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Napirend:

1. A közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló 25/2010 (VII.30.)
önkormányzati rendelet módosítása
2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 44/2007 (XII.27.) Kt. rendelet módosítása
3. Gyomaközszolg Kft. IV. negyedévi hulladékszállítással kapcsolatos beszámolója
4. Pályázati kiírás idegenforgalmi Alap felhasználása
5. Környezetvédelmi Egyesületek beszámolója
6. Települési hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése
7. Fő út Bartók Béla utcai gyalogos-átkelőhely építése
8. Belvízrendezési feladatok
9. Bajcsy Zs. utcai parkoló építése
10. Öregszőlői kerékpárút Led-es közvilágítás bővítése
11. Bejelentések
Az Ötv. 12. § (4) bekezdése alapján az alábbi napirendi pont megtárgyalására zárt ülésen kerül sor.

12. Hulladékszállítás mentesség kérelmek (zárt ülés)
13. Keresztes Tiborné hulladékszállítási mentesség visszavonása (zárt ülés)
14. Néhai Pap Zsigmond hagyatéka és a Közalapítvány Gyomaendrőd Város
Közgyűjteményeiért alapító okiratának módosítása (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. február 11.

Betkó József sk.
Bizottsági elnök

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság
2011. február 14.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. február 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló 25/2010. (VII.30.)
önkormányzati rendelet módosítása
Varjú Róbert
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló 25/2010 (VIII: 30) önkormányzati rendelet módosítása vált
szükségessé, ugyanis a szolgálatot ellátó 6 mezőőr helyet 2011. március elsejétől 5 fő fogja ellátni a felügyeletet.
Ennek oka az önkormányzati állomány létszámának csökkentése, mivel az önkormányzati források jelentősen
csökkentek. Így a mintegy 30.000 ha nagyságú terület 6 szolgálati terület helyett 5 szolgálati területre oszlik föl. A
rendelet módosítás 1. fordulóban való tárgyalását indokolja a szűkős költségvetési keret, melybe a
létszámcsökkentés be lett kalkulálva.
Kockázatelemzés:
Előny

Hátrány

A csökkentett mezőőri létszám miatt a 2011.-es
költségvetés kiadási oldalának terhe csökken.

Az ellenőrzés alá vont terület nagyság változatlansága,
és a kevesebb mezőőri létszám együttes
eredményeként 1 mezőőre nagyobb terület jut, mely
csökkenti az ellenőrzés hatékonyságát.

TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2011. (.....) önkormányzati rendelete
a közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló 25/2010.(VIII. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a
mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX törvény 19. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el.
1. § A közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló 25/2010.(VIII. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A mezei őrszolgálat működési területe öt működési körzetre oszlik. A működési körzetek besorolását és működési
körzet határait a rendelet 1. melléklete tartalmazza.”
2. § A közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló 25/2010.(VIII. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Záró rendelkezések
3. § (1) Ez rendelet 2011. március 1-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a …./2011. (………..) önkormányzati rendelethez:
1.szolgálati terület
A Katona József úti vasúti átjárótól déli irányba haladva a Gyárdülőn a Szarvas Mezőberényi összekötő útig, majd
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azon keleti útig a határútig onnan északkeleti irányban a határúton a harmadrendű védőtöltésig. A védőtöltésen
északnyugat felé az egyenes út vonaláig majd az egyenes úton a lakott terület határáig.
A Közúti hídtól a Körösladányi úton a Körösi ág központi üzemegységig. Onnan déli irányban a Hármas Körösig. A
Hármas Körös partján nyugati irányban a kiindulási pontig.
2. szolgálati terület
Egyenesút lakott terület felőli vége onnan az egyenes úton a harmadrendű védőtöltésen a határútig majd északkeleti
irányban a határúton a Hármas Körös töltéséig nyugati irányban a védőtöltésen a VI. számú gátőrházig.
A gyomai közúti hídtól a védőtöltésen nyugati irányban a Fűzfás zug belső partját követve a Fűzfás zugi
szivattyútelepig onnan a védőtöltésen a 46-os számú Főútig. Tovább a 46-os Fő úton a Vitézdülőig. A Vitézdülőn
északnyugat irányban a régi túrkevei útig azon jobbra fordulva a kiindulási pontig.
3. szolgálati terület:
Kiindulási pont: A Körösladányi –Dévaványai és Nagy állási utak kereszteződésétől Észak-nyugati irányba
Nagyállásig, onnan Északi irányba haladva a Túrkevei földúton haladva a közigazgatási határig. A közigazgatási
határt követve északi majd északkeleti irányba a Túrkevei kiszögellésig, onnan a közigazgatási határon déli irányba
haladva a Dévaványai műútig, majd jobbra fordulva a műúton a Csejti dűlőn délkeleti irányba a Halmagyi kettőskanyarig, onnan jobbra fordulva a Körösladányi kövesúton a kiindulási pontig. A szolgálati terület: 6400 ha
4.Szolgálati terület:
Kiindulási pont: A 46-os Fő út- Hármas-Körös védőtöltés kereszteződésétől a töltésen nyugati irányban a peresi
holtágig annak partján északi irányban a Simai zugon át a Közigazgatási határt követve a Csejti kiszögelésig onnan
délre fordulva udvarnoki sarokig, majd keleti irányban a Túrkevei földútig, amin délre Nagyállásig. Nagyállástól a régi
Mezőtúri úton északnyugati irányban a Vitéz dülőig, tovább haladva balra a Vitéz dülőn a 46-os Fő útig, majd azon
balra fordulva a kiindulási pontig.
5. Szolgálati terület:
Kiindulási pont: a Katona J. úti vasúti átjárótól jobbra a lakott terület határát követve a szennnyvíztisztító telepig,
onnan nyugati irányban a Hármas-Körös töltésén a Uhrin düllőig, onnan déli irányba a közigazgatási határt követve a
443-as útig, majd a DF-I csatorna mentén déli irányban Polyákhalomig. Polyákhalomtól a közigazgatási határon
Bekő dűlőig, a Bekő dűlőn délre a Szarvast Mezőberényt összekötő útig, azon balra fordulva a Gyár dűlőig. A Gyár
dűlőn északi irányba a kiindulási ponti
Döntési javaslat
"rendelet módosítás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a közterületfelügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló 25/2010. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosítás tervezetének
elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. február 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 44/2007 (XII.27.) Kt. rendelet módosítása
Varjú Róbert
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!
A hulladékszállítási díjak 2011. évi megállapításáról szóló előterjesztést a Képviselő-testület 2010. novemberében
tárgyalta. A decemberi testületi ülésen a 527/2010.(XII.23.) Gye. Kt. határozattal a II. fordulós tárgyalását levette
napirendről.
A Gyomaköszolg. Kft. feladata a lakossági és vállalkozási szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj számítása. A
közszolgáltatási díj a 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet alapján került meghatározásra.
Az önkormányzat költségvetési helyzetét, a hulladékgazdálkodási törvény alapelveit figyelembe véve a
hulladékszállítási díjtételeket, a Szolgáltató költségeit felül kellett vizsgálni. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvényben, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló
16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 5. § (2) bekezdése értelmében a bomló szerves anyagot tartalmazó hulladékot az
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 10. §-a (2)
bekezdésének 1. és 2. pontja szerinti nagyvárosias és kisvárosias lakóterületen hetente legalább kétszer, egyéb
lakóterületen hetente legalább egyszer, illetőleg szükség szerint nagyobb gyakorisággal el kell szállítani, ennek
megfelelően szabályozták az önkormányzatok a helyi rendeletükben a hulladékszállítást. A gyomaendrődi lakossági
hulladékszállításban változást jelent a heti egyszeri kötelező ürítés bevezetése, amely 2011. 04. 01.-től esedékes.
Társasházak esetén továbbra is a lakásonkénti min. 80 l-es igénybevétel a kötelező. Üdülők esetében májusszeptember (5 hó) időszakban heti egy ürítés a kötelező. Földutak esetén a heti egy ürítést az ügyfél részére
hulladékgyűjtő zsák átadásával biztosítja a Kft. 2011. 03. 31.-ig a 2010. évi díjak maradnak érvényben, tehát
díjváltozás 2011. 04. 01-jel történik. A kalkuláció a fent leírtak figyelembevételével készült.
A Gyomaközszolg Kft. a 2011. évi várható szolgáltatás mennyiséget a 2010 .év szállítási adatai alapján kalkulálta.
2011. első negyedéve 2010 .év első negyedéve alapján lett figyelembe véve. A II.-IV. negyedévek esetén a jelenlegi
szerződéses állományt figyelembe véve számolták a heti köztelező ürítést. A lomtalanítás esetében a 2009. és a
2010. évi mennyiség jelentős eltérése miatt 2011-es évre a két év átlagát vették figyelembe.
A költségek számításánál kalkulálták a bérek és járulékok, valamint a szolgáltatások díjának változását. A szelektív
hulladékszigetek kezelése és további közfeladatok ellátása a közületek érdekét is szolgálja, így a kapcsolódó
költségek a közületeket is terhelik a szállított tömeg arányában.
A csatolt táblázatokon látható a mennyiségek űrtartalom és tömeg szerinti bontása, valamint a költségtervezet.
A fizetendő díj képlete:
(A/B)*C*D=E, ahol
A= felmerülő költség díjkompenzációval csökkentve (Ft)
B= várható hulladékmennyiség (liter)
A/B= 1 liter hulladékgyűjtési, szállítási, ártalmatlanítási díja(Ft/liter)
C= hulladékedény térfogata (liter)
D= edény kezelésének súlyszáma
E= edényürítési, szállítási, ártalmatlanítási díja (Ft)
A szolgáltató az alábbi űrtartalmú edényekre köt szerződést: 80, 120, 240, 660, 770, 1100, 5000 liter. A jelzett
szokványos űrtartalomtól eltérő edénytérfogat esetén a következő megadott űrtartalom kategória alapján végeznek
szolgáltatást.
A lakossági hulladékzsák értékesítési díja a 120 literes lakossági hulladékedények szolgáltatási díjával megegyezik.
Alábbi táblázatok a képlet szerinti díjszámítást mutatják:
Lakossági díjak (nettó Ft)
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Űrtartalom
60 l
80 l
120 l
240 l
660 l
770 l
1100 l

A

B

A/B

60
80
120
240
660
770
1100

43466659
(4 millió Ft

26650930

1,631

kompenzációval)

C

D
1,1000
1,1000
0,9950
0,7400
0,6640
0,6280
0,5495

108
144
195
290
715
789
986

E

Lakossági árcsökkenés
(nettó Ft)
2010.
2011.04.01-től Csökkenés
60 l
n a.
108
80 l
146
144
1,37%
120 l
198
195
1,52%
240 l
294
290
1,36%
660 l
725
715
1,38%
770 l
800
789
1,38%
1100 l 1000
986
1,40%
Díj összetétele
Gyűjtés-szállítás
Ártalmatlanítás 27%
Egyéb költségek

37%
36%

Közületi díjak (nettó Ft)
Űrtartalom
80 l
120l
240 l
660 l
1100 l
5000 l

A

17837091

B

5013580

Közületi áremelés (nettó Ft)
2010.
2011.04.01-től Növekedés
80 l
429
477
120 l
647
647
240 l
1100
1100
660 l
n.a.
2341
1100 l 3229
3229
5000 l 8945
8945
Díj összetétele
Gyűjtés-szállítás
Ártalmatlanítás 23%
Egyéb költségek

A/B

80
120
240
660
1100
5000

3,5578

C

1,6749
1,515
1,288
0,9969
0,825
0,5029

D

477

E

647
1100
2341
3229
8945

11,19%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

31%
46%

A GYOMASZOLG Kft egyedi igényének esetén az ügyféllel egyedi áron köt megállapodást többletköltségeinek
figyelembe vételével.
Kockázatelemzés:
Előnyök

Hátrányok
5

A díjak elfogadása esetén további önkormányzati
díjkompenzáció nem szükséges.

A díjak elfogadása esetén a közületi szolgáltatásnál a
80 l-es űrtartalom esetében több mint 11%-os
emelkedés várható 2010-es évhez képest.

A díjak elfogadása esetén a lakosság részére az
ürítésenkénti díjak minden egyes űrtartalom esetén
csökkenek 2010-es évhez képest.

Az éves szolgáltatási díj a heti egyszeri ürítés
bevezetése miatt mind a közületi, mind a lakossági
szolgáltatás esetében duplájára emelkedik.

TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……./2011. (……..) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 44/2007. (XII. 27.)
önkormányzati rendelet
módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23.
§-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 44/2007. (XII. 27.)
önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. §(1) Az ingatlantulajdonos köteles, illetve jogosult az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e
rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, a Szolgáltatónak átadni. E körben kötelessége továbbá, hogy:
a) Az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett és a Szolgáltató
által nyújtott közszolgáltatást heti egy alkalommal igénybe vegye;
b) a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse;
c) a hulladék gyűjtése és tárolása során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások
életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét
ne szennyezze, a növény - és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja;
d) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa;
e) a komposztálható zöldhulladékot elkülönítve tárolja;
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a
közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik; meg kell jelölnie egyben az ingatlanon keletkező rendszeres
háztartási szilárd hulladék esetében az ingatlanon lakók számát, nem rendszeres szilárd hulladék esetében pedig a
várhatóan keletkező hulladék mennyiségét.
(3) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség a beépítetlen, vagy nem lakott
ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.
(4) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg
gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles
a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során
keletkezett települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve,
hogy az ingatlanon keletkezett összes települési szilárd hulladékra nem a helyben szervezett kötelező
közszolgáltatást veszi igénybe.
(5) Az ingatlantulajdonos a település szilárd hulladékot fajtánként szelektálva térítésmentesen helyezheti el az erre a
célra kijelölt hulladékszigeten. A hulladékszigetek listáját a 1. sz melléklet tartalmazza.
2. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 44/2007. (XII. 27.)
önkormányzati rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. §(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díját a lakosság számára a 4. melléklet, a vállalkozói
közületek számára az 1. függelék határozza meg.
(2) Ha a közszolgáltatási díjat az Önkormányzat a Rendelet 6. § (1)-(5) bekezdése alapján számított díjnál
alacsonyabb mértékben állapítja meg, a különbséget díjkompenzáció formájában köteles a Szolgáltatónak
megtéríteni. Az Önkormányzat - az általa megállapított díjkedvezmény esetén - a felmerülő költségeket - más
forrásból - a Szolgáltató számára köteles megtéríteni.
(3) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos köteles, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a
hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére kötelezett.
(4) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Szolgáltató részére - a teljesített közszolgáltatás alapján, számla
ellenében - negyedévente, utólag köteles megfizetni.
(5) A közszolgáltatás díjának kiegyenlítése a számla benyújtásakor esedékes.
(6) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Szolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a
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közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.
3. §A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 44/2007. (XII. 27.)
önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
4. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 44/2007. (XII. 27.)
önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 1. függeléke lép.
Záró rendelkezések
3. § (1) Ez rendelet 2011. március 1-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az 54/2009. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 8. § és 9. §-a.

1. melléklet a …./2011. (………..) önkormányzati rendelethez:
Közszolgáltatási díj 2011. április 1-től
Lakossági

A
B
Edényzet típusa
Közszolgáltatási díj (Ft/ürítés)
60 literes
108
80 literes
144
110 – 120 literes
195
240 literes
290
660 literes
715
770 literes
789
1100 literes
986
zsák
195
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
1. függelék a ………./2011 ( ) önkormányzati rendelethez

C
Éves díj (nettó)
5.616,7.488,10.140,15.080,37.180,41.028,51.272,10.140,-

Vállalkozói, közületi díjak 2011. április 1-től
Edényzet típusa
80 literes
120 literes
240 literes
660 literes
1100 literes
5000 literes
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

Közszolgáltatási díj Ft/ürítés (nettó)
477
647
1100
2341
3229
8945

Gyomaendrőd, 2011.
Várfi András sk.
polgármester

Dr. Csorba Csaba sk.
jegyző

Döntési javaslat
"A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 44/2007 (XII.27.) Kt.
rendelet módosítása"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizttságaaz SZMSZ
19. § (8) bekezdése alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 44/2007 (XII.27.) Kt. rendelet módosítás tervezetének elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. február 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaközszolg. Kft. IV. negyedévi hulladékszállítással kapcsolatos beszámolója
Varjú Róbert
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaközszolg. Kft. mint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos, helyi közszolgáltatás szolgáltatója
megküldte hivatalunknak a 2010. negyedik negyedévben végzett hulladékszállítás teljesítéséről készített
beszámolóját, melyet ez úton a T. Képviselő-testület elé terjesztünk.
A 2010 évre vonatkozó települési szilárdhulladék szállítás könyvelési adatait az aktuális gazdasági eseményekkel
összefüggésben folyamatosan pontosítjuk, azonban véleményem szerint a mérlegkészítés időpontjáig a mellékelt
kimutatásához képest lényeges elmozdulás nem várható.
Bizonyára többen emlékeznek az év eleji keretszámok kialakítására és az akkor vázolt tervezési bizonytalanságok
taglalására. A bizonytalanság a rendszer jellegéből adódik, ugyanis a lakossági hulladékszállítási-szolgáltatás
igénybevételi lehetőségeit „tól - ig” rendszerben határozta meg korábban a KT. A lakossági döntés alapján
alapuló ürítési gyakoriság szerint azonban nem lehet pontosan tervezni. A tervezés csak bázisszemléletben
történhet. Erre többször felhívtam a figyelmet, és ezt a bizottságok is elvben elfogadták. Az eredetileg készített
tervadatok alapján e költségvetés megvitatásánál tájékoztattam, a bizottságokat, hogy egyrészt a (nettó) 16 [mFt]
díjkompenzációt tartalmazó költségvetési variáció - a 2009 évi bázisadatokat figyelembe véve - nem képes
biztosítani lomtalanítás fedezetét.
Végül az önkormányzati költségvetés bekeményített korlátai miatt törölni kellett az eredetileg (2009 nov.)
betervezett tartalék keretet, ugyanakkor bekerült a pénzügyi osztályvető asszony javaslatára egy újabb
tételként a lomtalanítás.
A fenti előzmények után írtam alá a szolgáltatási szerződést, mely alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata
valóban eleget tett az abban vállalt díjkompenzáció kifizetési kötelezettségének. Azt azonban többször
kinyilvánítottam az évközi beszámolók alkalmával, hogy a módosított tervet év közben felül kell vizsgálni. Többször
jeleztem, hogy a vevői kereslet csökkenése és a tartós „kintlévőségek” mértéke miatt nem lesz elegendő a tervezett
díjkompenzáció.
Mellékelem a 2009 novemberében készített eredeti szolgáltatói tervet, amelyben tartalék keret és iparűzési
adó is szerepel. Nem tartalmaz a terv lomtalanítást, miután azt az előző évben is az Önkormányzat egyedi
megrendelés apján finanszírozott.
Az árbevétel hiányának okai:
- a nem fizető vevők (sikertelen behajtások) tartozásai alapján jelentős értékvesztést kell elszámolni,
- a 2009 bázisévhez viszonyítva csökkent a lakosság és a vállalkozások szolgáltatás igénybevételére irányuló
kereslete, (nem tervezhető pontosan a „tól –ig „ rendszer miatt),
- miután a bázishoz képest a növekedéssel ellenkezőleg csökkent a vevői kereslet, nem lehetett a lomtalanítást
kigazdálkodni.
A 2010. évi költségvetésre vonatkozóan a tervhez viszonyított eltéréseket az alább vázolt adatok támasztják alá.
I. Bevételi terv
1.
A lakosság részére végzett hulladékszállítás árbevétele csökkent, mert csökkent a szolgáltatás
igénybevételére irányuló lakossági kereslet. Egy kisebb halmazú mintavételből megállapítottuk, hogy a
lakosság 45-50 % - a csak a kötelező ürítést veszi igénybe, de a többiek is jellemzően a minimum érték közelében
igényelnek.
2.
A vállalkozások és intézmények részére végzett hulladékszállításból származó árbevételnek a tervhez
viszonyított csökkenése abból adódik, hogy az igénybevevők takarékossági okból bruttó 1.308.418 [Ft/év] összegű
csökkenést okoztak ezzel szemben az új belépők mindössze bruttó 438.329 [Ft/év] növekedést indukáltak.
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II. Költségterv
1.
A költségtervben a befogadási költségeknek a tervhez viszonyított csökkenését a beszállított hulladék
mennyiségének (lakossági és vállalkozási) csökkenése okozza. 2009 évi hulladék mennyiséghez viszonyítva
249.540 [kg/év] mértékkel csökkent a beszállított hulladék mennyisége.
2.
A GYOMASZOLG KFT által végzett szolgáltatás díja mértékének növekedése a szelektív hulladék-gyűjtő
edények ürítési gyakoriságának tulajdonos általi megnövelése miatt következett be.
3.
Az informatikai gépek amortizációja azért kisebb a tervezettnél, mert az informatikai gépek fejlesztése nem
valósult meg.
4.
A gyepmesteri telep működési költsége nőtt a tervezetthez képest:
PENTAMENT felszámolás 377.712 [Ft],
EON féle tartozás 2007 –ről (Fábián L.-Püski S.) 225.153 [Ft].
6. Költségnövelő tételek
értékvesztés
2.560.711 [Ft],
társasági adó
544.805 [Ft],
szakképzési hozzájárulás 194.520 [Ft],
innovációs járulék
214.814 [Ft], stb.
Végül a költségek alakulásából látható, hogy a vevői kereslet csökkenésével csökkent a befogadási díj mértéke is.
Csak a befogadási díj az egyetlen lényeges változó költség, ami - a rendszer jellegéből adódóan - a vevői kereslet
változására módosul. A fix költségek tételei (üzemanyag, munkabér, egyéb jármű költségek stb.) természetesen
változatlanok. Az üzemanyag és kenőanyagok árának növekedése ellenére az alvállalkozó GYOMASZOLG KFT
2008 június óta nem emelt árat, holott ez utóbbiak lényeges költség-összetevők.
A mérlegsoros táblázat 1. számsoros oszlopa a 2009 évi adatokat, a 2. oszlopa a 16 [mFt/év] –os kompenzáció, 3.
oszlopa a 19,4 [mFt/év] –os kompenzációs összeggel mutatja a 2010. év adatait.
16 [mFt/év] kompenzáció esetén a kalkulált veszteség: 2.876.745 [Ft/év], a 19,4 [mFt/év] esetén a kalkuláltr
eredmény 144.111 [Ft/év].
2011.11.15 –én 127/2010 sorszámmal nettó 3.400.000 [Ft] összegben kiegészítő számla került kiállításra. Be nem
fogadás esetén a számla helyesbítésre (stornózásra) kerül.
A kft. társasági adó veszteség-elhatárolással a későbbi években lehetőség esetén kalkulált 18 [eFt] –ot vehet
figyelembe, mint csökkentő tényezőt.
A kft. saját tőkéje két egymást követő üzleti évben nem csökkenhet a jegyzett tőke alá, azonban az idei veszteségre
a kft. eredménytartaléka fedezetet nyújt. Az eredménytartalék: 3.682.000 [Ft]. Ez utóbbi azonban nem likvid pénz,
így a szállítók számlái összegének kifizetésére nem adhat megoldást. (Jelenleg az üzemanyagot fizető
GYOMASZOLG kft. került hátrányos helyzetbe, ugyanis a cég követelése jelenleg ~7 millió Ft.). A GYOMASZOLG
kft. kizárólag ezzel kapcsolatos problémájának a kezelése nem elodázható feladat.
A GYOMAKÖZSZOLG kft. eddig nem nyújtott be olyan pályázatot, amelyhez pozitív eredményt kellett igazolnia.
A kft. következő évekre készített terveinél – amelyek már a 4 [eset/hó] fix ürítési gyakoriságot feltételeznek – az
üzleti kockázatot az árképzésben kell érvényesíteni. Ezt a KT – ek az árak jóváhagyásánál figyelembe kell venni.
(Ui: bár a jelenleginél lényegesen kisebb, de későbbiekben is marad kockázat, mint: fizet/nem az ügyfél.
Melléklet:

- KALKULÁCIÓ 2010 évre (1-12 hó),
- Eredeti költségvetés (2009 nov.),
- Módosított végleges költségvetés.

Döntési javaslat
"IV. negyedévi beszámoló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a Gyomaközszolg. Kft. a hulladékszállítással
kapcsolatos IV. negyedéves beszámolóját nem javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek, mivel a 3.400.000. Ft
+ ÁFA fedezetét az önkormányzat nem tudja finanszírozni.
Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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GYOMAKÖZSZOLG KFT 2010. ÉVI BEVÉTEL-KÖLTSÉGTERV
Adatok: nettó értékben!

I. Árbevétel és díjkompenzáció
Árbevétel forrása
Árbevétel a lakosság részére végzett szolgáltatásból
Árbevétel a vállalkozók részére végzett szolgáltatásból
Az Önkormányzat lakosság részére való hozzájárulása (díjkompenzáció)
I./1. Lakossági és vállalkozói szállítás, kompenzáció összesen:
I./2. Gyepmesteri tevékenység árbevétele és kompenzációja (19/81 %)
I. Ö S S Z E S E N:

Árbevétel [Ft/év]
27 599 366
21 089 229
21 157 405

69 846 000
6 400 000

76 246 000

II.Költségek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

A közreműködők bére és járuléka
Ártalmatlanítás költsége
Gyomaszolg Ipari Park Kft által végzett szolgáltatások és bérleményi díjak
FB tagok illetménye és járuléka
Könyvvizsgálói díj
Munkavédelmi és tűzvédelmi kiadások
Eljárási díjak nyomtatványok
Hulladékgyűjtő fóliazsák
Üzem-egészségügyi kiadások
Bank –és postaköltség
Informatikai gépek és szoftver amortizáció
Hulladék udvar üzemeltetésével kapcsolatos kiadások
Helyi iparűzési adó
Gyepmesteri telep működési költségei
Tartalék keret
II. Ö S S Z E S E N :

16 433 600 [Ft/év]
20 177 789
26 422 140
1 782 780
420 000
150 000
480 000
76 800
144 000
310 000
656 647
772 244
1 200 000
6 400 000
820 000

76 246 000

[Ft/év]

GYOMAKÖZSZOLG KFT 2010. ÉVI BEVÉTEL-KÖLTSÉGTERV
Adatok: nettó értékben!

I. Árbevétel és díjkompenzáció
Árbevétel forrása

2011 terv

2011

Eltérés

Árbevétel a lakosság részére végzett szolgáltatásból
Árbevétel a vállalkozók részére végzett szolgáltatásból
Az Önkormányzat lakosság részére való hozzájárulása (díjkompenzáció)

27 430 531

26 299 466 -1 131 065

21 370 000

20 324 563 -1 045 437

16 000 000

19 400 000 3 400 000

I./1. Lakossági és vállalkozói szállítás, kompenzáció összesen:
I./2. Gyepmesteri tevékenység árbevétele és kompenzációja
Egyéb bevétel, anyageladás, pénzügyi és rendkivűli bevétel
I. Ö S S Z E S E N:

64 800 531

66 024 029 1 223 498

II.Költségek
A közreműködők bére és járuléka
Ártalmatlanítás költsége (hulladékkezelő, lomtalanítás nélkül)
Gyomaszolg Ipari Park Kft által végzett szolgáltatások és bérleményi díjak
FB tagok illetménye és járuléka
Könyvvizsgálói díj
Munkavédelmi és tűzvédelmi kiadások
Eljárási díjak nyomtatványok
Hulladékgyűjtő fóliazsák
Üzem-egészségügyi kiadások
Bank –és postaköltség
Informatikai gépek és szoftver amortizáció
Hulladék udvar üzemeltetésével kapcsolatos kiadások
Helyi iparűzési adó
Gyepmesteri telep működési költségei (általános költségek nélkül!!!)
Lomtalanítás (ártalmatlanítással)
Szoftverfejlesztés
Értékvesztés
Adók és járulékok (szakképzési, innováciciós járulék) Eredeti "Tartalékeret"
19. Tartalék keret (fel nem sorolt további költségek)
II. Ö S S Z E S E N :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Árbevétel [Ft/év]

5 670 000

6 351 749

681 749

620 000

405 151

-214 849

71 090 531

2011 terv

72 780 929 1 690 398

2011

Eltérés

13 916 000
15 658 000
27 921 000
1 463 000
420 000
150 000
526 000
107 000
55 000
553 000
923 000
12 800
1 300 000
5 670 000
2 415 731
0
0
0

13 820 897
-95 103
14 108 910 -1 549 090
28 758 336
837 336
1 471 605
8 605
420 000
0
120 000
-30 000
130 810 -395 190
34 364
-72 636
22 917
-32 083
465 842
-87 158
582 038 -340 962
0
-12 800
1 360 491
60 491
4 748 687 -921 313
2 001 031 -414 700
0
0
2 560 711 2 560 711
954 139
954 139

0

1 076 039 1 076 039

71 090 531

72 636 817 1 546 286

4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. február 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Pályázati kiírás Idegenforgalmi Alap felhasználására
Enyedi László
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a 352/2007. (XI.29.) Gye. Kt. határozatával
Idegenforgalmi Alap létrehozásáról döntött.. A Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló
8/2008. (II.29.) Gye. Kt. rendelet szerint a pályázati feltételeket tartalmazó pályázati kiírás határideje tárgyév február
28. napja. A 2011. évi költségvetési rendelet tervezetében forrást erre a célra nem jelölt ki a T. Képviselő-testület. A
forrás kijelölése nélkül meghatározott célkitűzések között azonban 1.000.000 Ft szerepel az idegenforgalmi célú
pályázatok támogatására. A pályázat kiírásának tehát feltétele a forrás megjelölése.
Az alap működése:
A mindenkori költségvetési rendeletben a képviselő-testület által elfogadott Idegenforgalmi Alap felett az Ügyrendi-,
Oktatási-, Kulturális-, Kisebbségi- és Esélyegyenlőségi Bizottság rendelkezik. A döntési jogkörrel rendelkező
szakmai bizottság az éves keret 90 %-át pályázat útján osztja fel, 10 % céltartalék mellett. A céltartalék
felhasználásáról különösen jelentős idegenforgalmi célok megvalósítása érdekében saját hatáskörben dönt.
A versenysemlegesség és az esélyegyenlőség biztosítása érdekében az alapból történő támogatás odaítélésének
kizárólagos kritériuma a pályázatban kiírt cél megvalósítása.
Pályázati cél lehet például:
- Szezonális, vagy szezonhosszabbító-, színvonalas-, éjszakai szórakozási lehetőséget is biztosító vendégbarát
programok szervezése (pl.: koncertek, előadások, egyéb kulturális-, sport programok)
- tematikus programok megszervezése, lebonyolítása (pl.: turistáknak kínált tematikus programok)
- a turisztikai, vendéglátási célú létesítmények esztétikus külső megjelenésének megteremtése (pl. parkosítás,
virágosítás, díszkivilágítás),
- a turizmus, vendéglátás területén működő vállalkozások reklámtevékenységének támogatása,
- helyi turisztikai partnerkapcsolatok erősítése, közös kezdeményezések támogatása (pl. közös kiadványok, szakmai
programok),
- beutaztató tevékenység ösztönzése,
- a város bemutatását segítő-, turisztikai programokhoz kapcsolódó tevékenység támogatása (pl.: sétahajó,
városnéző kisvonat, lovas hintó a túraútvonalon, idegenvezetés)
A támogatásban részesülők köre:
Alapítványok, egyesületek, valamint az idegenforgalom és vendéglátás területén működő vállalkozások, vállalkozók,
gazdasági társaságok, amelyek Gyomaendrőd közigazgatási területén végzik tevékenységüket, vagy valósítják meg
programjaikat.
Az elnyerhető támogatás formája, mértéke:
Az elnyerhető összeg vissza nem térítendő támogatás, mértéke a megvalósítás nettó költségeinek maximum 50 %a, legfeljebb azonban az Alap kerete.
Elszámolható költségek:
- Anyagköltségek, anyag jellegű ráfordítások, igénybe vett szolgáltatások díja
- Tárgyi eszközök beszerzése (pl. gépek, berendezések)
- Helységek, technikai eszközök bérleti díja (pl.: színpad, hangtechnika, fénytechnika)
- Program megvalósításában részt vevő személyeknek kifizetett bér, megbízási díj és járulékai, honorárium.
Forrás:
- A tárgy évet megelőző év idegenforgalmi adóbevétel képviselő-testület által meghatározott része, amely mindenkor
a tárgy évre vonatkozó költségvetésben külön soron kerül elkülönítésre.
- A befizetett pályázati díjak.
- Az előző éves keret maradványösszege.
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Időbeli ütemezés:
Február:
pályázat kiírása.
Március:
pályázatok benyújtása
Április:
döntés, szerződéskötés
Május:
finanszírozás
Követő év január:

szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.
Döntési javaslat
"Pályázati kiírás Idegenforgalmi Alap felhasználására"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázati kiírás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottsága javasolja a T. Képviselő-testületnek, hogy pályázatot hirdessen a 2011. évi
Idegenforgalmi Alap felhasználására. A pályázati felhívást a határozat 1. számú melléklete, míg a pályázati
adatlapot a határozat 2. számú melléklete tartalmazza. Az Alap forrásául a
.................................................................... jelöli meg.
1. számú melléklet a …../2011. (……...) Gye. Kt. határozathoz
Pályázati felhívás
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2011. évi Idegenforgalmi Alap felhasználására
A rendelkezésre álló keret összege: 900.000,- Ft
Az Idegenforgalmi Alap rendeltetése:
Az önkormányzat és a civil szféra, vállalkozói szféra együttműködésének erősítése az idegenforgalom
területén, továbbá civil szervezetek, vállalkozások ösztönzése vonzerőt jelentő rendezvények szervezésére,
vendégbarát fogadtatás- és a nyújtott szolgáltatás színvonalának növelésére.
Támogatható tevékenységek:
- Szezonális, vagy szezonhosszabbító-, színvonalas-, éjszakai szórakozási lehetőséget is biztosító
vendégbarát programok szervezése (pl.: koncertek, előadások, egyéb kulturális-, sport programok)
- tematikus programok megszervezése, lebonyolítása (pl.: turistáknak kínált tematikus programok)
- a turisztikai, vendéglátási célú létesítmények esztétikus külső megjelenésének megteremtése (pl.
parkosítás, virágosítás, díszkivilágítás),
- a turizmus, vendéglátás területén működő vállalkozások reklámtevékenységének támogatása,
- helyi turisztikai partnerkapcsolatok erősítése, közös kezdeményezések támogatása (pl. közös kiadványok,
szakmai programok),
- beutaztató tevékenység ösztönzése,
- a város bemutatását segítő-, turisztikai programokhoz kapcsolódó tevékenység támogatása (pl.: sétahajó,
városnéző kisvonat, lovas hintó a túraútvonalon, idegenvezetés)
A pályázók köre:
- Alapítványok, egyesületek, valamint az idegenforgalom és vendéglátás területén működő vállalkozások,
vállalkozók, gazdasági társaságok, amelyek Gyomaendrőd közigazgatási területén végzik szolgáltató
tevékenységüket, vagy Gyomaendrőd közigazgatási területén valósítják meg programjaikat.
A pályázattal elnyerhető támogatás formája, mértéke:
- Vissza nem térítendő támogatás.
- A pályázattal elnyerhető támogatás mértéke a projekt nettó összköltségének maximum 50 %-a, legfeljebb
azonban az Idegenforgalmi Alap pályáztatható kerete.
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Pályázati speciális feltételek:
- egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be,
- hiánypótlásra lehetőség nincs,
- előnyt élveznek a több szereplő együttműködésével megvalósuló projektek.
Elszámolható költségek:
- Anyagköltségek, anyag jellegű ráfordítások, igénybe vett szolgáltatások díja
- Tárgyi eszközök beszerzése (pl. gépek, berendezések)
- Helységek, technikai eszközök bérleti díja (pl.: színpad, hangtechnika, fénytechnika)
- Program megvalósításában részt vevő személyeknek kifizetett bér, megbízási díj és járulékai, honorárium.
A döntéshozatal mechanizmusa:
A pályázatokat egy eredeti példányban az adatlapon jelzett mellékletekkel, valamint 1 példányt elektronikus
adathordozón (CD lemezen) kell benyújtani. A pályázat elbírálásáról Gyomaendrőd Város Képviselőtestületének Ügyrendi-, Oktatási-, Kulturális-, Kisebbségi- és Esélyegyenlőségi Bizottsága saját hatáskörben
dönt.
A támogatás folyósítása támogatási szerződés alapján történik. A pályázó a felhasználásról pénzügyi és
szakmai írásbeli beszámolót köteles készíteni.
A támogatás odaítélésének feltételeit a pályázati kiírás és az adatlap együttesen tartalmazzák, melyek
letölthetők a www.gyomaendrod.hu honlapról.
A pályázat tartalmi követelményei:
A pályázat tartalmának meg kell felelnie a pályázati kiírásban szereplő témának és célnak. A pályázó
kötelezettségvállalása a finanszírozás önrészére vonatkozóan.
A pályázat formai követelménye:
Pályázat kizárólag a közzétett pályázati adatlapon nyújtható be az abban megjelölt mellékletekkel 1
példányban, valamint elektronikus adathordozón (CD lemezen) szintén 1 példányban.
Pályázati díj: pályázatonként 3.000.-HUF
A díj megfizetése teljesíthető a Polgármesteri Hivatal Adóosztályán átvehető csekken, vagy átutalással az
Önkormányzatának 53200125-11062402 számú számlájára.
A pályázat benyújtásának helye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Adóosztálya 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
A pályázat benyújtásának módja:
Személyesen vagy postai úton.
A pályázat benyújtási határideje: személyes leadás esetén 2011. március 31-én 16 óra.
postai úton a postai feladás dátuma 2011. március 31.
A pályázat elbírálásának határideje:

a pályázati határidőt követő soron következő bizottsági ülés.

További információ kérhető:
Polgármesteri Hivatal Adóosztálya 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Tel: 66/386-122
e-mail: ado@gyomaendrod.hu

2. számú melléklet a …../2011. (……...) Gye. Kt. határozathoz
PÁLYÁZATI ADATLAP
Idegenforgalmi Célú Alap
2011. évi pályázatához
Határidő: 2011. március 31.
Benyújtandó: 1 eredeti példányban papír alapon, továbbá 1 elektronikus példányban CD lemezen
Az adatlapot a megadott formátumban, oldaltartással –pontok, sorok kitörlése nélkül- kell kitölteni.
Ha egy pont – értelemszerűen – nem kerül kitöltésre, kérjük a „Pályázatomra nem vonatkozik”
megjegyzést feltüntetni
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1.

Pályázat tárgya:

2.

Pályázó szervezetre vonatkozó adatok

2.1.
Megnevezése:
___________________________________________________________________
2.2.
Szervezeti formája:
____________________________________________________________
2.3.
Székhelye:
___________________________________________________________________
2.4.
Levelezési cím:
___________________________________________________________________
2.5.

Aláírásra jogosult képviselőjének

2.5.1.

Neve:

és a

_______________________________

kapcsolattartó személynek
___________________________________

2.5.2.
Telefonszám:
________________________
___________________________________
2.5.3.

E-mail:

_______________________________

___________________________________

2.6.
Cégbírósági bejegyzés/vállalkozói engedély kiállítás éve:
__________________________________
2.7.
Pályázó adószáma:
___________________________________________________________
2.8.
Magánszemély pályázó esetén adóazonosító jele:
______________________________________
2.9.
Pályázó főtevékenysége:
__________________________________TEÁOR:__________________
2.10.

Bankszámlára vonatkozó adatok:

2.10.1. Pénzintézet neve:
__________________________________________________________________
2.10.2. címe:
_________________________________________________________________________
2.10.3. pályázó számlaszáma:
___________________________________________________________
3.
Pályázatra vonatkozó adatok
3.1.

A pályázat tartalmának rövid ismertetése (max. egy oldal terjedelemben)

3.2

A megvalósítás teljes költségvetése

3.2.1

TELJES BEKERÜLÉS költsége
Kiadás megnevezése

Forint
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A megvalósítás összes költsége:
3.2.2. Források:
A megvalósításhoz meglévő saját forrás összege (Ft):
Más forrás megnevezése: ________________________
Más forrásból rendelkezésre álló összeg (Ft):

______________
______________

Az idegenforgalmi célú alapból jelen pályázat keretében igényelt támogatás összege (Ft):
______________
3.2.3.
Az igényelt támogatás összeg felhasználásának részletezése:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
4.
A program megvalósításában résztvevő szervezetek, vállalkozások:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
5.
A megvalósítást ajánló szervezetek, személyek:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
6.
Korábbi hasonló rendezvény(ek) referenciái (nem kötelező):
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
7.

A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATAI

7.1.
Alulírott nyilatkozom, hogy a pályázatban ismertetett dokumentumok rendelkezésemre állnak,
azokat betekintésre a támogató, vagy megbízott képviselője számára bármikor bemutatom, illetve kérésre
másolatban átadom.
7.2.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy:
- az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki nem egyenlített tartozásom
nincs, valamint az adott célelőirányzatból vagy jogelődjétől korábban kapott támogatás felhasználására
vonatkozó szerződésben vállalt kötelezettségeimet teljesítettem,
- a pályázat benyújtásának időpontjában nem folyik ellenem csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás,
illetve lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozásom nincsen, továbbá amennyiben csőd-,
végelszámolási vagy felszámolási eljárás indul ellenem, illetve lejárt esedékességű meg nem fizetett
köztartozásom keletkezik a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig, annak tényét
bejelentem,
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- a pályázat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak
bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély
nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetetésére nem kötelezett,
7.3.
Alulírott nyilatkozom, hogy az Idegenforgalmi célú alapból igényelt támogatás teljes összegét a
pályázatban foglaltak megvalósítására fordítom.
7.4.
Alulírott nyilatkozom, hogy a pályázatban leírtakat abban az esetben is megvalósítom, ha a
pályázatomban igényelt összeget csak részben kapom meg.
7.5.
Kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen pályázatban foglaltakkal kapcsolatos
bármely változásról írásban tájékoztatom Gyomaendrőd Város a Polgármesteri Hivatalának Adóosztályát.
7.6.
Kötelezettségek vállalok arra, hogy pályázatom pozitív elbírálása esetén a pályázati szerződés
megkötésének időpontjára csatolom az Állami Adóhatóság által kiadott UK12-es együttes adóigazolást,
továbbá az önkormányzati adóhatóság által kiállított adóigazolást arról, hogy az államháztartás alrendszerei
felé lejárt esedékességű tartozásom nincs.

Gyomaendrőd, 2011. ________________________________

____________________________

9.
•
•
•
•

pályázó aláírása

Csatolandó mellékletek a pályázati adatlaphoz:
cégbejegyzésről szóló végzés vagy vállalkozói igazolvány – másolatban
banki igazolás a bankszámla vezetéséről – 1 db eredetiben
cégszerű aláírás igazolása
pályázati díj befizetését igazoló dokumentum
Nyilatkozatok Egyéb Szervezet részére

Felhívom a pályázó figyelmét, hogy a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján ezen nyilatkozat a pályázat
kötelező részét képezi, a nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen!
Nyilatkozó Egyéb Szervezet pályázó:
NEVE:
SZÉKHELYE:
CÉGJEGYZÉKSZÁMA:
ADÓSZÁMA:
KÉPVISELŐ NEVE:
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI OKIRAT SZÁMA:
NYILVÁNTARTÁSBA VEVŐ SZERV NEVE:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 6 § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség fennáll- nem áll fenn.
(6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek
önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy
vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi
szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező
azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
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Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.)
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség fennáll- nem áll fenn.
(8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával
egyidejűleg.)
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény rövid leírása:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az érintettséggel kapcsolatban.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az összeférhetetlenség megszűntetése érdekében.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő
és a támogatási döntést meghozó szerv vagy személy adataimat, mint közérdekből nyilvános adatot a
pályázati eljárással, illetve a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje és közzétegye a szerv által
üzemeltetett honlapon.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozatok Gazdasági Társaságok részére
Felhívom a pályázó figyelmét, hogy a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján ezen nyilatkozat a pályázat
kötelező részét képezi, a nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen!
Gazdasági Társaság pályázó:
CÉGNEVE:
SZÉKHELYE:
CÉGJEGYZÉKSZÁMA:
ADÓSZÁMA:
KÉPVISELŐ NEVE:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 6 § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség fennáll- nem áll fenn.
(6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
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b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek
önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy
vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi
szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező
azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.)
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség fennáll- nem áll fenn.
(8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával
egyidejűleg.)
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény rövid leírása:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az érintettséggel kapcsolatban.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az összeférhetetlenség megszűntetése érdekében.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő
és a támogatási döntést meghozó szerv vagy személy adataimat, mint közérdekből nyilvános adatot a
pályázati eljárással, illetve a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje és közzétegye a szerv által
üzemeltetett honlapon.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozatok természetes személy részére
Felhívom a pályázó figyelmét, hogy a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján ezen nyilatkozat a pályázat
kötelező részét képezi, a nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen!
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Természetes személy pályázó:
NEVE:
LAKCÍME:
SZÜLETÉSI IDEJE:
SZÜLETÉSI HELYE:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 6 § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség fennáll- nem áll fenn.
(6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek
önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy
vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi
szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező
azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.)
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI., a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvény 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség fennáll- nem áll fenn.
(8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával
egyidejűleg.)
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)
Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény rövid leírása:
Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az érintettséggel kapcsolatban.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Nyilatkozom arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvénynek eleget teszek az összeférhetetlenség megszűntetése érdekében.
Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő
és a támogatási döntést meghozó szerv vagy személy adataimat, mint közérdekből nyilvános adatot a
pályázati eljárással, illetve a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje és közzétegye a szerv által
üzemeltetett honlapon.
20

Dátum__________________________

___________________________________
Aláírás (cégszerű)

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS B) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottsága forrás hiányában nem javasolja a T. Képviselő-testületnek pályázat kiírását az
Idegenforgalmi Alapra.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. február 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Környezetvédelmi Egyesületek beszámolója
Varjú Róbert
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A támogatás alapját képező, Gyomaendrőd város Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007 (II. 26.) Gye.Kt.
rendelet értelmében a támogatott egyesület a támogatás felhasználásáról a tárgy évet követő január 31. napjáig a
támogatás felhasználásáról köteles elszámolni.
A benyújtott beszámolókat a Városfenntartó, Környzetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság megtárgyalta és azokat
elfogadta.
Eljárási szabályok a Környezetvédelmi Alapra történő pályázatok esetén:
1. Pályázók köre: Természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek,
melyek nem üzleti célú tevékenysége keretében az elnyert összegből Gyomaendrőd közigazgatási területén végez,
a támogatható tevékenységeknek megfelelő környezetvédelmi tevékenységet.
(Pl: az önkormányzat tulajdonát képező holtágak kezelését alaptevékenységét ellátó környezetvédelmi egyesületek)
2. A Támogatás mértéke: A támogatható költségek önerő feletti része, maximum azonban a tárgyévet megelőző
évben az egyesület érdekeltségi területéről befolyt építményadó összege, kivéve a pályázati célok „K” pontjában
meghatározott közmű beruházások esetében, ahol a támogatás mértéke az egyesület érdekeltségi területéről befolyt
építményadó összegének 150 %-ban határozható meg a támogatás mértéke.
3. Pályázati célok:
a.) levegőtisztaság védelme
b.) hulladékgazdálkodás
c.) védett természeti értékek megőrzése
d.) zaj és rezgésvédelem
e.) zöldterületek védelme, fejlesztése
f.) vizek védelme
g.) talaj védelme
h.) környezetvédelmi oktatás
i.) környezetvédelmi információs rendszer működtetése
j.) egyéb a környezet védelmét elősegítő tevékenység
k.) a holtágak környezetében megvalósuló, az épített környezet védelmére és fejlesztésére szolgáló
közműberuházás
Pap-zugi Természetvédelmi és Horgász Egyesület
Befizetett építményadó összege (Ft)

264.410.-

Pályázati célok és értékek Ténylegesen felhasznált
(Ft)
(Ft)
b) hulladékgazdálkodás
164.103
140.370
f) vizek védelme
35.920
160.700
j) egyéb
48.000
48.000
Összesen: 349.070.
248.023.
Igényelt támogatás:
Saját erő:
Összesen:
Elnyert támogatás:
Önerő:

261.070.
88.000.
349.070.
238.000.
10.023.22

Elszámolandó:

248.023.-

Az egyesület az elnyert 238.000.-Ft-os támogatást teljes egészében a pályázatban megjelölt célokra használta fel.
Soczó-zugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
Befizetett építményadó összege (Ft)

1.508.940.-

Pályázati célok és értékek Ténylegesen
(Ft)
felhasznált (Ft)
b) hulladékgazdálkodás
693.000
614.405
f) vizek védelme
424.000
j.) egyéb
50.000
k.) kövesút építése
379.410
Összesen: 1.546.410
Igényelt támogatás:
Saját erő:
Összesen:
Elnyert támogatás:
Önerő (20%):
Elszámolandó:

0
0
0
614.405.1.237.128,309.282,1.546.410,-

500.000.100.000.600.000.-

Az egyesület az elnyert 500.000.- Ft-os támogatást teljes egészében a pályázatban megjelölt célokra használta fel.
Bónom-zug Vizéért Egyesület
Befizetett építményadó összege (Ft)

1.588.660.-

Pályázati célok és értékek (Ft) Ténylegesen
felhasznált (Ft)
b.) hulladékgazdálkodás
1.050.000
479.260.f.) vizek védelme
400.000
h.) környezetvédelmi okt.
50.000
j.) egyéb
150.000
k.) Közmű beruházás
150.000
Összesen: 1.800.000
Igényelt támogatás:
Saját erő:
Összesen:

186.120.43.750.41.250.500.000.1.250.380.-

1.440.000.
360.000.
1.800.000.

Elnyert támogatás: 500.000.Saját erő:
100.000.Elszámolandó:

600.000.-

Az egyesület pénzügyi beszámolójából megállapítható, hogy az elnyert támogatást teljes egészében a támogatás
alapját képező, Környezetvédelmi Alap felhasználásából szóló célok megvalósítására fordította, ezért az elnyert
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támogatás felhasználásáról benyújtott beszámoló elfogadásra javasolható.
Kecsegés-zug Tájvédelmi és Horgász Egyesület
Befizetett építményadó összege: (Ft)

631.300.-

Pályázati célok és értékek (Ft) Ténylegesen
felhasznált (Ft)
b) hulladékgazdálkodás
400.000
396.256
f.) vizek védelme
300.000
157.156
j.) egyéb
80.000
62.500
k.) közmű beruházás
600.000
451.820
Összesen: 1.380.000
1.067.732
Igényelt támogatás: 750.000.Saját erő:
630.000.Összesen:
1.380.000.Elnyert támogatás:
Önerő:
Elszámolandó:

490.000.577.732.1. 067.732.-

Az egyesület az elnyert 490.000 Ft-os támogatást teljes egészében a pályázatban megjelölt célokra használta fel.
Templom-zugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
Befizetett építményadó összege: (Ft)
Pályázati célok és értékek (Ft)
b.) hulladékgazdálkodás
300.000
f.) vizek védelme
2.500.000
j.) egyéb
200.000
Összesen: 3.000.000

889.890.-

Ténylegesen
felhasznált (Ft)
111.391.4.539.500.41.250.4.692.141.-

Igényelt támogatás: 2.400.000.Saját erő:
600.000.Összesen:
3.000.000.Elnyert támogatás:
Saját erő:
Elszámolandó:

500.000.100.000.600.000.-

Az egyesület az elnyert 500.000- Ft-os támogatást teljes egészében a pályázatban megjelölt célokra használta fel.
Békés megyei Peres Holtág Természetvédelmi Egyesület
Befizetett építményadó összege (Ft)

783.030.-

Pályázati célok és Ténylegesen
értékek (Ft)
felhasznált (Ft)
k.) közmű beruházás
(kövesút építés)
655.000
671.440.24

Összesen: 655.000

671.440.-

Igényelt támogatás:
655.000
Saját erő:
665.000
Összesen:
1.320.000
Elnyert támogatás:
Saját erő:

400.000.80.000.-

Elszámolandó:

480.000.-

Az egyesület az elnyert 400.000. Ft-os támogatást teljes egészében a pályázatban megjelölt célokra használta fel.
Torzsás-zugi Tájvédelmi és Horgász Egyesület
Befizetett építményadó összege (Ft)

141.480.-

Pályázati célok és Ténylegesen
értékek (Ft)
felhasznált (Ft)
k.) közmű beruházás
(kövesút építés)
200.000
294.200.Összesen: 200.000
294.200.Igényelt támogatás:
Saját erő:
Összesen:

160.000
40.000
200.000

Elnyert támogatás:
Saját erő:

103.000.20.600.-

Elszámolandó:

123.600.-

Az egyesület az elnyert 103.000. Ft-os támogatást teljes egészében a pályázatban megjelölt célokra használta fel.
Siratói Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
Befizetett építményadó összege (Ft)

438.730.-

Pályázati célok és Ténylegesen
értékek (Ft)
felhasznált (Ft)
k.) közmű beruházás
(kövesút építés)
264.000
353.210.Összesen: 264.000
353.210.Igényelt támogatás:
Saját erő:
Összesen:

264.000
66.000
330.000

Elnyert támogatás:
Saját erő:

170.000.183.210.-

Elszámolandó:

353.210.-

Az egyesület az elnyert 170.000. Ft-os támogatást teljes egészében a pályázatban megjelölt célokra használta fel.
Harcsás-zug Nagy Róbertné
Befizetett építményadó összege (Ft)
Pályázati célok
értékek (Ft)

107.820.-

és Ténylegesen
felhasznált (Ft)
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k.) közmű beruházás
(elektromos vezeték
építése)
120.000.3.165.000
Összesen: 3.165.000
120.000.Igényelt támogatás:
Saját erő:
Összesen:

949.500
2.215.000
3.165.000

Elnyert támogatás:
Saját erő:

99.000.19.800.-

Elszámolandó:

118.800.-

Az egyesület az elnyert 99.000. Ft-os támogatást teljes egészében a pályázatban megjelölt célokra használta fel.
A pályázati kiírásban támogatható tevékenységeket felülvizsgálatának szükségessége többször felmerült. Kérjük a
T. Bizottságot, hogy állítson fel prioritást a támogatható tevékenységek között, tegyen javaslatot a Képviselőtestületnek milyen célok eléréséhez adjion támogatást.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.
1. döntési javaslat
"Papzugi Egyesület beszámolója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a
Papzugi Természetvédelmi és Horgász Egyesület részére a Környezetvédelmi Alapból nyújtott támogatás
felhasználásáról benyújtott pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"Soczó zugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a
Soczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület részére a Környezetvédelmi Alapból nyújtott támogatás
felhasználásáról benyújtott pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 3. döntési javaslat
"Bónom-zug Vizéért Egyesület"
Tervezett döntéstípus: határozat
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Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a
Bónom-zug Vizéért Egyesület részére a Környezetvédelmi Alapból nyújtott támogatás felhasználásáról benyújtott
pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 4. döntési javaslat
"Kecsegés-zug Tájvédelmi és Horgász Egyesület"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a
Kecsegés-zug Tájvédelmi és Horgász Egyesület részére a Környezetvédelmi Alapból nyújtott támogatás
felhasználásáról benyújtott pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 5. döntési javaslat
"Templom-zugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a
Templom-zugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület részére a Környezetvédelmi Alapból nyújtott támogatás
felhasználásáról benyújtott pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 6. döntési javaslat
"Békés Megyei Peresi Holtág Természetvédelmi Egyesület"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a
Békés Megyei Peresi Holtág Természetvédelmi Egyesület részére a Környezetvédelmi Alapból nyújtott támogatás
felhasználásáról benyújtott pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót elfogadja.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 7. döntési javaslat
"Torzsászugi Tájvédelmi és Horgász Egyesület"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a
Torzsászugi Tájvédelmi és Horgász Egyesület részére a Környezetvédelmi Alapból nyújtott támogatás
felhasználásáról benyújtott pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 8. döntési javaslat
"Siratói Környezetvédelmi és Horgász Egyesület"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a
Siratói Környezetvédelmi és Horgász Egyesület részére a Környezetvédelmi Alapból nyújtott támogatás
felhasználásáról benyújtott pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót elfogadja
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 9. döntési javaslat
"Harcsás zug, Nagy Róbertné"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Nagy
Róbertné részére a Környezetvédelmi Alapból nyújtott támogatás felhasználásáról benyújtott pénzügyi elszámolást
és szakmai beszámolót elfogadja
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 10. döntési javaslat
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"Pályázati Kiírás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
A 2011. évre a Városfenntartó, Környzetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a 11/2007. (II.26.) Gye. Kt.
rendeletben megadott támogatási célokkal egyetértett, és javasolja a Képviselő-testületnek a Gyomaendrőd
város Közigazgatási területén megalakult Környezetvédelmi Egyesületek részére meghirdetett pályázat
adatlapját hagyja jóvá, javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a környeztevédelmi alap fedezetét jelölje ki,
egyben utasítsa a jegyzőt, hogy a pályázati adatlaphoz a hozzáférést a város honlapján mindenki számára
tegye elérhetővé.
1.sz ámú melléklet
Pályázati felhívás
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2011. évi Környezetvédelmi Alap
felhasználására
A rendelkezésre álló keret összege: .......................-Ft
A Környezetvédelmi Alap rendeltetése:
Gyomaendrőd környezeti állapotának megőrzése, további romlásának a megakadályozása, környezeti és
természeti értékeink, a környezet minőségének megóvása és továbbfejlesztése.
A Környezetvédelmi Alapot a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007.
(II. 26.) Gye. Kt. rendelet szabályozza, melyet Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv. 58. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján, továbbá az 1990. évi LXV. Törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján alkotott
meg.
A Környezetvédelmi Alapot kizárólag a város környezetvédelmi problémáinak megoldására lehet
felhasználni, bevételeit csak az alábbi célok megvalósulását szolgáló tevékenységek támogatására lehet
fordítani.
Támogatható tevékenységek:
·
levegőtisztaság védelme; (pl: mérések, helyszíni vizsgálatok, adatbázis létesítése)
·
hulladékgazdálkodás; települési szilárd és veszélyes hulladékok kezelése
·
védett természeti területek védelme, állapotuk megőrzése
·
zaj és rezgésvédelem
·
zöldterületek védelme és fejlesztése
·
vizek védelme
·
talaj védelme
·
környezetvédelmi oktatás, PR tevékenység
·
környezetvédelmi információrendszer működtetése, fejlesztése
·
egyéb a környezetvédelmét elősegítő tevékenység (szúnyoggyérítés)
·
a holtágak környezetében megvalósuló az épített környezet védelmére és fejlesztésére szolgáló
közműberuházás közül a kövesút-elektromos és ivóvíz vezeték, szennyvíz vagy csapadékvíz elvezetését
szolgáló csatorna építése
A pályázók köre:
·
Természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, melyek
nem üzleti célú tevékenysége keretében az elnyert összegből Gyomaendrőd közigazgatási területén végez,
a támogatható tevékenységeknek megfelelő környezetvédelmi tevékenységet.
(Pl: az önkormányzat tulajdonát képező holtágak kezelését alaptevékenységét ellátó környezetvédelmi
egyesületek)
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A pályázattal elnyerhető támogatás formája, mértéke:
·
A pályázat alapján elnyerhető támogatás formája visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő is lehet,
melyek együttesen is alkalmazhatók
·
A nyújtandó támogatás mértéke-eltérő rendelkezés hiányában- legfeljebb a tervezett költségek 30%-a
lehet. Az önkormányzat tulajdonát képező holtágak kezelését alaptevékenységként ellátó környezetvédelmi
egyesületek, környezetvédelmi célú kiadásainak, illetve közmű beruházásainak fedezetére, a tervezett
támogatható költségeket alapul véve, legalább 20%-os mértékű saját erővel kell rendelkeznie, valamint a
támogatás mértéke a támogatható költségek önerő feletti része, maximum a tárgy évet megelőző évben az
egyesület területéről befolyt építményadó összege.
Pályázati speciális feltételek:
egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be
hiánypótlásra nincs lehetőség
Elszámolható költségek:
Anyagköltségek, anyag jellegű ráfordítások, igénybe vett szolgáltatások díja
Tárgyi eszközök beszerzése ( pl: gépek, berendezések)
Program megvalósításában közreműködő személyek bére, járulékai (pl. környezetvédelmi oktatás)
A döntéshozatal mechanizmusa:
A pályázat elbírálásáról Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság saját hatáskörében dönt.
A támogatás folyósítása támogatási szerződés alapján történik. A pályázó a felhasználásról pénzügyi és
szakmai írásbeli beszámolót köteles készíteni.
A támogatás odaítélésének feltételeit a pályázati kiírás és az adatlap együttesen tartalmazzák, melyek
letölthetők a www.gyomaendrod.hu/hirdetotabla/tamogatasok honlapról.
A pályázat tartalmi követelményei:
A pályázat tartalmának meg kell felelnie a pályázati kiírásban szereplő témának és célnak. A pályázó
kötelezettségvállalása a finanszírozás önrészére vonatkozóan.
A pályázat formai követelménye:
A pályázat kizárólag a közzétett pályázati adatlapon nyújtható be egy példányban.
Pályázati díj: nincs
A pályázat benyújtásának helye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500. Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
A pályázat benyújtásának formája:
Írásban a pályázati kiírásnak megfelelően a pályázati adatlap kitöltésével. (1 példányban).
A pályázat benyújtásának módja:
Személyes vagy postai úton.
A pályázat benyújtási határideje:

2011. március 31.

A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázati határidőt követő soron következő bizottsági ülés.
További információ kérhető:
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály
5500. Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Üi: Varjú Róbert
Tel: 66/386-122
e-mail: varosuzem@gyomaendrod.hu
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2.sz. melléklet
PÁLYÁZATI ADATLAP
Gyomaendrőd Város közigazgatási területén lévő holtágak környezetében megalakult környezetvédelmi
egyesületek tárgyévi környezetvédelmi célú kiadásainak részben fedezetére a 11/2007 (II.26.) Gye.Kt. ,
valamint az azt módosító 33/2007 (XI.7.) Gye.Kt. rendelet alapján.
Pályázó

neve:
Címe:

Kapcsolattartó személy:
Neve:
Címe:
Telefon/fax száma
e-mail címe:
Megvalósítás helye:
Egyesület adószáma:
Számlavezető bank neve:
Címe:
Bankszámlaszáma:
Támogatási cél megjelölése
(A támogatás mértéke a támogatható költségek önerő feletti része,
maximum a tárgyévet megelőző évben az egyesület érdekeltségi területéről
Befolyt építményadó összege)
I. Környezetvédelmi célú kiadás
Környezetvédelmi célú kiadás

Összeg (Ft)

a.) levegőtisztaság védelme
b.) Hulladékgazdálkodás
c.) védett természeti értékek megőrzése
d.) Zaj és rezgésvédelem
e.) Zöldterületek védelme, fejlesztése
f.) Vizek védelme
g.)Talaj védelme
h.) Környezetvédelmi oktatás
i.) Környezetvédelmi információs rendszer
működtetése
j.) Egyéb, a környezet védelmét elősegítő
tevékenység
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II.
Közmű beruházás
(A támogatás mértéke maximum a tárgyévet megelőző évben az egyesület érdekeltségi területéről befolyt
építményadó összegének 150 %-a)
Közmű beruházás
a.) kövesút építése
b.) elektromos vezeték építése
c.) ivóvíz vezeték építése
d.) csapadékvíz elvezetése
e.) szennyvíz elvezetésére szolgáló csatorna építése
III.

Összeg (Ft)

Támogatási cél szöveges leírása (maximum 1 oldal)

IV.

Forrásösszetétel:

Forrás megnevezése
igényelt támogatás
saját erő
össz. költség

Összeg (Ft)

Mellékletek
1. sz. melléklet:
Költségvetés főösszesítő
2. sz. melléklet:
Adóosztály által kiállított, az egyesület területéről a tárgyévet megelőző évben befolyt építményadó összegéről
szóló igazolás
3. sz. melléklet:
nyilatkozat a saját erő meglétéről
4. sz. melléklet:
A számlavezető pénzintézet nyilatkozata
5. sz. melléket:
a közmű beruházás tervlapjai
6. sz. melléklet:
Kivonat az Egyesület jegyzőkönyvéből a pályázatra vonatkozóan
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 32

b) alternatíva
A Városfenntartó és Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság nem javasolja a Képviselő-testületnek a
2011 évi Környezetvédelmi Alap pályázati kiírásának elfogadását költségvetési fedezet hiánya miatt.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. február 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Települési hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának „A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztésére”
c. pályázatáról 2010. decemberi ülésén kapott a Tisztelt Képviselő-testület tájékoztatót.
A projektben tervezett fejlesztések település szerinti megoszlása:
Szarvas
34,7 %
Csabacsüd
0,5 %
Gyomaendrőd 10,2 %
Kondoros
53,6 %
Kardos
0,6 %
Hunya
0,4 %
A projektben az alábbiak fejlesztésére pályázott Gyomaendrőd:
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása, zöldhulladék gyűjtő jármű, zöld kukák, komposztáló és zöld konténerek
beszerzése. A fejlesztések költsége testületi határozat alapján: 50.988.200,- Ft volt.
A pályázatban való részt vételről Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 17/2008. (I.31.) Gye. Kt. határozatával
döntött.
A pályázatban benyújtott program költségbecslése Gyomaendrődi fejlesztésekre: 54.434.600,- Ft + áfa
Gyomaendrőd önkormányzata a 2008. évben meghatározott első fordulós pályázat tartalmától eltérően többlet
fejlesztéseket kíván megpályázni a második fordulóban Az elmúlt hónapban megkerestük a BIO-GENEZIS Kft-t,
hogy a pályázati lehetőségek figyelembe vételével vizsgálja meg, hogy milyen műszaki tartalommal lehet növelni a
projektet. A Regionális Hulladékkezelő Kft ügyvezetőjével egyeztetve célszerű lenne még a pályázatba beépíteni
egy komposzt aprító és forgatót, homlokrakodót és egy targoncát.
A települési szelektív hulladékgyűjtő-szállító gépjárművet is fontos lenne beszerezni.
Az ügyvezető által javasolt kiegészítés 63 millió forint, ami önerő jelentős emelését vonja maga után, amit a tervező
a bővített költségvetésbe beépített (mellékelve a módosított költségvetés).
A szelektív hulladékgyűjtő (szervetlen ) tömörítős jármű beszerzése 30 millió értékben lehetséges.
A Képviselő-testületnek döntenie kell, hogy a második fordulóra benyújtásra kerülő pályázatot támogatja-e:
a) a
régi műszaki tartalommal, ami 54.343.600,- Ft + áfa
b) milyen kibővített tartalommal, de max. amit még megenged a pályázat, ez 117.343.600,- Ft + áfa.
A projektet két év alatt kell megvalósítani, ha nyer támogatást a Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás pályázata.
A projekt támogatása: 70-85 %.
Az áfa nem támogatott. A Társulás feladata a pályázat során megvalósított fejlesztések és a meglevő
hulladékgazdálkodási rendszerek működtetésének biztosítása.
A 2011. évi költségvetési rendeletben 16. 438 eFt önerő került beépítésre.
A 2012. évi költségvetésünket
a) az eredeti tartalommal rendelkező projekt esetén 13,451 millió forinttal
b) a bővített műszaki tartalom esetén 48,9 millió forinttal terheli meg a nyertes pályázat esetén a beruházás abban a
legrosszabb esetben, ha minden beszerzés csak 70 %-ban támogatott és az ÁFÁ-t nem tudja a Kedvezményezett
Társulás visszaigényelni. Amennyiben a Társulás bejelentkezhet az ÁFA körbe, akkor az önerő a 2012. évben a)
esetben nulla, b) esetben 19,2 millió forint.
Kockázatelemzés:
A pályázat benyújtásának, a projekt megvalósításának előnye: a szelektív hulladékgyűjtő szigetek számának
növekedése, a zöldhulladék gyűjtés és a komposztálás tárgyi feltételeinek megteremtése. A hulladéklerakó telep
gépparkjának fejlesztése a komposztálás növelésének érdekében.
Azonos pályázati lehetőség a Széchenyi tervben nem szerepel.
Hátrány: Az önkormányzati költségvetést jelentősen megterheli.
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Döntési javaslat
"Települési hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
nyújtson be pályázatot a települési hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztésére 2011. évben a KEOP
7.1.1.1 pályázat második fordulójára a Körös-szögi kistérségi Többcélú Társulással közösen 54.343.600,- Ft
+ áfa költségű projekt megvalósítására.Fedezet a 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetben szerepel.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS B) alternatíva
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
nyújtson be pályázatot a települési hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztésére 2011. évben a KEOP
7.1.1.1 pályázat második fordulójára a Körös-szögi kistérségi Többcélú Társulással közösen 117.343.600,- Ft
+ áfa költségű projekt megvalósítására, a 2011. évi önerő a költségvetési rendelet-tervezetben szerepel, a
2012. évi önerőt a következő évi költségvetési rendeletébe a Képviselő-testület beépíti, melynek pontos
mértéke a II. forduló benyújtáskor kerül meghatározásra.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS C) alternatíva
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek fenntartja a
277/2010.(VI.24.) Gye. Kt. határozatát, nem kíván a Körös-szögi Többcélú Társulással pályázatot benyújtani
a települési hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztésére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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Költségösszesítő

árak: HUF

Szarvasi gyk.

Egységár

Hulladékudvar

56 860 800

0

0

0

Komposztáló (1000 t/év kap.)

35 376 700

1

35 376 700

44 220 875

340 000

0

0

0

.+1konténer gyűjtőszigetekhez

80 000

14

1 120 000

1 400 000

1100 l Komp. hull. gyűjtő konténer

89 000

0

0

0

Gyűjtő sziget (4 konténeres)

20 m3-es komp. hull. gyűjtő konténer

db.

Nettó ár

Bruttó ár

1 530 000

2

3 060 000

3 825 000

Konténer szállító jármű + pótkocsi

38 745 000

1

38 745 000

48 431 250

15 m3-es szelektív hull. gy. jármű

44 198 000

1

44 198 000

55 247 500

8 m3-es szelektív hull. Gy jármű
Komposzt aprító és forgató+
un.traktor+rak.vill.
Rosta

28 700 000

0

0

0

52 124 400

1

52 124 400

65 155 500

6 000 000

1

6 000 000

7 500 000

Bio-kuka 120 l-es

10 000

0

0

0

Bio-kuka 240 l-es

14 000

2 000

28 000 000

35 000 000

4 952

870

4 308 240

5 385 300

háztartási komposztáló 400 l-es

16 200

0

0

0

háztartási komposztáló 1000 l-es

21 600

0

0

0

Háztartási komposztáló

Szarvasi gyk. összesen

212 932 340

266 165 425
Bruttó ár

Egységár

Hulladékudvar

56 860 800

0

0

0

Komposztáló

35 376 700

0

0

0
2 975 000

Gyűjtő sziget (4 konténeres)

db.

Nettó ár

Gyomaendrődi gyűjtőkörzet

340 000

7

2 380 000

.+1konténer gyűjtőszigetekhez

80 000

0

0

0

1100 l Komp.ó hull. gyűjtő konténer

89 000

57

5 073 000

6 341 250

20 m3-es komp. hull. gyűjtő konténer

1 530 000

0

0

0

Konténer szállító jármű + pótkocsi

38 745 000

0

0

0

15 m3-es szelektív hull. gy. jármű

44 198 000

0

0

0

8 m3-es szelektív hull. Gy jármű

28 700 000

1

28 700 000

35 875 000

Komposzt aprító és forgató

36 000 000

1

36 000 000

45 000 000

Homlokrakodó

20 000 000

1

20 000 000

25 000 000

Targonca

7 000 000

1

7 000 000

8 750 000

Rosta

6 000 000

0

0

0

Bio-kuka 120 l-es

10 000

0

0

0

Bio-kuka 240 l-es

14 000

986

13 804 000

17 255 000

4 952

860

4 258 720

5 323 400

háztartási komposztáló 400 l-es

16 200

80

1 296 000

1 620 000

háztartási komposztáló 1000 l-es

21 600

20

432 000

540 000

Háztartási komposztáló

Gyomaendrődi gyk. összesen

118 943 720

148 679 650
Bruttó ár

Egységár

Hulladékudvar

56 860 800

1

56 860 800

71 076 000

Komposztáló (600t/év kap.)

14 376 100

1

14 376 100

17 970 125

Gyűjtő sziget (4 konténeres)

db.

Nettó ár

Kondorosi gyűjtőkörzet

340 000

5

1 700 000

2 125 000

.+1konténer gyűjtőszigetekhez

80 000

0

0

0

1100 l Komp. hull. gyűjtő konténer

89 000

0

0

0

20 m3-es komp. hull. gyűjtő konténer

1 530 000

0

0

0

Konténer szállító jármű + pótkocsi

38 745 000

0

0

0

15 m3-es szelektív hull. gy. jármű

44 198 000

1

44 198 000

55 247 500

8 m3-es szelektív hull. Gy jármű

28 700 000

0

0

0

Komposzt aprító és forgató

16 000 000

1

16 000 000

20 000 000

Rosta

6 000 000

0

0

0

Bio-kuka 120 l-es

10 000

0

0

0

Bio-kuka 240 l-es

14 000

1 357

18 998 000

23 747 500

4 952

270

1 337 040

1 671 300

háztartási komposztáló 400 l-es

16 200

0

0

0

háztartási komposztáló 1000 l-es

21 600

0

Háztartási komposztáló

0

0

Kondorosi gyk. összesen

153 469 940

191 837 425

Gyűjtőkörzetek mindösszesen:

485 346 000

606 682 500

7. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. február 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Fő út Bartók Béla utcai gyalogos-átkelőhely építése
Pardi László
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata lakossági kérések miatt gyalogos-átkelőhely építését kezdeményezte a
Gyomaendrőd Fő út- Bartók Béla út sarkán.
A beruházással kapcsolatban helyszíni megbeszélés történt 2010. szeptember 30-án, amelyen részt vettek a
Magyar Közút Nonprofit Zrt, Békés megyei Kormányhivatal Közlekedés Felügyelősége és a Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának munkatársai.
A megbeszélésen megjelent felek kijelentették, hogy a beruházással kapcsolatban elvi kifogást nem emelnek.
Azonban a Közlekedés Felügyelőség munkatársa feltételként kijelentette, hogy a megépítendő gyalogosátkelőhelyet kiemelt világítással kell ellátni valamint közlekedés technikailag is meg kell terveztetni.
A tervezési munkálatok elvégzésére 3 árajánlatot kért az Önkormányzat.
A legalacsonyabb árajánlatot a Tótkaép Építőipari Kft. ajánlotta, Bruttó 120.000 Ft + áfát.
A tervező tervezési munkálatokat rendben elkezdte, jelenleg az egyeztetést végzi a Közlekedés Felügyelőséggel.
Az elkészült terveket be kell mutatni az illetékes rendőrkapitányságnak és a Közlekedés Felügyelőségnek.
A kiemelt világítás megtervezésére és kivitelezésére az EH-Szer Kft-től kért és kapott az Önkormányzat árajánlatot.
Ajánlata:
Tervezési díj:
222.000 Ft + Áfa
Kivitelezési díj:
659.489 Ft + Áfa
Összesen:
881.486 Ft + Áfa
Az illetékes hatóságokkal lezajlott egyeztetések után hamarosan elindul az engedélyezési eljárás.
Döntési javaslat
"Fő út - Bartók Béla utca sarkán gyalogos-átkelőhely építése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a Fő út - Bartók Béla utca sarkán gyalogosátkelőhely építéséről szóló tájékoztatót tudomásul vette és elfogadsra javasolja a Képviselő-testületnek.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. február 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Belvízrendezési feladatok
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt év decemberében a belvíz újból feladatok elé állította az önkormányzatot, az önkormányzat kft-it, a
tűzoltóságot és természetesen a lakosságot és nem kis értékben a külterületen élőket, a gazdálkodókat. A belterületi
lakóépületeket a belvíz az elmúlt években megvalósított belvízrendezési beruházásoknak köszönhetően nem
veszélyeztette. Az utóbbi években szántókat rendszeresen visszatérő módon veszélyeztetik a belvizek, a külterületi
lakott területeken is voltak problémák.
Gyomaendrőd város belvízrendezési feladatai:
1. 74. sz. belvízrendszer problémáinak feltárása, megoldása
2. a 74/e, 74/d, 74/c jelű rendszerek belvízrendezése – a külterület belvizeinek befogadói a belterületen levő
holtágak, így szükség szerint a befogadó holtágakba vezető főgyűjtők és mellékágainak felújítása, vízszállító
képességük javítása.
1. A 74. számú, a Kettős-Hármas Körös bal oldalán elhelyezkedő, a Közép-Békési Löszhát vízválasztójáig terjedő –
vízügyi megnevezés szerint 9. számú Mezőberényi – belvízrendszer a Vidékfejlesztési Minisztérium jelenleg
lefolytatott tudományos vizsgálatai alapján hazánk legbelvízérzékenyebb területét foglalja magába.
A KÖR-KÖVIZIG által működtetett, korábban már kiépített illetve az elmúlt évben felújított főművek ellátják a
funkciójukat. A belvízrendszer hat öblözete közül négy olyan található, melyeken a kármérséklést szolgáló területi
vízilétesítmények kiépítettsége minimális, ennek következtében alakul ki a rendkívüli kárérzékenység. Tételesen:
74/c jelű Torzsási öblözetben szükséges a torkolati szivattyútelep és a hozzá vezető, a hátságot is részben
mentesíteni képes öblözeti főcsatorna kiépítése.
74/d és 74/e jelű Révzugi – Fűzfászugi öblözetek közvetlen befogadóit képező holtmedrek összekötését és
szivattyúteleppel való ellátását Gyomaendrőd város már megoldotta, de a belterület felé gravitáló mezőgazdasági
területek mentesítésére, a kiépítetlen területeken a csatornahálózat megvalósítására halaszthatatlanul szükség van.
74/f jelű, 21.881 ha kiterjedésű, Fazekaszugi öblözet geomorfológiailag különleges adottságú. A tervezett
beavatkozásaink Mezőberény, Csárdaszállás, Kamut, Hunya, Gyomaendrőd és Örménykút kül- és részben belterület
einek jelentős részét mentesítené, elsősorban a marosi eredetű földárja hatásai alól. Egyértelműen igazolható, hogy
a 70-80% talajérték kategóriába eső, 16.482 ha-i szántó terület, mely az öblözet 75%-át teszi ki, a területi
létesítmények hiányai miatt jelenleg állandó belvízi kockázatnak vannak kitéve.
A fejlesztendő öblözetek össz területe 29.627 ha.
A több települést érintő feladatok megoldására célszerű lenne az öblözeti elveket is alapul véve, hogy a Fazekaszugi
öblözetben közvetlenül érintett önkormányzatok létrehoznának egy Kistérségi Céltársulást, 20.577 ha
mezőgazdasági területre kiterjedő módon, mely a fejlesztendő öblözetek mintegy 70%-át fednék le.
Fejlesztés műszaki elemei
Az öblözetenként és az azon belül rész-vízgyűjtőnként eddig elvégzett elemzéseink alapján szükséges:
mintegy 200 km vízvezető csatorna kiépítése és felújítása, melynek 30%-át térségi szintű, 10-12%-át pedig
helyi jellegű (tábla szintet meghaladó mértékű) új csatorna megvalósítására irányozható elő, a fennmaradó hányad
pedig a meglévő funkcióját korlátozottan ellátó csatornák rekonstrukciójára kerülne ütemezésre.
Indokolt a már vízjogi engedéllyel rendelkező Torzsási szivattyútelep és a megtervezendő Örménykúti
szivattyúállás kiépítése,
a kapcsolódó halastavi és egyéb szükségtározás kidolgozásával.
Táj és természetvédelmi fejlesztések
A tervezési tevékenység részét képezi egy szakmai koordinációs tevékenység is, melynek keretében
közreműködünk a két kistérségre vonatkozóan a föld-, talaj-, környezet- természet- és örökségvédelmi
szaktervezések összehangolásában, valamint az előzetes kivonási tervekhez szükséges adatszolgáltatásban.
Várható költségek
Tekintettel a két megnevezett kistérség közel azonos mértékű anyagi érintettségére, 50-50%-os megbontásban
látszik indokoltnak a program végrehajtása, mely teljes nagyságrendje 1,4-1,6 Milliárd forint +Áfa összeget tesz ki az
eddigi elemzés alapján.
A megvalósíthatósági vizsgálat 0,3-0,4%-ot, az elvi engedélyek 0,7-0,9 %-ot, a rekonstrukciós tervek 1,0-1,1 %-ot, a
létesítési vízjogi engedélyes tervek pedig 1,5-1,9 %-ot tesznek ki az össz költség százalékában.
2. Kizárólag Gyomaendrőd közigazgatási területét érintő öblözetek fejlesztése (A város belterületét is érintő
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program)
Belvíz VIII.ütem
74/e: Öregszőlő – Kondorosi és Szarvasi út melletti főgyűjtők – Fazekasi csatorna – belterületen: Fazekasi utca –
Rév-zugi átemelő előtti terület - Polányi utca (Szabadság-Toronyi utca), valamint a gáton túli területen – Szabadság
utca- Juhász Gyula utca - Selyem utca)
74/d: Keselyős – Téglagyári dűlő melletti csatorna – Görbekút-Vidólaposi csatorna (temető körül) – Határcsatorna
(Endrőd-Gyoma) – Fő utca (Polányitól a Fűzfásig)
74/c: Vasút melletti területek ( a 46-os főút és a vasút között) – a Bánomkertig - Losonczy utcai tározó- Gárdonyi
utca csatorna és tározó – Katona József utca. Erre a területre vis maior jelleggel a Hantoskerti vízrendszer irányába
szükség lenne soron kívüli beavatkozás megtervezésére.
A 2011. évi költségvetési rendeletünk tervezetében 4 millió került beépítésre a belvíz VIII. ütemre. A pályázat
beadásának feltétele a tervek megléte.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a fenti feladatok közül a 2. pontban meghatározott területek között állítson fel
prioritást, a tervezési munkákra biztosított fedezet várhatóan 2 terület tervezési díját fedezi, valamint a tervezési
munkákra a forrást jelölje ki.
Kockázatelemzés:
A tervezési munka előnye: pályázat kiírása esetén tudunk a beruházás támogatására pályázni. A nyertes pályázat
esetén a bel- és külterületi belvizek lefolyása gyorsabb lesz, a földterületek több hetes, hónapos vízzel borítottsága
megszűnik. Az érintett területen a külterületi lakóingatlanok veszélyeztetettsége megszűnik, a földterületek, szántók
termés kiesése belvíz miatt megszűnik.
A hátránya: Az önkormányzat költségvetését terheli.

1. döntési javaslat
"Tájékoztató elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 74. sz. belvíz
öblözet fejlesztési feladatairól szóló tájékoztató elfogadását.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"Belvízrendezési feladatok meghatározása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Városfenntaró, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a település
belvízrendezési programját folytatatását, a pályázat benyújtás feltételének biztosítása érdekében a Gyomaendrőd
belvízrendezés VIII. ütemének tervezési munkáira szükséges fedezetet jelöje ki. A belvízrendezés VIII. ütem
műszaki tartalma: ( 3 terület közül kiválasztott)

Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. február 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Bajcsy Zsilinszky utcai parkoló építése
Pardi László
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 498/2010. (XI.25.) Gye. Kt. határozatában a Tímár Ernő által
kezdeményezett Bajcsy Zsilinszky úti parkoló építését támogatta.
A tervezési munkálatok elvégzésével a Tótkaép Építőipari Kft.-t bízta meg az Önkormányzat.
A tervezési munkálatok rendben elkezdődtek azonban a Közlekedés Felügyelőséggel történt egyeztetés során
kiderült, hogy a terület adottságai alapján több kizáró ok is jelentkezett.
A parkoló kialakítást akadályozó tényezők:
- a közeli kereszteződéshez tartozó belátási hároszöget a beruházás nem érintheti
- a Kossuth utca 42. szám alatti lakóingat huzamos tartózkodásra szólgáló helységei 5 m-nél közelebb találhatók a
megépítendő parkolóhoz
- a meglévő kerékpárút és az építendő parkolóhelyek közötti minimum 80 cm védőtávolságot kell bíztosítani, ez több
helyen nem tartható
Az akadályozó tényezők és a terület adottságai alapján megállapítható, hogy az érintett területen csupán 1 db
parkolóhely alakítható ki biztonságosan és az előírásoknak megfelelően.
A kialakult körülményekre való tekintettel kijelenthető, hogy a parkoló építésének költséghatékonysága jelentősen
leromlott, ár érték aránya alacsony.
Kockázatelemzés
A Bajcsy Zsilinszky úti parkolóhelyek kialakításának önkormányzati működésére gyakorolt
(kockázatelemzés):
Előnyök
Hátrányok
Parkolási lehetőség biztosítása Tímár Ernő tulajdonában Rossz ár érték arány.
lévő virágbolt számára
Jelentős önkormányzati fedezetet igényel
Bajcsy Zsilinszky úti parkolóhelyek
hatása(kockázatelemzés):
Előnyök
Nem jár önkormányzati kiadással.

kialakításának

leállításának

önkormányzati

működésre

hatása

gyakorolt

Hátrányok
Tímár Ernő tulajdonában lévő virágbolt számára nem
lesz biztosított a parkolás.

Döntési javaslat
"Bajcsy Zsilinszky utcai parkoló építése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
Bajcsy Zsilinszky utcai parkoló építéséről szóló beruházást továbbra is támogassa.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS B) alternatíva
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizototság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
Bajcsy Zsilinszky utcai parkoló építéséről szóló beruházást állítsa le, kezdeményezze a tervezésre szóló
szerződés felbontását valamint az elvégzett munkák elszámolását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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10. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. február 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Öregszőlői kerékpárút Led-es közvilágítás bővítése
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt években több lakossági igény is felmerült a Kondorosi út melletti Gyomaendrődöt Öregszőlővel összekötő
kerékpárút közvilágításának kiépítésére.
A beruházással kapcsolatban 2010. májusában az Önkormányzat az E.On Tiszántúli Áramhálózat Zrt-től kért és
kapott árajánlatot.
Az árajánlatuk Gyomaendrőd belterületi határán lévő utolsó közvilágítási oszloptól Öregszőlő, Iskola utcáig terjedő
szakaszra vonatkozott.
Ajánlatukban szereplő Bruttó 9.000.000 Ft + áfa egy kalkulált ár, pontos árszintet csak a tervezési munkálatok
befejezése után tudnak szolgáltatni.
2010-ben forráshiány miatt nem valósult meg a beruházás.
2010. novemberi képviselő testületi ülésen a T. Képviselő-testület a Led-es közvilágítás korszerűsítési beruházás
terveit nem támogatta. Azonban az elmúlt időszakban képviselő felvetésre az Önkormányzat árajánlatot kért a Tivi
Kft-től Led-es technológiával történő közvilágítás bővítésre a fent említett útszakaszra.
Ajánlatuk műszaki tartalma:
Oszloptávolság: 25 m
Oszlopmagasság: 6.2 m
Világítótest teljesítménye: 15.0 W
Világítótest fényárama: 1386 lm
Árajánlatuk a következő:

GYOMAENDRŐD KERÉKPÁRÚT KÖZVILÁGÍTÁSI HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE (S5)

25m-es oszlopkiosztás szerint
Megnevezés

Mennyiség

Anyag
Munkadíj
Anyag ár
egységár egység ár

Munkadíj

1 Kiviteli terv készítése, engedélyeztetése

1

db 0

1 150 000

0

1 150 000

2 Közműegyeztetések

1

db 0

85 000

0

85 000

3 Kábelárok ásás föld visszatöltéssel

2100

fm 0

850

0

1 785 000

4 Homokágy készítés

315

m³ 4 200

2 144

1 323 000

675 360

5 Kitermelt föld elszállítása

315

m³ 0

3 500

0

1 102 500

6 NYY-J 4x25mm rézföldkábel

2428

fm 3 486

198

8 464 008

480 744

7 Zsugor kábel végelzáró klt.

164

db 1 644

2 900

269 616

475 600

8 Guro doboz

82

db 9 869

1 650

809 258

135 300

9 Villamoskábel jelző szalag fektetés

2100

fm 12

54

25 200

113 400

10 3x2,5 NYY-J kábel kandeláberbe befűzve

533

fm 238

140

126 854

74 620

11 HT12 LED-B-EU lámpatest

82

db 50 580

2 070

4 147 560

169 740

12 TCS5/60 acéloszlop (csőcsonkos)

82

db 32 394

2 500

2 656 308

205 000

13 Oszlop betonozása

82

db 4 668

5 000

382 776

410 000
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14 Rúdföldelő szonda telepítés

9

db 9 120

1 500

82 080

13 500

15 Hattyúnyak lámpakar

82

db 9 200

1 000

754 400

82 000

16 Geodéziai nyíltárkos bemérés (földkábel)

1

db 0

350 000

0

350 000

17 Földelési ellenállás, ÉV mérési jegyzőkönyv 1

db 0

110 000

0

110 000

18 Átadási dokumentáció

1

db 0

35 000

0

35 000

19 Szállítás

1

db 0

78 300

0

78 300

19 041 060

7 531 064

571 232
19 612 292

7 531 064

ÖSSZESEN:
Anyagigazgatási költség

3%

ÖSSZESEN:
NETTÓ ÖSSZESEN:

27 143 356

ÁFA:

6 785 839

BRUTTÓ ÖSSZESEN:

33 929 195

Az alábbiakban néhány összehasonlítási adat a LED-es lámpatestek előnyeiről a hagyományos fényforrással
üzemelő lámpatestekkel szemben.
(a Tivi Kft. adatai alapján)
Ha csak a lámpatest és fényforrás költségeit hasonlítjuk össze – mivel a kerékpár út közvilágítási beruházás többi
anyag és munkadíj vonzata azonos marad – és a vizsgálatot egy 12,5 éves időtartamra elvégezzük egyértelműen
kimutatható, hogy a LED-es lámpatest felhasználásával mintegy 7,2 millió Ft költségmegtakarítás érhető el.

Kivitelezési oldalon
36 W-os komp. fénycsöves lámpatestek és fényforrások
költsége
12LED –es lámpatestek költsége
Különbözet (LED –es hátrányára)
Ft+ÁFA
36W-os komp. fénycső éves fogyasztása
12LED-es éves fogyasztása
Megtakarítás kWh-ban (LED-es javára)
10 076kWh
Megtakarítás Ft-ban (LED-es javára) (45Ft+ÁFA/kWh díj)

82x23 000 Ft+ÁFA= 1 886 000Ft+ÁFA
82x 50 580 Ft+ÁFA= 4 147 560Ft+ÁFA
2 261 560
82x0,046x3990 =
82x0,0152x3990=

15 050kWh
4 973kWh

45x10 076 = 453 420 Ft+ÁFA

Karbantartási oldalon
36W-os komp. fénycső éves karbantartási költsége
12LED-es éves fogyasztása
Megtakarítás (LED-es javára)

82x 2800Ft+ÁFA= 229 600Ft+ÁFA
82x 500Ft+ÁFA = 41 000 Ft+ÁFA
188 600Ft+ÁFA

Villamos energia + karbantartási költségmegtakarítás/év
Ft+ÁFA/év

642 020

A számítások igazolják, hogy a LED-es lámpatest felhasználása kevesebb mint 3,6 év alatt megtérül és ezt követően
az évi bruttó ~ 800 000 Ft üzemeltetésből adódó költségmegtakarítás az Önkormányzatnál marad. A teljes 12,5 éves
élettartam alatt ez mintegy 7,2 millió Ft-ot jelent.
A fenti számítások csak a két technológia közötti árkülönbség megtérülését igazolják. A beruházás hosszútávon
bevételt nem hoz, csupán a hagyományos technológiával szemben jelentős üzemeltetési költségcsökkenést
érhetünk el.
A beruházás igen jelentős mintegy bruttó 33 929 195 Ft költségvetési forrást igényel, amit az Önkormányzat
jelenlegi anyagi helyzetéből adódóan nem képes előteremteni továbbá 2011-es önkormányzati költségvetésben
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közvilágításbővítésre nincs elkülönített forrás, ezért a beruházás megvalósítása az elkövetkezendő évek valósulhat
meg.
Döntési javaslat
"Öregszőlői kerékpárút Led-es közvilágítás bővítése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság az Öregszőlői kerékpárút Led-es közvilágításának
kiépítéséről szóló tájéloztatót tudomásul vette és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

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