 -en.
A kivitelezési munkát végző csoport nem a gyártó utasítási szerint kezdte el a három rétegű sportpadló fektetését,
ezért felbontásra került, és újra rakták. A sportpadló augusztusban a sportolók használatba vették, megelégedéssel.
A megrendelő és a vállalkozó között nem történt meg a végleges elszámolás. Megállapodás született, hogy szakértő
állásfoglalásának figyelembevételével fogunk elszámolni egymással. A szakvélemény eldönti, hogy a munka
minősége I. osztályú-e, a vállalkozó teljesítette-e a szerződésben foglaltakat. Az önkormányzat megkeresett egy, a
gyártó által ajánlott német minősítő intézetet, de a megrendelt vizsgálatot nem végezték el, visszajelzéssel sem
éltek. Az ARDEN REAL Kft egy igazságügyi szakértő felkérését vállalta. A szakértői vélemény nem áll még
rendelkezésünkre.
Integrált szolgáltató és közösségi tér kialakítása
Gyomaendrőd, Kondorosi út 1. sz. alatti idősek otthona épületéhez hozzáépítve.
A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány pályázatot nyújtott be a MVH-hoz a Gyomaendrőd, Öregszőlő,
Kondorosi utca 1. sz. alatti meglevő idősek otthona bővítése integrált közösségi és szolgáltató térrel tárgyú
beruházásra.
A pályázat tartalma: meglevő épület bővítése 162,2 m2 nettó alapterületű épületrésszel (közmű ellátással,
épületgépészettel), parkoló építése, szennyvízgyűjtő építése. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást
lebonyolítottuk és a GYOMASZOLG IPARI PARK Kft (Gyomaendrőd) nyerte 29.399.995,- Ft + ÁFA összegű
ajánlatával. Szerződést novemberben megkötöttük, a munkaterület átadásra került.
A kivitelezés befejezésre vonatkozó határidő: 2011. október. A berendezések, bútorok beszerzése 2011. december,
amit nem tartalmaz a Gyomaszolg Ipari Park Kft-vel kötött szerződés.
A beruházás megvalósítására 43.233..278,- Ft támogatás áll rendelkezésre.
Az építési munkálatok befejeztével, a kapcsolódó eszközbeszerzéseket követő 2012. január 1-től indulhat meg az új
közösségi tér működése.
Közösségi közlekedés
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Szarvas Város Önkormányzata és Hunya Község Önkormányzata pályázatot
nyújtott be a ÚMFT-hez a Térségi összefogás a közösségi közlekedés feltételeinek javításáért a Szarvasi
Kistérségben tárgyú beruházásra. A pályázat lebonyolítója Szarvas Város Önkormányzata. A beruházás teljes
összege 181.741.500 Ft melynek 90 %-a a pályázat keretében elszámolható.
Gyomaendrőd/új
Gyomaendrőd/új
Gyomaendrőd/új
Gyomaendrőd/új

Gyomaendrőd, Fazekasi út 11/1. előtt
(Ridegváros)
Gyomaendrőd, Hősök tere 2-3.
(Hídfő étterem, Rózsahegyi K. Ált. Isk.)
Gyomaendrőd, Fő út 7-13.
(Szabó Ipari Szövetkezet)
Gyomaendrőd, Szent Erzsébet utca
(Egyházi iskola)
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2 db (1 pár)
2 db (1 pár)
1 db
2 db (1 pár)

Gyomaendrőd/új
Öregszőlő/új
Nagylapos/meglévő
Öregszőlő/m

Gyomaendrőd, Selyem út
(Kulich Gyula utcai sarok)
Gyomaendrőd, Öregszőlő, Kondorosi út
(Idősek otthona)

2 db (1 pár)

Nagylapos, Vasútsor út (46. főút mellett)
(Birka csárda)
Gyomaendrőd, Öregszőlő, Szarvasi út 7.
(Gulyás csárda)

2 db (1 pár)

2 db (1 pár)

2 db (1 pár)

A Gyomaendrőd Város területén lévő buszmegállók építése, felújítása teljes költsége 30.123.378 Ft melyből
sajátforrás 5.809.475 Ft.
A gesztor önkormányzat jelenleg a közbeszerzési eljárás lebonyolítását végzi.

Döntési javaslat
"Tájékoztató a folyamatban lévő beruházásokról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a folyamatban levő beruházásokról szóló
tájékoztatót tudomásul vette, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

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