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A magánerős lakossági út-és közműépítések, valamint útfelújítások szervezéséről és
támogatási rendszeréről szóló önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló
dr. Tímár Andrea
Dr. Csorba Csaba jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2011. januári ülésén tárgyalt első fordulóban a magánerős lakossági út-és közműépítések,
valamint útfelújítások szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló 12/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálatának szükségességéről.
A felülvizsgálatot az alábbi okok indokolták:
1)
A rendelet alapján négy fajta közműépítéshez (ivóvízvezeték, szennyvízcsatorna, gázelosztó vezeték,
elektromos hálózat) lehet önkormányzati támogatást igénybe venni. Gyomaendrőd Városa gázelosztó vezetékkel
nagymértékben ellátott település, és évek óta nem érkezett gázelosztó vezeték kiépítésére támogatási igény, ezért
indokolt az e fajta közműépítés támogatásának kivétele a rendelet hatálya alól.
2)
A 2003-ban megalkotott rendelet nagy hangsúlyt fektetett az útépítések támogatására, mert abban az évben
lett elfogadva a város úthálózatának fejlesztési ütemtervét tartalmazó útkoncepció. Mára ez az ütemterv szinte teljes
egészében megvalósult, ezért mostantól indokolt lenne az útépítés mellett a már meglévő utak felújítására is
figyelmet fordítani. Erre való tekintettel javasoljuk az önkormányzati támogatások körébe bevonni az útfelújítást is.
3)
Nem volt egyértelműen szabályozva, hogy mely szerv hatáskörébe tartozik a közműre való utólagos
rácsatlakozás esetén az ehhez való hozzájárulás megadása. Mivel az útépítési érdekeltségi hozzájárulás
megfizetésének elrendelését a képviselő-testület a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
hatáskörébe utalta, javasoljuk e hatáskör Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságra történő
átruházását is.
4)
A 2003-as rendeletben nem volt meghatározva, hogy az útépítési érdekeltségi hozzájárulást, mikor kell kivetni,
és mennyi időn belül kell az érintett ingatlantulajdonosnak megfizetnie. Továbbá az sem volt pontosan
meghatározva, hogy milyen szociális feltételek fennállása esetén lehet kérni, illetve engedélyezni az érdekeltségi
hozzájárulás részletekben történő megfizetését. Erre vonatkozóan a következőket javasoljuk: az útépítési
érdekeltségi hozzájárulás kivetéséről a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság döntsön, az út forgalomba helyezését követő 30 napon belül. Az
útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére a kivetéstől számított 60 nap álljon rendelkezésre.
Az a fizetésre kötelezett, akinek a családjában havonta az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum kétszeresét (jelenleg 57.000- Ft) nem éri el, kérelemre legfeljebb 12 havi részletfizetési
kedvezményben részesülhessen.
Az SZMSZ 19. § (7) bekezdése szerint a Képviselő-testület két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Az
első fordulóban felmerült valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő szakértői
javaslatokat és kisebbségi bizottsági, valamint lakossági véleményt is tartalmazó tervezetet kell döntésre a második
fordulóban beterjeszteni.
Az első fordulós tárgyalást követően módosító javaslat nem érkezett.
Ennek megfelelően elkészült a magánerős lakossági út-és közműépítések, valamint útfelújítások szervezéséről és
támogatási rendszeréről szóló önkormányzati rendelet alábbi tervezete.
Tervezet
…/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelet
a magánerős lakossági út- és közműépítések, valamint útfelújítások szervezéséről és támogatási
rendszeréről
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében foglalt eredeti
jogalkotói hatáskörében, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:

A rendelet hatálya
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a) Gyomaendrőd Város belterülete, külterületi lakott helyei;
b) magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek;
c) Gyomaendrőd Város Településrendezési tervével és az Országos Településrendezési és Építési Követelmények
előírásaival összhangban történő, lakossági kezdeményezésre, lakossági magánerőből önkormányzati támogatással
megvalósuló út- és közműépítésekre, kivéve a városrendezési, fejlesztési okból kijelölt azon területeket, ahol a
korszerűtlen építés a terület rendezését, a meglévő út- és közműhálózat, valamint telekstruktúra megváltoztatását
teszi indokolttá.
Az igények benyújtása, feldolgozása, elbírálása
2. § (1) Önkormányzati támogatással megvalósuló út- és közműépítés az önkormányzat pénzügyi és fejlesztési
terveivel összhangban a lakosság kezdeményezése alapján szervezhető.
(2) A lakossági kezdeményezés alapján megvalósuló út- és közműépítések önkormányzati támogatásának
keretösszegét a Képviselő-testület által jóváhagyott éves költségvetés tartalmazza.
3. § (1) A létesítendő út- vagy közmű mentén található telkek tulajdonosai az Önkormányzattal a kapcsolatot az
általuk megválasztott közös képviselő útján tartják. Az útépítés vagy útfelújítás megvalósítására irányuló
szándéknyilatkozatot a közös képviselő nyújtja be Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályához (a továbbiakban: Városüzemeltetési Osztály) az erre a célra
rendszeresített űrlapon.
(2) A szándéknyilatkozat a rendelet 1. mellékletét képezi.
(3) A lakossági magánerős út- és közműépítésekhez benyújtott támogatási igény akkor fogadható be ha a
szervezettség mértéke az érintett területen eléri az önkormányzati tulajdonú ingatlanok nélkül számított 67%-ot.
(4) A jelentkezést ingatlanonként, társasház esetén lakásonként kell számítani.
(5) Útépítés esetében a jelentkezés lakásegységenként történik.
4. § (1) A következő évi költségvetés terhére figyelembe vehető lakossági igénybejelentéseket tárgy év szeptember
30-i határnapig folyamatosan lehet benyújtani a Városüzemeltetési Osztályra. A határnapot követően benyújtott
igénybejelentések nem vehetők figyelembe.
(2) A beérkezett igények alapján a Városüzemeltetési Osztály az illetékes közmű-üzemeltetőkkel, szolgáltatókkal
megvizsgáltatja az adott közmű létesítésének, csatlakoztathatóságának feltételeit.
(3) A beérkezett igényekről a Városüzemeltetési Osztály a tárgyév novemberi ülésére tájékoztató anyagot készít
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága (a
továbbiakban: Bizottság) részére.
(4) A (3) bekezdésben foglalt tájékoztató anyagnak tartalmaznia kell:
a) a tervezett beruházás becsült összköltségét,
b) az 1 ingatlanra (lakásra) jutó becsült beruházási költséget,
c) a szervezettségi arányt, az igényelt önkormányzati támogatás összegét.
(5) Az előterjesztett igényeket a Bizottság bírálja el. A bizottsági ülésre meg kell hívni a közös képviselőt és a
területileg illetékes önkormányzati képviselőt. Az elbírálás szempontjai:
a) a területnek az érvényes rendezési terv szerinti tulajdonjogi, ingatlan-nyilvántartási rendezettsége,
b) a részvételi arány,
c) a létesítendő fejlesztés műszaki szükségessége, városfejlesztési, városrendezési szempontok,
d) a vállalt lakossági hozzájárulás mértéke.
5. § (1) A tárgyévi költségvetés elfogadását követő 60 napon belül az érintett ingatlantulajdonosok az út- és
közműépítő közösség megalakulására vonatkozó társulási szerződést kötnek, mellyel egyidejűleg a becsült
beruházási költség alapján számított lakossági hozzájárulás 50%-át a társulás az önkormányzat által kezelt
magánerős út- és közműszámlára befizeti. A részbefizetés teljesítését követően kerül sor a beruházás értékétől
függően a közbeszerzési eljárás, illetve a beszerzési eljárás lefolytatására.
(2) Amennyiben a társulás 60 napon belül nem alakul meg és a befizetés határidőre nem történik meg, a társulás
tárgyévre elveszíti az önkormányzati támogatást.
(3) A beruházás megvalósításához szükséges fennmaradó 50% lakossági hozzájárulást a társulás tagjai a kivitelezői
szerződés megkötéséig fizetik meg.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott társulási szerződés a rendelet 2. mellékletét képezi.
(5) Önkormányzati támogatásra jogosultnak az a társulás tekinthető, ahol az út- vagy közműépítő közösség
létrehozására vonatkozó társulási szerződést legalább az érintett ingatlantulajdonosok 67 %-a aláírta, melyben
magára a vállalt kötelezettségeket és hozzájárulásokat kötelező érvényűnek tekinti és teljesíti.
Az önkormányzati támogatás alapja és mértéke
6. § (1) Önkormányzati támogatás csak lakóház, illetve annak építésére szolgáló telek ivóvízellátását, elektromos
energia ellátását, szennyvízelvezetését biztosító közműépítéshez, illetve a megközelítését szolgáló útépítéshez
adható. Útfelújításhoz abban az esetben adható támogatás, amennyiben a megvalósítás teljes szélességű záróréteg
készítésével történik és az önkormányzati közutak kezelőjével a felújítás indokoltsága egyeztetésre kerül, arról
írásban nyilatkozott
(2) Önkormányzati támogatás az alábbi műszaki tartalmakra adható:
a) ivóvízhálózat esetén az utcai gerinc-, illetve elosztóvezetékre,
b) szennyvízcsatorna esetén az utcai szennyvíz gerincvezeték és a bekötővezeték közterületi szakasza,
c) elektromos energiahálózat építésénél az utcai légvezeték vagy földkábel fogyasztói lecsatlakozás nélküli
szakasza,
d) útépítésnél a pályaszerkezet és a tervezett burkolat, meglévő burkolat, vagy útalap aszfaltréteggel való lezárása,
valamint az utcai csapadékvíz elvezetést szolgáló - műszaki szükségességtől függően - zárt csapadékcsatorna vagy
3

nyílt árok megépítéséhez,
e) útfelújítás teljes szélességű záróréteg készítésével.
(3) A támogatás mértékét a rendelet 3. melléklete tartalmazza a beruházási költség %-ában. Egyedi elbírálást
igénylő esetekben (pl.: féloldalas utcák, az út hálozati funkcióját tekintve nagyobb műszaki tartalommal épülő utak, 2
forgalmi sávos utak, laza beépítettségű utcák) a lakossági hozzájárulás méltányossági alapon történő
csökkentéséről a Képviselő-testület dönt.
Beruházási költség az alábbiak összege:
a) a közmű vagy út rendezési terv szerinti elhelyezéséhez szükséges területek tulajdonjoga megszerzésének (út
céljára történő igénybevétel) költsége,
b) az engedélyezési költségek, illetékek,
c) a kivitelezési munkák teljes költsége, beleértve a kivitelezés során felbontott út, vagy más közterület hatósági
engedélyben, illetve kezelői hozzájárulásban előírt szintű és műszaki tartalmú helyreállításának költsége,
d) a közmű-felülvizsgálatok, élőrekötés, üzembe helyezés, geodéziai bemérés költsége,
e) lebonyolítói, illetve műszaki ellenőri díj,
f) a b), c), d), e) pontokban foglalt munkákat terhelő általános forgalmi adó.
g) A tervezés és a hatósági előírásra elkészíttetendő szakvélemény költsége.
(4) Magánerős társulás útján történő elektromos energiahálózat építésénél a szükséges közvilágítási hálózat
kiépítésének költsége a biztosítandó támogatáson felül az önkormányzatot terheli.
(5) Azon esetben, ahol a szennyvízcsatorna kiépítésének feltételei adottak, (gerinchálózatra való csatlakozás
lehetősége) ivóvízvezeték építéséhez támogatás csak akkor adható, ha a társulás vállalja, hogy az ivóvízvezetékkel
egyidejűleg magánerős formában önkormányzati támogatás igénybevételével a szennyvízcsatornát is megépítteti.
(6) Több közmű együttes egy időben történő építése esetén a támogatási arány közművenként 10% ponttal nő.
Vállalkozási alapon történő építési telekalakítások út- közműépítéséhez önkormányzati támogatás nem adható.
Az építési feladat vállalkozásba adása
7. § (1) A nyertes kivitelezővel akkor lehet szerződést kötni, amikor az út-, közműépítő közösség a társulási
szerződést aláírta és a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet 100%-a - tehát a lakossági önerő, és az
önkormányzati hozzájárulás - az önkormányzat számláján rendelkezésre áll.
(2) A megvalósítással kapcsolatos beruházói feladatokat a Városüzemeltetési Osztály látja el.
(3) A beruházói feladatok ellátásához (lebonyolítás, műszaki ellenőrzés) a Városüzemeltetési Osztály
közreműködőként külső szervet vehet igénybe.
(4) A Városüzemeltetési Osztály a megvalósítás teljes időtartama alatt kapcsolatot tart a közös képviselővel, a
beruházás befejezését, üzem/forgalomba behelyezését követő 30 napon belül a közös képviselő útján véglegesen
elszámol az építőközösséggel és gondoskodik az iratok megőrzéséről.
Utólagos rácsatlakozás a közműre
8. § (1) A magánerős közműtársulásban bármely okból részt nem vett ingatlantulajdonos vagy használó utólag a
közműre csak a Bizottság hozzájárulásával köthet rá.
(2) A hozzájárulás feltétele, hogy az utólagos rácsatlakozó egy összegben befizesse a társulás alapításának évében
a társulás tagjai által fizetett 1 ingatlanra eső költségnek az (5) bekezdésben meghatározott szorzószámmal
felszorzott összegét az önkormányzat számlájára.
(3) A társulás tagjai által befizetett 1 ingatlanra eső költséget abban az esetben, ha a társulásban résztvevők
ingatlanjainak közműre történő bekötése a beruházással egy időben elkészült, de az utólag csatlakozni kívánó
ingatlanára nem, mint a hozzájárulásért fizetendő díj alapját 20%-kal csökkentett mértékben kell figyelembe venni.
(4) Az utólagos rácsatlakozási díj megállapításához alkalmazandó szorzók:
a) a közmű üzem behelyezését követő 1 éven belüli rácsatlakozás esetén: 1,3
b) 1-2 év közötti rácsatlakozás esetén: 1,5
c) 2-3 év közötti rácsatlakozás esetén: 1,7
d) 3-5 év közötti rácsatlakozás esetén: 2,0
e) 5 év fölött: 2,5.
(5) Az önkormányzat az utólagos rácsatlakozási díjból származó bevételből az építőközösség részére nem térít
vissza, azt közműfejlesztések támogatására fordítja.
9. § (1) Külön kérelemre az utólagos rácsatlakozáshoz való hozzájárulásért fizetendő összegnek legfeljebb 12 havi
kamatmentes egyenlő részletben való megfizetése engedélyezhető, ha a rácsatlakozni kívánó ingatlantulajdonos
családjában havonta az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét nem éri el, és a
társulás megalakításakor még nem volt az ingatlan tulajdonosa.
(2) A részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelmet a Városüzemeltetési Osztályához kell benyújtani, melyhez
csatolni kell a jövedelem igazolására szolgáló dokumentumok másolatát.
(3) A kérelmet átruházott hatáskörben a Bizottság bírálja el.
Útépítési érdekeltségi hozzájárulás
10. § (1) Azok a magán- és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, akik az
önkormányzati támogatással lakossági magánerőből épülő út megvalósításában nem vettek részt és a
beruházáshoz anyagilag nem járultak hozzá, de a közút használatában (közvetlenül) érdekeltek útépítési
érdekeltségi hozzájárulást kötelesek fizetni.
(2) Az útépítési hozzájárulás mértéke a lakossági magánerőből épült utak esetében az útépítési érdekeltségi
hozzájárulás társulásban résztvevők által megfizetett 1 ingatlanra eső költségének az út forgalomba helyezése és az
útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetése közötti időszakra számított, a KSH által évente megállapított,
hivatalosan elfogadott inflációs ráta szerinti kamattal növelt összege.
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(3) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás kivetéséről a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Bizottság
határozattal dönt, az út forgalomba helyezését követő 30 napon belül.
(4) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulást a kivetéstől számított 60 napon belül kell megfizetni.
(5) Az a fizetésre kötelezett, akinek a családjában havonta az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum kétszeresét nem éri el, kérelemre legfeljebb 12 havi részletfizetési kedvezményben részesíthető. A
kérelmet a Városüzemeltetési Osztályra kell benyújtani, melyhez csatolni kell a jövedelem igazolására szolgáló
dokumentumok másolatát. A kérelmet átruházott hatáskörben a Bizottság bírálja el.
(6) Hat hónapon túli részletfizetés és az érdekeltségi hozzájárulás meg nem fizetése esetén az érintett ingatlanra a
tartozás erejéig és fennállásáig az önkormányzat jelzálogjogot jegyeztet be.
Tulajdoni rendelkezések
11. § A lakossági magánerő bevonásával megvalósuló út - közmű tulajdoni helyzetét a
használatbavételtől/forgalomba helyezéstől számított 90 napon belül rendezni kell.
Záró rendelkezések
12. § (1)Ez a rendelet 2011. június 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 12/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet, a 33/2004. (XII. 29.) önkormányzati rendelet, a
19/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a ……./2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
SZÁNDÉKNYILATKOZAT
Alulírottak nyilatkozunk, hogy ……………………………… ……utcai……….. /útépítő/közműépítő/ közösséget
kívánunk létrehozni.
Kijelentjük, hogy az építést Gyomaendrőd Város Önkormányzatának közreműködésével kívánjuk megvalósítani
Név Cím Hozzájárulás Aláírás
……………………. …………………………………… … igen/nem.. …………………
……………………. …………………………………… … …………………
2. melléklet a ……./2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
TÁRSULÁSI SZERZŐDÉS
út/közmű építő közösség létrehozására
I.
ALAPÍTÁS
1. Alulírottak megállapodnak, hogy Gyomaendrőd, …………………….. utcában …………. hrsz-ú önkormányzati
tulajdonú közúton útalapot és aszfalt záróréteget/közművet készítenek ……….. m2 felületen/ ………… fm-en.
Ennek érdekében az építés során együttműködnek, és az ehhez szükséges anyagi eszközöket rendelkezésre
bocsátják, az alábbi finanszírozási formában:
…………. % önkormányzati hozzájárulás
……---……. % önkormányzati útkezelői hozzájárulás
…………. % lakossági hozzájárulás
……---……. % egyéb hozzájárulás: …………-…………..
II.
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
(A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31. §-a és a magánerős lakossági út- és közműépítések, valamint
útfelújítások szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló …../2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelet alapján)
1. a.) Az építőközösség a becsült bekerülési költség mértékét összesen bruttó ……………..…. Ft-ban fogadja el. A
kivitelezési szerződésben szereplő tényleges költség bruttó ………..………. Ft, amelyet ingatlan/lakás tulajdonosok
költségarányosan teljesítenek. A becsült lakossági hozzájárulást tagok ingatlanonként/lakásonként bruttó
……...……….. Ft-ban állapítják meg, de a tagok vállalják a kivitelezésre vonatkozó szerződés megkötését követően
megállapított bruttó ……………….. Ft tényleges lakossági hozzájárulás megfizetését, útépítés/felújítás esetén a
sarki ingatlanok esetében ezen összeg 50 %-át.
b.) Azok a magán- és jogi személyek, akik az önkormányzati támogatással lakossági magánerőből épülő út
megvalósításában nem vettek részt és a beruházáshoz anyagilag nem járultak hozzá, de a közút használatában
(közvetlenül) érdekeltek, útépítési érdekeltségi hozzájárulást kötelesek fizetni.
c.) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizettetésére a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság határozattal hoz döntést.
d.) Indokolt esetben külön kérelemre az érdekeltségi hozzájárulás 12 havi kamatmentes részletben történő
megfizetését a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság engedélyezheti.
2. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat szükség esetén közbeszerzési eljárást folytat le, amelynek eredményeként
a nyertes ajánlattevővel az Önkormányzat köti meg a vállalkozási szerződést, amelyhez a tagok hozzájárulnak és
erre kifejezetten felhatalmazzák az Önkormányzatot.
3. A tagok önálló társulás esetén kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közművet az építési engedélyben foglaltak
szerint építtetik meg.
felelős műszaki vezetőt bíznak meg,
az építési napló vezetését és
a műszaki ellenőri bejegyzéseket végrehajtják.
A műszaki átadást-átvételt követően az elkészült építményt az önkormányzat tulajdonába adják.
4. Amennyiben a közmű nem az építési engedélyben foglaltak szerint épül meg, átvételre nem kerül.
5. A tagok vállalják, hogy a közbeszerzési eljárás lezárulása előtti, becsült útépítési lakossági hozzájárulást az erre a
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célra nyitott önkormányzati alszámlára …………….-ig befizetik. Hozzájárulnak ahhoz, hogy az önkormányzat a
hozzájárulás összegét beszedje, aki a műszaki átadás-átvételt követően az építőközösségnek beszámol a
költségekről és a pénzeszközök felhasználásáról.
6. Jelen szerződés aláírásával a megvalósítással érintett valamennyi ingatlan/lakás tulajdonosa, használója
nyilatkozik arról, hogy az építőközösségben részt kívánnak-e venni, a megvalósítás ingatlanukra/lakásukra eső
költségének vállalása mellett, avagy nem. A megvalósítással érintett, az út- vagy közmű használatában érdekelt
valamennyi ingatlan tulajdonosának 2/3-os többséget meghaladó aláírása esetén tagok megállapítják, hogy az
összes érintett ingatlantulajdonos - a mellékelt névsor, házszám és helyrajzi szám megjelölésével készült lista
alapján - a hozzájárulás megfizetésére kötelezhető.
III.
MŰKÖDÉS, KÉPVISELET
1. A tagok megállapodnak, hogy az építőközösség ügyeinek vitelével és az építőközösség képviseletével a
Gyomaendrődi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályát bízzák meg.
Az építőközösség döntéseit taggyűlés keretében hozza. A taggyűlés akkor határozatképes, ha a tagok több mint 50
%-a jelen van. A taggyűlés döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza meg. A taggyűlést a közös
képviselő hívja össze az időpont megjelölésével. A taggyűlést az érdekeltek 25 %-ának megfelelő tag is
összehívhatja, ha a közös képviselő a taggyűlés összehívására irányuló írásos kérelemnek nem tesz eleget.
A nem megfelelő ügyvitel ellen, vagy a képviselet gyakorlása miatt a tagok tiltakozhatnak, e vitát a Ptk.-ban
szabályozottaknak megfelelően döntik el.
2. A tagok a képviseleti jogosultságot egyszerű szótöbbséggel megvonhatják az ezzel megbízott képviselőtől, és
helyette új képviselőt állíthatnak.
3. A felelős műszaki vezető neve, címe, végzettsége (önálló társulásnál)
műszaki vezető: …………………………………
4. Felelős ellenőr: …………………………………….
IV.
MEGSZŰNÉS
1. A tagok megállapodnak abban, hogy az építőközösség megszűnik
a. ha az építkezés befejeződött,
b. ha a cél megvalósulása nem lehetséges,
c. ha a tagok közös elhatározással az építőközösséget megszüntetik,
2. Az építőközösség megszűnése esetén a meglévő (fel nem használt) anyagi hozzájárulást a tartozások
kiegyenlítése után a megszűnéstől számított 30 napon belül a tagok részére a befizetések arányában vissza kell
fizetni.
3. Megszűnés után az ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna építés esetében a közművagyon az önkormányzat
tulajdonában marad, a kezelője a Békés Megyei Vízművek Zrt. Elektromos energiahálózat építése esetén a
közművagyon a Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság tulajdonába kerül. Az útépítések esetében az újonnan
épített útszakasz az önkormányzat tulajdonába és az üzemeltetési feladatokat ellátó Gyomaszolg Ipari Park Kft.
kezelésébe kerül.
A szerződés mellékletét képezi az ingatlan/lakás tulajdonosok által aláírt szándéknyilatkozat és a megvalósítással
érintett, az út- vagy közmű használatában érdekelt valamennyi ingatlan tulajdonosának névsor, házszám és helyrajzi
szám megjelölésével készült listája.
Egyéb, az itt nem szabályozott kérdésekre a Ptk.-nak az építőközösségre vonatkozó szabályai az irányadók.
Kelt: Gyomaendrőd, 20. …… . ……. .
SZÁNDÉKNYILATKOZAT
Alulírottak nyilatkozunk, hogy ……………………………… ………………….. építőközösség létrehozásáról szóló
TÁRSULÁSI SZERZŐDÉS-t tudomásul vesszük, az abban foglaltakat magunkra nézve kötelező érvényűnek
fogadjuk el.
Egyben nyilatkozunk arról, hogy az építést Gyomaendrőd Város Önkormányzatának közreműködésével óhajtjuk
megvalósítani.
Név Cím Hozzájárulás Aláírás
……………………. …………………………………… …………… …………………
Gyomaendrőd, 20
Várfi András s.k. Dr. Csorba Csaba s.k.
polgármester jegyző
3. melléklet a ……/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
A rendelet 6. § (3) bekezdésében meghatározott műszaki tartalmakra adható támogatás mértéke a beruházási
költség %-ában a következő:
a) ivóvízvezeték építésnél 20%
b) szennyvízcsatorna építésnél 60%
c) elektromos energiahálózat esetén 20%
d) útépítésnél 80%
e) útfelújításnál 80 %
Hatásvizsgálat:
Az útfelújításokat eddig teljes egészében az önkormányzat finanszírozta. A rendelet hatályának az útfelújításra
történő kiterjesztése költségmegtakarítást jelenthet az önkormányzat számára, illetve, amennyiben az
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önkormányzat ugyanakkora összeget fordít útfelújításra, mint eddig, a lakossági önerő bevonásával ebből a
pénzből a város útjainak nagyobb része újítható fel.
Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás kivetése és megfizetése határidejének meghatározása, valamint a
részletfizetés engedélyezési feltételeinek pontosítása, kiszámíthatóbbá teszi a jogalkalmazást.
Döntési javaslat
"A magánerős lakossági út-és közműépítések, valamint útfelújítások szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága a
magánerős lakossági út-és közműépítések, valamint útfelújítások szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló
rendelet-tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2011. május 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Vállalkozásfejlesztési Alapból nyújtott támogatás visszavonásának felülvizsgálata
Enyedi László
Várfi András polgármester

Tisztelt Bizottság!
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága 2011. március 22-i ülésén tárgyalta a Vállalkozásfejlesztési Alapból, 2009. évben
támogatást elnyert pályázók, 2010. évről szóló szakmai beszámolóját.
A Leontex Kft. és a Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság beszámolóját a Bizottság elfogadta, a támogatás célját
megvalósultnak találta, a vállalt létszám foglalkoztatása a hitel eddigi futamideje alatt végig megtörtént, a
pályázatban vállalt beruházások megvalósultak.
Az Ignácz Kft. részére megítélt és kifolyósított 6.000.000 Ft összegű támogatást a Bizottság visszavonta, mivel a Kft.
a szerződésben meghatározott feltételeket nem teljesítette, a támogatás fő célja – ami a vállalt 12 fő új munkahely
megteremtése és folyamatos foglalkoztatása – nem valósult meg végig a hitel eddigi futamideje alatt. A támogatottat
kötelezte, hogy a támogatási összeget a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegű kamattal
fizesse vissza.
A Bizottság tájékoztatta a Képviselő-testületet, annak 2011. március 31-i ülésén, a Vállalkozásfejlesztési Alapból
elnyert támogatások beszámolóinak elfogadásáról, illetve az Ignácz Kft. esetében a támogatás visszavonásáról. A
Képviselő-testület elfogadta a Bizottság tájékoztatóját a Leontex Kft. és a Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság
beszámolójának elfogadásáról. Az Ignácz Kft. esetében, a 179/2011. (III.31.) Gye. Kt. határozatával elfogadta ugyan
a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságnak, a Vállalkozásfejlesztési Alapból, az
Ignácz Kft részére megítélt és kifolyósított támogatással kapcsolatosan megállapított szerződésszegés tényét,
azonban ezzel egyidejűleg felkérte a Bizottságot, vizsgálja felül, hogy a határozatában foglalt egyösszegű
visszafizetési kötelezettségtől milyen kedvezőbb feltételekkel tudja biztosítani a kft. részére a szerződésben foglaltak
teljesítését.
Időközben 2011. április 15-én esedékessé vált az Ignácz Kft. támogatásának 2011. I. negyedévi, 500.000 Ft-os
törlesztő részlete. A kft. kérelmet nyújtott be, hogy a törlesztő részletet 2011. június 30-ig fizethesse meg.
1. Egyösszegű visszafizetés esetén, visszafizetendő 8 napon belül a tőke és a mindenkori jegybanki alapkamat
kétszeresével növelt összegű kamat.
tőke
kamat
Összesen:

4.000.000 Ft
799.680 Ft
4.799.680 Ft

2. Amennyiben a fenti összeg részletekben kerülne visszafizetésre a támogatás visszafizetésének eredeti lejáratáig,
vagyis 2013. január 15-ig.
a.) negyedévente
b.) havonta

685.670 Ft
239.984 Ft lenne a törlesztő-részlet.

3. Ha a Bizottság eltekint a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegű kamat felszámításától és
a Ptk. szerinti késedelmi kamatot kívánja felszámítani (a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó
napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat). Egyösszegű visszafizetés esetén:
tőke
kamat
Összesen:

4.000.000 Ft
412.810 Ft
4.412.810 Ft

4. Amennyiben a fenti összeg részletekben kerülne visszafizetésre a támogatás visszafizetésének eredeti lejáratáig,
vagyis 2013. január 15-ig.
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a.) negyedévente
b.) havonta

630.400 Ft
220.640 Ft lenne a törlesztő-részlet.

A Bizottság természetesen az előterjesztésben foglaltaktól eltérő kedvezőbb feltételeket is megszabhat a visszavont
támogatás visszafizetésére.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és a döntését meghozni..
Döntési javaslat
"Vállalkozásfejlesztési Alapból nyújtott támogatás visszavonásának felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága a 48/2011. (III. 22.) Gye. Kt. Pgtek. Biz. Határozatát nem kívánja módisítani, az
Ignácz Kft. Vállalkozásfejlesztési Alapból kapott 6.000.000 Ft összegű támogatását visszavonja, és a
támogatottat kötelezi, hogy a támogatási összeget a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt
összegű kamattal fizesse vissza
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS B) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága a 48/2011. (III. 22.) Gye. Kt. Pgtek. Biz. Határozatát módosítani kívánja, az Ignácz
Kft. Vállalkozásfejlesztési Alapból kapott 6.000.000 Ft összegű támogatását visszavonja, a visszafizetést az
előterjesztés ……… pontja szerinti kedvezményes törlesztés szerint határozza meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2011. május 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a kötvényből származó forrás 2011. I. negyedévi menedzsmentjéről
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én 6.316.000 CHF értékben, 10 éves futamidőre kötvényt
bocsátott ki.
A Budapest Priv-Invest Kft. elkészítette a kötvényből származó forrás 2011. I. negyedévi alakulását bemutató
beszámolóját.
A beszámoló teljes körű tájékoztatást nyújt a pénzpiaci háttérről, a tárgyidőszak alatt végrehajtott tranzakciókról, a
jelenleg aktív ügyletekről, a beszámoló tárgyát képező időszakban realizált kamat, hozam és árfolyamnyereségveszteség alakulásáról, illetve az önkormányzat által fizetett kamat és törlesztett tőke összegéről.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat szerint a
Képviselő-testület elé terjeszteni.
Döntési javaslat
"Beszámoló a kötvényből származó forrás 2011. I. negyedévi menedzsmentjéről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének, hogy fogadja el a Budapest Priv-Invest
Gazdasági Tanácsadó Kft. beszámolóját a kötvényből származó forrás 2011. I. negyedévi menedzsmentjéről.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT
GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÁJÉKOZTATÓ
2011.01.01 – 2011.03.31

1.

ELŐZMÉNYEK – KIBOCSÁTÁS

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

No.

00.

2.

Futamidő

Rendelkezés

KÖTVÉNY LEJEGYZÉSE, RAIFFEISEN
2008.02.27 2018.02.27 Kötvény lejegyzése CHF

jegyz.
árf.
158,35

CHF
(lejegyzett
kötvény)
6 316 000,00

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

PORTFOLIÓ 2011. JANUÁR 01-ÉN

A következő táblázat a portfolió nyitó tételeit/egyenlegét tartalmazzák 2011.01.01-én.
AKTÍV ÜGYLETEK / INSTRUMENTUMOK (2010.12.31)
Dátumok
No.
Tranzakció
param.
CHF
HUF
EUR
312. 2010.12.03 2011.01.06 HUF betét lekötés
5,65%
102 839 000,00
312. PUT Opció. HUF eladás EUR vétel. Strike:
273,50
102 840 000,00
313. 2010.12.09 2011.01.10
273,5 Jutalék: 1,00 HUF/EUR
314. 2010.12.15 2011.01.18 HUF betét lekötés
5,65%
50 780 000,00
315. 2010.12.16 2011.03.17 EUR (282,5) prémium betét. Strike: 282,5
5,50%
712 300,00
316. 2010.12.17 2011.02.02 EUR (279,75) prémium betét. Strike: 280
5,80%
759 600,00
318. 2010.12.22 2011.01.26 HUF prémium betét betét. Strike: 273,75
9,50%
150 000 000,00
319. 2010.12.22 2011.01.27 HUF betét lekötés
5,80%
190 680 000,00
6,20%
359 940,00
320. 2010.12.23 2011.02.03 EUR (281) prémium betét. Strike: 281
ÖSSZESEN
0,00
494 299 000,00
1 831 840,00
* A 313‐as tétel Opciós ügylet. Nincs mögötte valós pénzforrás, csak abban az esetben, ha a bank lejáratkor él az opcióból eredő lehívás jogával.

A devizában nyilvántartott betétek a 2010. december 31-i MNB közép árfolyamon kerültek
átértékelésre (virtuális átértékelés).
A teljes kötvényforrás december 31-én forintban 1 004 924 400,- Ft-ot tett ki.
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3. RENDELKEZÉSEK A TÁRGYIDŐSZAK ALATT (2011.01.01 – 2011.03.31)
TRANZAKCIÓ LISTA (2011.01.01‐2011.03.31)
No.
Tranzakció
param.
CHF
Dátumok
321. 2011.01.06 2011.02.07 HUF betét lekötés
6,00%
321. PUT Opció. HUF eladás EUR vétel. Strike:
322. 2011.01.11 2011.02.11 275,0 Jutalék: 0,90 HUF/EUR
275,00
(megfigyelés:2011.02.09)
319. PUT Opció. HUF eladás EUR vétel. Strike:
323. 2011.01.17 2011.02.18 271,90 Jutalék: 1,02 HUF/EUR
271,90
(megfigyelés:2011.02.16)
324. 2011.01.26 2011.02.25 HUF prémium betét. Strike: 270,95
9,50%
325. 2011.01.27 2011.02.18 HUF betét lekötés
6,00%
326. 2011.02.02 2011.03.18 EUR (279,75) betét lekötés ÚJ ÁTLAG: 275,99!!!
1,50%
327. 2011.02.03 2011.03.22 EUR (281) betét lekötés
1,50%
328. 2011.02.07 2011.02.11 HUF betét lekötés
5,00%
329. 2011.02.11 2011.03.11 EUR (275) prémium betét. Strike: 276
9,25%
326.CALL Opció. EUR (átl. 275,99) eladás HUF
330. 2011.02.18 2011.03.30 vétel. Strike: 276 Jutalék: 1,45 HUF/EUR
276,00
(megfigy:2011.03.29)
331. 2011.02.18 2011.03.23 EUR (átl. 275,99) betét lekötés
1,50%
331. CALL Opció. EUR (átl.275,99) eladás HUF
332. 2011.02.22 2011.03.25 vétel. Strike: 276,0 Jutalék: 1,80 EUR/HUF
276,00
(megfigy: 2011.03.24)
333. 2011.02.25 2011.03.30 HUF prémium betét. Strike: 269,75
9,50%
EUR (275) prémium betét. Strike: 275,25
334. 2011.03.11 2011.03.22
9,15%
(megfigy: 2011.03.21)
EUR (279,75) prémium betét. Strike: 277 ÚJ
335. 2011.03.18 2011.04.29
7,75%
ÁTLAG: 275,99!!!
336. 2011.03.21 2011.04.28 EUR (282,5) betét lekötés
1,80%
337. 2011.03.22 2011.05.04 EUR (281) betét lekötés
1,80%
F/O teljesült. EUR (269,75) eladás CHF vétel.
338. 2011.03.29 2011.03.30
1,2970
451 044,72
Átlag CHF árfolyama: 207,98
6,40%
339. 2011.03.30 2011.04.20 EUR (269,75) prémium betét. Strike: 270
340. 2011.03.30 2011.05.05 EUR (275) betét lekötés
1,80%
341. 2011.03.30 2011.05.05 EUR (átl. 275,99) betét lekötés
1,80%

HUF
103 380 000,00

EUR

103 380 000,00

375 927,27

191 000 000,00

702 464,14

153 480 000,00
191 780 000,00
1 403,00

765 275,00
362 507,00

103 380 000,00
375 900,00
766 678,00
702 492,00
703 450,00
159 150 000,00

589 990,73
378 560,00
766 650,00
722 060,00
363 217,00
347 760,00
242 230,00
379 600,00
703 500,00

A vizsgált időszakban (89 nap) 21 tranzakció történt.
A 2011.01.01-től 2011.03.31-ig tartó időszakban az Önkormányzat a kötvényforrásból az alábbi
összegeket használta fel.

No.

Dátumok
2011.01.18
2011.03.31
2011.03.31

KIVEZETETT / FELHASZNÁLT ÖSSZEGEK (2011.01.01‐2011.03.31)
Tranzakció
param.
CHF
önk. Felhasználás
önk. Kamatfizetés
207,98
‐30 014,00
önk. Tőketörlesztés
207,98 ‐421 025,00
ÖSSZESEN

HUF
‐50 000 000,00
‐6 242 311,72
‐87 564 779,50
‐143 807 091,22

A kötvényforrásból az Önkormányzat a 2011. év 1. negyedévében 143,81 millió Ft felhasznált fel.
A 2011. év 1. negyedévében az önkormányzat a teljes kötvényforrásból 143,81 Millió Forintot vezetett
ki. Ezen összegből a kötvény után fizetendő tőke és kamat mértéke 93,81 Millió Ft-ot tett ki.
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4. A KÖTVÉNYFORRÁS 2011. március 31-én
Az alábbi táblázatban a 2011.03.31-én aktív ügyleteket / instrumentumokat mutatjuk be.
No.

335. 2011.03.18
336.
337.
339.
340.
341.

AKTÍV ÜGYLETEK / INSTRUMENTUMOK (2011.03.31)
Tranzakció
param.
CHF
EUR (279,75) prémium betét. Strike: 277 ÚJ
7,75%
2011.04.29
ÁTLAG: 275,99!!!
2011.04.28 EUR (282,5) betét lekötés
1,80%
2011.05.04 EUR (281) betét lekötés
1,80%
2011.04.20 EUR (269,75) prémium betét. Strike: 270
6,40%
2011.05.05 EUR (275) betét lekötés
1,80%
2011.05.05 EUR (átl. 275,99) betét lekötés
1,80%
ÖSSZESEN
0,00

Dátumok

2011.03.21
2011.03.22
2011.03.30
2011.03.30
2011.03.30

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

HUF

megoszlását

EUR
766 650,00

0,00

722 060,00
363 217,00
242 230,00
379 600,00
703 500,00
3 177 257,00

2011.03.31

napra

Kötvényforrás összegek megoszlása instrumentumok szerint, devizanemenként
(2011.03.31)
Instrumentum
HUF
CHF
EUR
Magyar állampapírok
MÁK
0,00
0,00
0,00
Diszkontkincstárjegy
0,00
0,00
Tőkegarantált betétek
DNT betét
0,00
0,00
0,00
Bankbetét
0,00
0,00
2 168 377,00
Hozamgarantált betétek
Prémium / opcióhoz
0,00
0,00
1 008 880,00
kötött betét
Összesen
0,00 HUF
0,00 CHF
3 177 257,00 EUR
~ HUF
0,00
844 451 365,46
TOTAL
844 451 365,46

A devizában nyilvántartott befektetések a 2011. március 31-i MNB közép árfolyamon kerültek
átértékelésre (virtuális átértékelés).
EUR
265,78

USD

CHF

MNB 2011.03.31

204,22

A befektetett kötvényforrás 2011. március 31-én 844 451 365,- Ft-ot tett ki.
Amennyiben a devizában nyilvántartott EUR prémium betéteket és bankbetéteket azok bekerülési
árfolyamán forintosítjuk, a kapott összeg 881 524 168- Ft-ot tesz ki, amely 37 072 803,- Ft-tal több az
MNB középárfolyamon történt átértékeléssel kapott forint összegnél.
Az átértékelés torzítása tehát 37,07 millió Ft, ennyivel érnek többet a deviza betétek, ha a forint
ellenértékük bekerülési áron kerül megállapításra. A kötvényforrás EUR betéteinek átlag árfolyama
277,45 EUR/HUF.
A kötvényforrás EUR összegeinek bekerülési értékét figyelembe véve a kötvényforrás 2011. március
31-én 881 524 168 Ft-ot tesz ki. Az önkormányzat Raiffeisen Banknál vezetett kötvényforrás
számláján további 1 372 900 Ft áll rendelkezésre. Így a teljes kötvényforrás 2011. március 31-én
882 897 068 Ft.
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5. REALIZÁLT HOZAM ALAKULÁSA 2011.01.01-2011.03.31 (REALIZÁLT)
A kötvényforrás kezelésével az Önkormányzat az alábbi realizált hozamot érte el.

Jóváírt hozamok instrumentum és devizanem szerint (2011.01.01‐2011.03.31)
Instrumentum
HUF
CHF
EUR
Magyar állampapírok
MÁK értékpapír,
Diszkontkincstárjegy
0,00
0,00
0,00
Tőkegarantált betétek
DNT betét
0,00
0,00
0,00
Bankbetét
3 237 658,72
0,00
3 078,84
Hozamgarantált betétek
Prémium / opcióhoz
kötött betét
3 931 789,73
0,00
21 719,50
Árfolyamnyereség
Elszámolásos
árfolyamnyereség
0,00
0,00
0,00
Szállításos
árfolyamnyereség
0,00
0,00
0,00
SPOT konverzióból
származó árf.nyereség
0,00
0,00
0,00
Egyéb
Opciós prémium
3 432 741,07
0,00
0,00
Összesen
10 602 190 HUF
0 CHF
24 798 EUR
~ HUF
0,00
6 590 902,13
TOTAL
17 193 091,65
A devizában jóváírt hozamot szintén a 2011.03.31-i MNB közép árfolyamon számoljuk.
A 2011. év 1. negyedévben realizált hozam Forintban összesen 17 193 092,- Ft volt.

ÖSSZEFOGLALÁS
Az Önkormányzat a 2011. év 1. negyedévében összesen 17,19 Millió Ft bevételt realizált a
kötvényforrás menedzsmenti feladatok ellátásával.
Az első negyedévben megtermelt hozam fedezetet biztosított az önkormányzat 2011. március 31-én
esedékes kamatának megfizetésére (6,24 Millió Ft). Ez a hozam az átlagos kötvényforrás portfólióra
vetítve éves szinten 7,24%-os kamatnak felel meg.
Az önkormányzatnak a 2011. évtől kezdődően tőkefizetési kötelezettsége áll fenn.
2011-tól esedékes tőke- illetve kamattörlesztéseinek időpontját és összegeit az alábbi táblázat mutatja
(aktuális tőkeérték adatainak forrása: Raiffeisen Bank – dematerializált okirat).
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A Raiffeisen Bank elemzőinek előrejelzése szerint 2015 év végéig a 6 havi CHF LIBOR és CHF/HUF
árfolyam az alábbiak szerint fog alakulni:
megnevezés

2010
átlagos

2010 év
végi

2011
átlagos

2011 év
végi

2012
átlagos

2012 év
végi

2013
átlagos

2013 év
végi

2014
átlagos

2014 év
végi

2015
átlagos

2015 év
végi

CHF Libor 6-hónapos

0,27

0,24

0,85

0,85

1,23

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

CHF/HUF

199,5

222,9

212,9

210,9

201,5

192,9

191,5

192,9

194,2

195,7

197,1

200,0

6 316 000,00
ÉV

hónap

2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018

31.márc
30.szept
31.márc
30.szept
31.márc
30.szept
31.márc
30.szept
31.márc
30.szept
31.márc
30.szept
31.márc
30.szept
31.márc

aktuális
tőkeérték (%)
93,33%
86,67%
80,00%
73,34%
66,67%
60,01%
53,34%
46,68%
40,01%
33,34%
26,68%
20,01%
13,35%
6,68%
0,00%

kamatfelár 0,7%
aktuális
fizetendő tőke fizetendő tőke
fizetendő
Fizetendő kamat Fizetendő tőke +
tőkeérték
CHF/HUF
(CHF)
(HUF)
kamat (CHF)
(HUF)
kamat (HUF)
(CHF)
5 894 975,44
421 024,56 87 564 687,99 208,0
30 013,63
6 242 235,18
93 806 923,17
5 474 014,04
420 961,40 89 622 682,06 212,9
28 012,92
5 963 951,37
95 586 633,43
5 052 989,48
421 024,56 84 836 448,84 201,5
52 824,24
10 644 083,45
95 480 532,29
4 632 028,08
420 961,40 84 823 722,10 201,5
48 761,35
9 825 411,72
94 649 133,82
4 211 003,52
421 024,56 80 626 203,24 191,5
53 268,32
10 200 883,84
90 827 087,08
3 789 978,96
421 024,56 80 626 203,24 191,5
48 426,54
9 273 682,50
89 899 885,74
3 369 017,56
420 961,40 81 750 703,88 194,2
43 584,76
8 464 160,01
90 214 863,89
2 947 993,00
421 024,56 81 762 969,55 194,2
38 743,70
7 524 026,92
89 286 996,47
2 526 968,44
421 024,56 82 983 940,78 197,1
33 901,92
6 682 068,33
89 666 009,11
2 106 007,04
420 961,40 82 971 491,94 197,1
29 060,14
5 727 753,01
88 699 244,95
1 684 982,48
421 024,56
1 264 021,08
420 961,40
842 996,52
421 024,56
421 971,96
421 024,56
0,00
421 971,96
6 316 000,00
406 597,52 80 548 256,34 918 117 309,96

A CHF LIBOR és a CHF/HUF árfolyam előrejelzését figyelembe véve a fenti táblázatok szerint az
önkormányzat 2011-től 2015-ig fizetendő tőke és kamatfizetési kötelezettsége éves szinten
előreláthatóan 178-190 Millió Ft körül fog alakulni.
Az alábbiakban a Raiffeisen Bank elemzőinek devizapiaci várakozásaikról olvashatnak.
EUR/USD
Az első negyedévben egyértelműen az euró erősödésének állt a zászló, annak ellenére, hogy az év
elején még az európai adósság-félelmek dominálták a híreket. Eleddig az euró közel 8%-ot erősödött a
dollárral szemben 2011-ben, főképp a kamatvárakozásoknak köszönhetően: miközben a Fed
jegybankárai továbbra sem egységesek a laza monetáris kondíciók szigorítását illetően, addig az
Európai Központi Bank megkezdte az infláció elleni küzdelmet és kamatemelési ciklusba kezdett
áprilisban. Az eurózóna adósság-problémái és a portugál mentőcsomag bejelentésének a híre szinte
érintetlenül hagyták az euró árfolyamát, miután a piaci tendenciák arra utalnak, hogy az adósságfertőzés nem terjed tovább a kockázati sorrendben soron következő Spanyolországra (lásd európai
gazdaság). Az elmúlt hónapokban a dollár korábban tapasztalható menedék-valuta szerepe sem
érvényesült: a japán katasztrófa nyomán kiújuló kockázatkerülés nem csapódott le USD erősödésben.

A piac további kamatemeléseket áraz az EKB részéről az idei évben, miközben a FED részéről
legkorábban 2012 első negyedévének végén számít szigorításra. A kamat sztori tehát rövid távon az
euró további erősödésének kedvez, miközben az adósság-problematikával kapcsolatos hírek – egyelőre
– a háttérbe szorulnak. Az euró emelkedése a technikai elemzés oldaláról is támogatást élvez, annak
ellenére is, hogy a technikai indikátorok napi és heti grafikonok alapján is a közös európai
fizetőeszköz túlvettségét mutatják, ami alapján indokolt lenne némi korrekció a szinte töretlen
emelkedésben. Az EUR/USD grafikonján ugyanis egy hosszabb ideje tartó csökkenő trend tört meg,
amely még a 2008 nyarán indult, amikor történelmi csúcson (EUR/USD: 1,6) volt az árfolyam. A
csökkenő trendcsatornából kilépő árfolyam számára így óriási tér nyílt meg felfelé, amelyben a
technikai elemzés szabályai szerint a korábbi csúcspontok elérésére is lehetőség nyílik. Az EUR/USD
5

emelkedő trendjében a következő ellenállási szint az 1,458 (2010-es csúcs) --> majd az 1,47 (2009
október-novemberi támasz) --> illetve az 1,5 (2009-es ellenállás). A következő hónapokban tehát esély
kínálkozik az EUR/USD számára az 1,5-ös szint elérésére.

Időben távolabbra tekintve az USD újbóli erősödésére számítunk az év második felében. A Fed
mennyiségi lazító programjának (QE2) június végi kifutásával és az amerikai munkaerőpiac
felépülésével párhuzamosan a tengerentúlon is erősödhetnek a kamatemeléssel kapcsolatos
várakozások. Emellett az euró erősödésére fogadó nettó long-pozíciók számának historikusan magas
szintje (közel 17ezer kontraktus, amire utoljára 2009 végén volt példa) is arra utal, hogy az euróba
vetett bizalom nehezen javulhat tovább és az emelkedésére fogadó pozíció-zárások az EUR/USD
csökkenését segíthetik. Előrejelzésünk szerint 2011 végére 1,35-ig süllyed az EUR/USD. Az euró
összeomlására, tehát intenzív leértékelődésre nem számítunk, mivel a közös európai fizetőeszköz
gyengülését rendre megtámaszthatja a (főképp ázsiai) jegybankok irányából érkező euró-kereslet. A
jegybanki tartalékok diverzifikációja – tehát a dollár alapú eszközök dominanciájának csökkentése, és
más fizetőeszközök irányába való elmozdulás – már évek óta megfigyelhető tendencia.

Devizapiac – svájci frank

Az európai adósság-félelmek felerősödése nyomán a tavalyi év végét és az idei év elejét intenzív frankerősödés jellemezte: a CHF új történelmi csúcsra erősödött az euróval szemben. Az 1,24-es szint
viszont már erős támasznak bizonyult az EUR/CHF számára, ahonnan várakozásunknak megfelelően
(lásd Stratégia 2011. I. negyedév) felfelé korrigált az árfolyam. Az első negyedév legfontosabb
fejleménye azonban talán mégis az volt, hogy a svájci frank maradt a legerősebb menekülő valuta a
világ összes fizetőeszköze közül. A japán katasztrófa után ugyanis a hagyományosan menedék-valuta
szerepet betöltő JPY, CHF és USD közül a dollár nem reagált erősödéssel a kockázatkerülés intenzív
felerősödésére, miközben a japán jen és a svájci frank is új történelmi csúcsra erősödött a dollárral
szemben. A jen felértékelődését (ami első ránézésre ugye ellentmondásosnak tűnik) a japán
befektetők külföldi tőkebefektetéseinek hazacsoportosítása okozta, a CHF erősödése pedig pusztán a
menedék-valuta jellegéből adódott. A japán jen szárnyalását csak a G-7-es országok összehangolt
devizapiaci intervenciója tudta megállítani (amire 2000 óta nem volt példa), a vezető jegybankok
egységes jen-eladásával, ez azonban azt jelenti, hogy a JPY menedék-valuta szerepe – legalábbis
átmeneti jelleggel – megszűnt. A kockázatkerülés felerősödésével a frank az euróval szemben is
megközelítette történelmi csúcsát, az 1,25-ös szint alatt azonban csak nagyon rövid ideig fordult meg
az árfolyam, ami arra utal, hogy ezen a szinten már nagyon olcsónak találták az árfolyamot a
befektetők.

A technikai elemzés szemüvegén keresztül előretekintve a frank erősödése körvonalazódik rövid
távon, miután az árfolyam nem tudta érdemben áttörni az EUR/CHF 2009 óta tartó csökkenő
trendjét, illetve a 200 napos mozgóátlag is ellenállásnak bizonyult. A csökkenő trendcsatorna tetejéről
való lefordulás alapján akár a csatorna aljának tesztelése is következhetne – ami 1,2 alatti
EUR/CHF-et jelentene – előtte azonban túl kellene jutni az árfolyamnak a történelmi mélypontot
jelentő 1,24-es támasz-szinten. Tartósan erősödő trendben maradó CHF-re azonban mégsem
számítunk, mivel 1,25 alatt már korábban is olcsónak bizonyult az euró a frankkal szemben.
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Fundamentális oldalról inkább a frank gyengülését várjuk: az Európai Központi Bank kamatemelési
ciklusa ugyanis már elkezdődött, míg a Svájci Jegybank a gyorsuló infláció (március: 1% év/év)
ellenére továbbra is kiváró állásponton maradhat. Várakozásunk szerint az Európa Svájccal szembeni
kamatelőnye tovább nőhet az előttünk álló időszakban, mivel az EKB már júliusban és az őszi
hónapokban is kamatot emelhet, míg a Svájci Jegybanktól csak a harmadik negyedévben várjuk a
monetáris szigorítás elindítását. A gyorsuló inflációra és stabil növekedésre való tekintettel a svájci
kamatemelés utolsó gátja a túlzottan erős frank árfolyam lehet. Év végi EUR/CHF célárfolyamunk
1,32.

Budapest, 2011. május 2.

Fenyvesi Bea
Budapest Priv-Invest Kft.
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2011. május 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Vízmű rekonstrukciós munkákról beszámoló
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az ivóvízvezeték és csatornarendszer működtetését a Békés Megyei Vízművek Zrt. végzi településünkön, így a
szolgáltatás viteléhez a hálózatot önkormányzatunk bérbe adta részére.
A 473/2008. (XI.27. ) Gye. Kt. határozattal döntött a Képviselő-testület a Békés Megyei Vízművek Zrt és a Társaság
részvényesei közötti rekonstrukciós együttműködési szerződés tervezetének elfogadásáról.
A Zrt. átalakulása során az amortizációs kiadás tervezésének korábbi gyakorlata változott. A Vízműveknél a 2008.
előtti években nem történt meg az amortizációs tartalék, a rekonstrukciós alap képzése, így a települések nem
rendelkeztek a felújításhoz szükséges forrásokkal. A társaság felelősség koncentrációjának megszűnésével viszont
a tulajdonosok lépéskényszerévé vált a hibaelhárítás, felújítás. Ha a díjakba a rendszer felújításának,
kárelhárításának, rekonstrukciójának fedezete nem kerül beépítésre, a hálózat nem lesz működőképes hosszabb
távon, és lakosok zavartalan ellátása nem lesz biztosítható. A rekonstrukciós alapot elkülönített számlán tartja
nyílván a Vízművek Zrt., s az összegyűlt forrást csak és kizárólag a település vezetékhálózat rekonstrukciójára lehet
fordítani.
Az elmúlt években az önkormányzatok különböző mértékben beépítették a díjakba a rekonstrukciós tételt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. év második félévétől kezdve építette be a szolgáltatási díjakban a
rekonstrukciós hányadot.
A rekonstrukciós hányad mértékéről a Képviselő-testület dönt.
A 2011-es évre a rekonstrukciós hányadként 40 Ft/m3 -t határozott meg a Testület figyelembe véve a lakosság
teherbíró képességét és azt, hogy jelentős díjemelés ne történjen a 2010. évi díjakhoz képest.
Ivóvíz díj
hatósági
önkormányzati
lakossági
Csatorna díj
hatósági
önkormányzati
lakossági

2008.
221,80
184,30
121,40

2009.
290,10
248,80
179,80

2010.
289,80
246,90
175,50

2011.
296,40
250,40
177,60

247,50
221,80
155,10

361,10
328,70
240

452,60
414,10
315

452,50
415,60
314,00

Többlet bérleti díj mértéke:
2009. évben
2010. évben
2011. év tervezet

19.390.248,- Ft
31.505.814.- Ft
34.844.000,- Ft

A rekonstrukciós munkák keretében az alábbi felújítások valósultak meg:
2009. év E jelű és H jelű szennyvízátemelő rekonstrukciója
Áchim utca szennyvízhálózat átépítése
Összesen: 14.500 eFt (nettó)
2010. év Fő út – Szabadság utca, Kossuth utca-Pásztor János utca, Mester utca-Csejti utca, Kossuth utca-BajcsyZsilinszky utcai ivóvizes csomópontok felújítása, II/A vízműtelep kezelő épületének felújítása
Összesen: 2.900 eFt (nettó)
2011. év 2010. évben elfogadott, de áthúzódó munkák:
Aquahenger belső felújítása
Vásártéri ltp. Szennyvízcsatorna felújítása ( 100 m hosszban), A jelű átemelő nyomóvezeték cseréje, F jelű
szennyvízátemelő biofilter beépítése
Összesen: 18.457.507,- Ft (nettó)
Valamint az elmúlt testületi ülésen hozott döntésnek megfelelően:
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Tisztított szennyvíz átemelő villamos felújítása,
Víztározó felújítása
Összesen: 20.072.538,- Ft (nettó)
A Békés megyei Vízművek Zrt a mellékelt levéllel kereste meg az önkormányzatot, és kéri, hogy kerüljön sor a víz és
csatornadíjak felülvizsgálatára, emelésére.

1. döntési javaslat
"Tájékoztató elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai , Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
víz- és csatornarendszeren végzett illetve tervezett rekonstrukciós munkákról szóló tájékoztatót fogadja el.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"Rendelet módosítás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az
ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) önkormányzati rendeletet a 2011. évben ne módosítsa.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS B) alternatíva
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) önkormányzati rendeletet módosítsa, utasítsa a polgármestert,
hogy a következő testületi ülésre a víz- és csatornadíjak emelését, az önkormányzati rendelet módosítását
terjessze be.

Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2011. május 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Önkéntes Tűzoltóság 2011. évi I. féléves szakmai beszámolója
Omiliák Csaba tűzoltó parancsnok
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság
2011. évi I. féléves szakmai beszámolója
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!
2008.12.01.-el megalakult a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság a 11 fő főállású tűzoltóval.
Az államilag finanszírozott. önálló területtel (Hunya, Csárdaszállás, Gyomaendrőd) rendelkező Önkéntes tűzoltóság
évi közel 27 millió forint költségvetéssel gazdálkodik, amit az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság utal havi
lebontásban. Az éves 27 millió ft-os állami támogatás 75 % munkabér, 25% egyéb költség, működési költségből
tevődik össze. Szolgálat 24 órás váltás 72 óra pihenő és ebből az állomány mellett 5 fő önkéntes tűzoltó ad
készenléti szolgálatot.
Események 2010.01.01-2010.12.31.-ig
Káresetek részletesen
Tűzeset:
Műszaki mentés
Téves jelzés
Segítség nyújtás

Hunya
Csárdaszállás
Gyomaendrőd
Körösladány / Dévaványa
Összes:

23
146
10
10

Tűzeset
M.Mentés
2
5
2
19
141
Segítségnyújtás 10 db
23
146
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Téves j.
0
0
10
10

Békés Megyei Katasztrófavédelem Igazgatóság, Békéscsabán indított Önkéntes és Létesítményi Tűzoltó
parancsnoki képzésen 4 fő főállású tűzoltó tett sikeres vizsgát 2010.06.19.-én .
Résztvevők:Varga Zoltán,Omiliák Csaba,Kiss Endre és Kurilla Zsolt.
2010.junius hónapjában 40 órás tűzoltói alaptanfolyamon 4 fő önkéntes tűzoltót tudunk rajta indítani. A tanfolyamon
részt vevők: Baráth Géza, Baráth Zsolt, Nagy Bianka és Márjalaki József. Mind a 4 fő sikeresen elvégezte a
tanfolyamot.
Bemutatón és más karitatív adományozáson részvétel:
2010.04.29. Körös Mentőcsoport Gyakorlata
2010.05.01-02 Sajt és túró fesztivál
2010.05.22 Gyomaendrőd Csodavár Alapítvány Gyereknap
2010.05.23 Gyomaendrőd Rubin Panzió Főző verseny
2010.05.29 Gyomaendrőd Kossuth úti Óvoda Gyereknap
2010.05.29 Gyomaendrőd Öregszőlő Paprikás krumpli főző verseny
2010.06.11 Gyomaendrőd Dr. Békés Fogászat nyílt nap
2010.06 hó Felsőzsolca adományszállítás
2010.06.23 Gyomaendrőd Rubin Panzió bemutató
2010.08.21 Gyomaendrőd XII. Halfőző verseny
2010.09.13 Gyomaendrőd Bethlen Gábor Egészségügyi nap
2010.09.15 Gyomaendrőd Disco baleset bemutató
2010. 10 hó Devecser adományszállítás
2010 évben történ még: - 10 alkalommal ruhaosztás
Esély klubba
Gyomaendrődi templomba adományosztás
Rózsahegyi Kálmán kollégiumának karácsonyi adományozás
2010-ben lévő gyakorlatok
2010.02.10. Gyomaendrőd Civis Bau Meister Kft Begyakorló gyakorlat
2010.04.20 Gyomaendrőd Mammuth tec Hungary Kft Begyakorló gyakorló
2010.05.05 Gyomaendrőd Rózsakert Idősek Otthona Begyakorló gyakorlat
2010.06.02 Gyomaendrőd Mammuth tec Hungary Kft Parancsnoki ellenőrző gyakorlat
2010.07.14 Gyomaendrőd Gyoma fa Kft Begyakorló gyakorlat
2010.08.31 Gyomaendrőd Katona József Művelődési Ház Begyakorló gyakorlat
2010.09.22 Gyomaendrőd Katona József Művelődési Ház Parancsnoki ellenőrző gyakorlat
2010.10.06 Gyomaendrőd Kiss Bálint Általános Iskola Begyakorló gyakorlat
2010.06.27 Gyomaendrőd Gondozási Központ Begyakorló gyakorlat
2010.11.04 Gyomaendrőd Kiss Bálint Általános Iskola Parancsnoki ellenőrző gyakorlat
2010.12.08 Gyomaendrőd Gondozási Központ Begyakorló Gyakorlat
Tűzoltó szakfelszerelések fejlesztése
Folyamatosan megy a tűzoltó felszerelések cseréi és új beszerzések. A működésre kapott állami támogatásból.
Vársárlásra került:
Egyéni védőfelszerelés: - Bevetési ruhák
- Védő csízmák
- Védősisakok
-Szakfelszerelések
Laktanya felújítás történt
Gyomaendrőd 2011.05.08.
……………………………………………..
Omiliák Csaba parancsnok

Döntési javaslat
"Önkéntes Tűzoltóság szakmai beszámolójának elfogadása"
15

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Önkéntes Tűzoltóság 2011. évi I. féléves szakmai beszámolójának
elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2011. május 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Zöldpark Kft. 2010 évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének
elfogadása
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
A Zöldpark Kft. benyújtotta a T. Képviselő – testület elé a 2010 évi beszámolót és közhasznúsági jelentést
elfogadásra.
A Kft. számviteli feladatainak ellátását a Gyomaszolg Ipari Park Kft. végzi díjazás ellenében.
A Felügyelő Bizottság a Kft. a 2010 évi beszámolót és a közhasznúsági jelentést elfogadta.
A Kft. tárgyidőszaki mérleg szerinti eredménye 731 ezer forint. Az eszközök és források értéke egyezően 6.002 ezer
Ft.
A Felügyelő Bizottság javasolja a T. Képviselő – testületnek, hogy fogadja el a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
a 2010 évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését, továbbá a 731 eFt mérleg szerinti eredménye kerüljön
eredménytartalékba.
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. alapító okirata a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
rendelkezéseinek való megfeleltetést követően tartalmazza a felmentvény jogintézményét. Ennek megfelelően az
alapító a mérleg elfogadásával egyidejűleg köteles napirendre tűzni a vezető tisztségviselő előző évi munkájának
értékelését és köteles határozni a részére megadható felmentvény tárgyában.
A felmentvény megadásával az alapító igazolja, hogy a vezető tisztségviselő az értékelt időszakban munkáját a
társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartava végezte.
Kérem a T. Véleményező Bizottságot, hogy a fenti előterjesztést tárgyalja meg és döntését határozati javaslatot
formájában hozza meg.

Döntési javaslat
"A Zöldpark Kft. 2010 évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Képviselőtestületének, hogy fogadja el a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2010. évről szóló egyszerűsített éves
beszámolóját és közhasznúsági jelentését. Adja hozzájárulását a mérleg szerinti eredmény, 731 eFt
eredménytartalékba való átvezetéséhez.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-Testületének, mint a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. társaság alapítói jogait
gyakorló testületnek az alapító okirat és a 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdése alapján igazolja, hogy Gurin
László ügyvezető a 2010. év beszámolási időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt
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tartva végezte, ezért részére a felmentvényt megadja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2011. május 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2010. évi beszámolójának az elfogadása
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2011. áprilisi Felügyelő Bizottsági ülésén a napirendi pontok között megtárgyalásra
került a 2010. évi beszámoló.
A Felügyelő Bizottság a Kft. 2010 évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadta.
A Kft. tárgyidőszaki mérleg szerinti eredménye -2.355 ezer forint. Az eszközök és források értéke egyezően 52.684
ezer Ft.
A Felügyelő Bizottság javasolja a T. Képviselő – testületnek, hogy fogadja el a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2010.
évi beszámolóját.
A társaság nem készített 2011. évre üzleti tervet. Az üzleti terv készítésének szempontjai meg lettek adva.
A gazdasági társaság élén ügyvezető váltás történt, az átadás átvétel 2011. április 29.-én zajlott le. Az átadás
átvételről a 2011. április 30.-val bezárólag elkészített főkönyvi kivonat és egyéb számviteli beszámolók kimutatások
elkészültével a 2011. júniusi Képviselő – testületi ülésen lesz beszámolva.
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. alapító okirata a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
rendelkezéseinek való megfeleltetést követően tartalmazza a felmentvény jogintézményét. Ennek megfelelően az
alapító a mérleg elfogadásával egyidejűleg köteles napirendre tűzni a vezető tisztségviselő előző évi munkájának
értékelését és köteles határozni a részére megadható felmentvény tárgyában.
A felmentvény megadásával az alapító igazolja, hogy a vezető tisztségviselő az értékelt időszakban munkáját a
társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartava végezte.
Kérem a T. Véleményező Bizottságot, hogy a fenti előterjesztést tárgyalja meg és döntését határozati javaslatot
formájában hozza meg.
Döntési javaslat
"A 2010. évi beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Képviselőtestületének, hogy hagyja jóvá a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2010. évről szóló beszámolóját. A társaság 2010.
évi adózott eredménye -2.355 ezer Ft.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-Testületének, mint a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. társaság alapítói jogait gyakorló
testületnek az alapító okirat és a 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdése alapján igazolja, hogy Vodova János
ügyvezető a 2010 évi beszámolási időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva
végezte, ezért részére a felmentvényt megadja.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2011. május 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Gyomaközszolg Kft. 2010. évi beszámolójának az elfogadása
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
A Gyomaközszolg Kft. Felügyelő Bizottsága a 2011. májusi ülésén megtárgyalta a 2010. évi beszámolót. A
könyvvizsgálói jelentés írásos példánya az FB. ülésre készült el. Jelen előterjesztés készítése a Felügyelő Bizottság
ülése előtt történt. A bizottsági ülésen lesz beszámolva Felügyelő Bizottsági ülésen elhangzottakról, illetve a
könyvvizsgálói jelentésről. Az előterjesztés időpontjában még nem volt aláírt mérlegbeszámoló, az adatokat a
társaság főkönyvelője szolgáltatta. A mellékletek külön kerültek kiküldésre.
A könyvelői szolgáltatások körébe tartozó feladatok irányítását a Gyomaszolg Ipari Park Kft. főkönyvelője végzi
A Felügyelő Bizottság a Kft. 2010 évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadta.
A Kft. tárgyidőszaki mérleg szerinti eredménye – 2.461 ezer forint. Az eszközök és források értéke egyezően 28.474
ezer Ft.
A Felügyelő Bizottság javasolja a T. Képviselő – testületnek, hogy fogadja el a Gyomaközszolg Kft. 2010. évi
beszámolóját.
A Gyomaközszolg Kft. alapító okirata a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezéseinek való
megfeleltetést követően tartalmazza a felmentvény jogintézményét. Ennek megfelelően az alapító a mérleg
elfogadásával egyidejűleg köteles napirendre tűzni a vezető tisztségviselő előző évi munkájának értékelését és
köteles határozni a részére megadható felmentvény tárgyában.
A felmentvény megadásával az alapító igazolja, hogy a vezető tisztségviselő az értékelt időszakban munkáját a
társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartava végezte.
Kérem a T. Véleményező Bizottságot, hogy a fenti előterjesztést tárgyalja meg és döntését határozati javaslatot
formájában hozza meg.
Döntési javaslat
"A 2010. évi beszámoló jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Képviselőtestületének, hogy hagyja jóvá a Gyomaközszolg Kft. 2010. évről szóló beszámolóját. A társaság 2010. évi mérleg
szerinti eredménye – 2.461 ezer Ft.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-Testületének, mint a Gyomaközszolg Kft. társaság alapítói jogait gyakorló testületnek az
alapító okirat és a 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdése alapján igazolja, hogy Egeresi András ügyvezető a 2010
évi beszámolási időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért
részére a felmentvényt megadja.

Határidők, felelősök:
21

Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2011. május 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaszolg Ipari Park 2010. évi beszámolójának az elfogadása, valamint a 2011.
évi üzleti terv jóváhagyása
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. Felügyelő Bizottsági ülése 2011. május 12.-én 15 órakor kezdődött, amelyen a
napirendi pontok között megtárgyalásra került a 2010. évi beszámoló. Jelen előterjesztés készítése a Felügyelő
Bizottság ülése előtt történt. A bizottsági ülésen lesz beszámolva Felügyelő Bizottsági ülésen elhangzottakról.
A Kft. tárgyidőszaki adózott mérleg szerinti eredménye 1.845 ezer forint. Az eszközök és források értéke egyezően
459.797 ezer Ft.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft-nek a 290/2008. (VII. 7.) Gye. Kt. határozat
alapján nyújtott 6 millió Ft összegű tulajdonosi kölcsönt átminősítette működési célú pénzeszköz átadássá azzal a
feltétellel, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft. a 2009. évi és a 2010. évi eredménytartalékának terhére osztalékot
köteles fizetni - a 6 millió Ft összeg erejéig - a tulajdonos önkormányzat részére.
A Kft. az osztalékfizetést a 2010-es adózott eredményéből 6.000 eFt értékben tervezi (ebből 4.000 eFt
osztalékelőlegként kifizetésre került 2010. szeptember 30.-ig).
A társaság a 2010. évben képződött adózott eredményt ( 1.845,- eFt ) eredménytartalékba kívánja átvezetni.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. alapító okirata a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezéseinek
való megfeleltetést követően tartalmazza a felmentvény jogintézményét. Ennek megfelelően az alapító a mérleg
elfogadásával egyidejűleg köteles napirendre tűzni a vezető tisztségviselő előző évi munkájának értékelését és
köteles határozni a részére megadható felmentvény tárgyában.
A felmentvény megadásával az alapító igazolja, hogy a vezető tisztségviselő az értékelt időszakban munkáját a
társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartava végezte.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. elkészítette a 2011. évi üzleti tervét, melyet jóváhagyásra a T. Képviselő – testület elé
terjeszt.
Kérem a T. Véleményező Bizottságot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntését határozati javaslat
formájában hozza meg.

1. döntési javaslat
"A 2010. évi beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Képviselőtestületének, hogy hagyja jóvá a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2010. évről szóló mérlegbeszámolóját. A Kft. 2010. évi
adózott eredménye: 1.185 eFt.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"Rendelkezés a 2010. évi eredményről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Képviselőtestületének, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2010 évben képződött nyereségét ne vonja el. A mérleg szerinti
adózott eredményt a társaság eredménytartalék képzésére használhatja fel.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 3. döntési javaslat
"Osztalékfizetés jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Képviselőtestületének, hogy hagyja jóvá a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 6 millió Ft összegű osztalék kifizetését a társaság 2010.
évi eredményből.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 4. döntési javaslat
"A felmentvény megadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város KépviselőTestületének, mint a Gyomaszolg Ipari Park Kft. társaság alapítói jogait gyakorló testületnek az alapító okirat és a
2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdése alapján igazolja, hogy Egeresi András ügyvezető a 2010 évi beszámolási
időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a felmentvényt
megadja.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 5. döntési javaslat
"A 2011. évi üzleti terv jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Képviselő
– testületének, hogy hagyja jóvá az előterjesztéshez mellékelt Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2011. évi üzleti tervét.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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GYOMASZOLG IPARI PARK KFT
Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu
T/fax: 66/386-269

2011. évre vonatkozó üzleti terv

Tartalomjegyzék
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Vezetői összefoglaló
A vállalkozás általános bemutatása
Marketing terv
Működési terv
Szervezeti felépítés
Pénzügyi terv
Mellékletek

I. Vezetői összefoglaló
Az egykor „Gyomaendrőd Városi Tanács Költségvetési Üzeme” cégnévvel működő gazdasági
szervezet KFT társasági formában 1991 évben kezdte el működését. Napjainkig a gazdasági
társaságnál több lényeges szervezetalakítás történt, melyek alapvetően a cég profiljának és
árbevétele módosulásával függtek össze.
A GT a tevékenységi köre alapján:
- építőipari kivitelezéssel,
- hulladékszállítással,
- temetkezési vállalkozással (kegyeleti szolgáltatás),
- temetőfenntartással,
- belvizes csatornák és műtárgyak létesítésével karbantartásával foglalkozik.
A cég szolgáltatásainak vevőkörébe tartoznak Gyomaendrőd város és környéke lakossága, ipari és
mezőgazdasági profilú vállalkozások, a helyi önkormányzat és intézményei, továbbá néhány
kistelepülés önkormányzata.
A GT tulajdonosa: Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mely intézmény a cég vezetésére
ügyvezető igazgatót nevez ki. A cég működésének felügyeletére, ellenőrzésére a Képviselő
Testület 3 tagú felügyelő bizottságot delegál.
II. A vállalkozás általános bemutatása
A „GYOMASZOLG” Gyomaendrőd Város Önkormányzata Kivitelező és Szolgáltató KFT. 1991
évben kezdte meg működését. 1999-től Gyomaszolg Ipari Park Építő és Szolgáltató KFT cégnevet
viseli. 2006. júniusában a gazdasági társaságból kiválással létrejött a GYOMAKÖZSZOLG KFT. A
GYOMASZOLG Ipari Park KFT tulajdonosa 100%-os tulajdoni hányaddal Gyomaendrőd Város
Önkormányzata.
A GT. 54 fő alkalmazottal látja el feladatait, melyek a következők:
- magas-és mélyépítő ipari kivitelezés ,
- építőipari és szakipari munkák,
- beton készítés és helyszínre szállítás,
- szállítás és anyagmozgatási feladatok,
- ipari terület bérbeadása és őrzése,
- önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelése,
- hulladékszállítás,
- önkormányzati utak kezelése,
- árvíz és belvíz védekezés, csapadékvíz elvezetés, holtágak vízkezelése,
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- temető fenntartás,
- temetkezési vállalkozás (kegyeleti szolgáltatás),
- a Gyomaendrődi Ipari Park és az inkubátorház területének bérbeadása, értékesítése.
A GT működésével gyarapítani, fejleszteni szeretné Gyomaendrőd város és környéke építészeti
kultúráját, a város ipari parkját, és a helyi önkormányzat vagyoni értékeit. Küldetésének tekinti
továbbá a köz - és magánépületek, építmények, parkok, egyéb ingatlanok, szebbé, korszerűbbé,
tisztábbá és gazdagabbá tételét, a tartalom és forma harmóniájának elősegítését, a természeti és
földrajzi adottságokhoz való életviteli igazodást. Ezen objektivációk által javítani kívánja a város
image –ét, az itt élő lakosok és a várost látogatók hangulatát, közérzetét.
A vállalkozás célja Gyomaendrőd város lakossága, a város intézményei, továbbá a városban és
Gyomaendrőd környezetében működő vállalkozások számára a tevékenységi körnek megfelelő
szolgáltatás biztosítása. Célja továbbá a GT. eszköz állományának (gép, épület, egyéb
vagyonelemek) jelzett feladat ellátáshoz való újratermelése, az alkalmazotti állomány számára a
munkahely megtartása, a dolgozói létszám mérsékelt fejlesztése a munkafeltételek permanens
korszerűsítése.
A cég filozófiájának fő irányvonala elsősorban a cég alkalmazottainak és üzlettársainak a jelzett
célokkal való azonosulása, azonosíttatása, a személyi beállítódások és attitűdök célirányos
formálása.
A GT a gazdasági rentabilitását „több lábon állással” igyekszik biztosítani. Az építőiparban a
hazai viszonyok szerint kialakult trend rendkívül kedvezőtlen. A közel 5 éve tartó recesszió
egyrészt súlyosan érinti az építőipart, másrészt a Gyomaendrőd város és környékén az un.
„periféria hatás” is kedvezőtlen feltételeket nyújt.
A városüzemeltetési tevékenységekre bár számottevő igény mutatkozik (út - járda – parkoló
fenntartás, temető korszerűsítés, stb.), azonban a fizetőképes kereslet csökkenését eredményezi
az önkormányzati források folyamatos apadása. A szociális bérlakások állaga folyamatosan romlik,
mert egyrészt a korrekt fenntartáshoz szükséges pénzügyi források nem állnak rendelkezésre,
másrészt az épületingatlanok eleve súlyos épületszerkezeti, közmű-ellátottsági fogyatékosságokkal
rendelkeznek.
A temetkezési vállalkozás (kegyeleti szolgáltatás) árbevételének szinten tartása megfelelő
marketing tevékenység folytatásával biztosítottnak látszik.
A vidéki hulladék szállítás megtartására a konkurens cégek piacbővítő törekvései miatt továbbra is
nagy figyelmet kell fordítani. Egyre nehezebb a valós ráfordításokat az árban érvényesíteni.
A cég legfontosabbnak ítélhető erőssége, hogy a munkamegosztásban a működésben jól
„összeszokott” alkalmazotti állománnyal rendelkezik. (Nincsenek „kiskönyves”, ideiglenesen
alkalmazott munkavállalók.) A cég kompetenciáit alapvetően a tulajdonos határozta meg, de
viszonylagos önállósággal is rendelkezik.
A cég saját tulajdonú telephellyel rendelkezik. A telephely melletti területen (34 ha) működik a
Gyomaendrődi Ipari Park. A telephelyen rendelkezésre állnak a munkavégzéshez szükséges
épület ingatlanok és egyéb vagyontárgyak. A Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 sz. alatti telephelyről
készített fotók az 1 sz. mellékletben találhatók.
III. Marketing
Gyomaendrőd városban jelenleg 31 olyan vállalkozás működik, amelyek fő tevékenysége a „lakó
és nem lakó épület építése”. Összességében 71 vállalkozás folytat olyan építőipari
tevékenységet, amely azonos profilú a GYOMASZOLG KFT valamelyik szakipari profiljával ( pl.:
hideg-vagy meleg burkolás, tetőfedés stb.)
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TEAOR sz.
1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./
8./

4120
4299
4311
4312
4333
4334
4339
4391

A tevékenység megnevezése
Lakó és nem lakó épület építése
Egyéb építészet
Bontás
Építési terület előkészítése
Padló –és falburkolat
Festés üvegezés
Egyéb befejező építés
Tetőfedés
Összesen:

A konkurens vállalkozások
száma Gyomaendrődön
31
15
1
1
4
7
2
10
71

A konkurens cégek száma tehát a város lakosainak számához, de elsősorban a fizetőképes
kereslethez mérten viszonylag magas. Az építőipari ágazat - a makrogazdasági előrejelzések
alapján - rendkívül nehéz időszakot kénytelen megélni a beruházási források szűkössége, az
önkormányzati pénzeszközök vásárló értékének folyamatos csökkenése, továbbá a lakosságnak
az építőipari szolgáltatások igénybevételére való hajlandósága a csökkenése miatt. (A
munkanélküliség az alacsony jövedelmek és a növekvő rezsi-költségek miatt az elmúlt 6-7 év
alatt drasztikusan leromlott a családok költségvetése, ezáltal a fizetőképes kereslet.)
Gyomaendrőd városban a „perifériahatás” is érvényesülni látszik. A gazdaságra vonatkozó
prognosztizációk szerint 2011 évben az építőiparban az előző évi gazdasági mélypont szintjén
érzékelhető a kereslet alakulása. A marketing stratégiánkat az előzőek figyelembe vételével
célszerű kialakítani.
A vidéki települések közül az alább jelzett településeken végzünk a helyi önkormányzatok
megbízása alapján hulladékszállítási feladatokat.

Település
(2008 év)
Csárdaszállás
Hunya
Kardos
Kétsoprony
Örménykút

GYOMASZOLG
kft. részére
Lakások térítendő nettó
díj
száma
[Db]
[Ft/lakás/hó]
218
330
213
315
106

417
431
504
466
540

Szállított
hulladék
mennyiség
[kg/hó/lakás]
62,15
25,9
33,74
50,67
38,57

A piac megtartása érdekében nyomott árakon kényszerülünk a hulladékszállítási munkát
elvállalni. A konkurens cégek megnevezése és a Békés megyei piac megosztása a 2. sz.
mellékletben bemutatott térképen látható.
A GT a Gyomaendrődi Hírmondó hasábjain havonta hirdeti a vállalkozási tevékenységét,
szakipari kapacitásait. Természetesen verbális kommunikációs csatornákon is ajánljuk a cég
szolgáltatásait. Évente egyszer országos és megyei lapban, továbbá interneten nyújtunk
valamilyen céges információt.
A vevői megelégedettség növelése érdekében szolgáltatásunk minőségén szinte valamennyi
tevékenységnél indokolt javítani.
Építőipari részlegeknél:
- vízszintes és függőleges burkolatok felületképzésénél a minőség javítása,
- a munkaidő kihasználási tényező javítása, ezáltal a kivitelezési munkák átfutási
idejének csökkentése,
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- ügyvezető - művezető - szakmunkás koordinációs kapcsolatok javítása, ezáltal
a redundáns mozzanatok kiiktatása, az „állásidő” csökkentése.
Temetkezési vállalkozásnál:
- a „vevő-centrikus” magatartás erősítése, a vevői megelégedettség fokozása,
- ügyfélfogadó iroda további korszerűsítése,
- a szolgáltatások körének gyarapítása.
Vidéki és alvállalkozói minőségben végzett hulladékszállításnál:
- a települési önkormányzatokkal a koordináció javítása,
- vállalási határidőknek a korábbiaknál pontosabb betartása.
Alvállalkozói feladatkörben végzett munkák esetében az időbeli pontosság és a határidős
teljesítések követelményeinek több esetben nem tudott a cég eleget tenni. Építőipari árajánlatok
szolgáltatásánál a gyorsabb kidolgozás és a több alternatívás ajánlatok előzetes előkészítése a
legfontosabb vevői igény. Ezen követelmények teljesítésével tervezzük a cég image –ét javítani,
és az építőipar piacán a piaci részesedésünket a konkurensek rovására mérsékelten növelni. A
korábbi években a jelzett hiányosságok kedvezőtlenül motiválták a vevői megítélést.
Az alkalmazott áraink költség alapú árak. Építőipari árajánlatok megrendelésre történő
szolgáltatásakor - a csökkenő kereslet miatt - fel kell készülnünk az áralkukra és a cég számára
„a még elfogadható ár” gyors kalkulációjának kidolgozására. A költség alapú árképzés miatt
csekély mozgástér mutatkozik a szolgáltatási árak nagyvonalú módosítására. A vevőink köréből a
nagyobb vállalkozási eredményt biztosító munkamegrendelők számára a képzési támogatási
kontingensünkből juttatunk „vissza” pénzforrásokat.
IV-V. Működési terv és szervezeti felépítés
A gazdasági társaság irányítását az ügyvezető igazgató végzi. A helyi önkormányzat
( tulajdonos) a társaság ellenőrzésére, felügyeletére 3 tagú felügyelő bizottságot delegált. Az
ügyvezető határozza meg és szabályozza a szervezetre:
- a munkamegosztást,
- hatáskör megosztást,
- koordinációt és
- konfigurációt ( szervezeti felépítés ).
A munkamegosztási rend alapján az ügyvezető 4 fő csoportot irányít:
- törzskari állomány,
- építőipari csoport,
- szállítás, anyagmozgatás,
- temetkezési vállalkozás, temető fenntartás.
A koordinációs rendszer értelmében az ügyvezető hetenként és aktuálisan csoportvezetői
értekezleteket tart, amelyeken ismerteti az időszerű feladatokat. A feladatok ellátásánál jellemzően
az írásbeli koordinációs rendszer működik (Pl.: munkamegrendelés, költségvetés, pénzügyiszámviteli bizonylatok, munkalapok, stb.). A munkamegosztási rend és a működési igény alapján a
gazdasági társaság szervezeti felépítése az alábbi konfiguráció szerint alakult.
Ügyvezető igazgató
Törzskari állomány
- kalkulációs és tervezési csoport,
- könyvelés-raktár csoport,
- takarítás.

Építőipari csoport
- kőműves,
- burkoló,
- ács, asztalos,
- lakatos,
- segédmunkások.

Szállítás, anyagmozgatás
- gk. és munkagép vezetők,
- járműkarbantartás,
- nyers beton készítés,
- telephely üzemeltetés.

Temetőfenntartás és
temetkezési vállalkozás
- temetőfenntartás,
- kegyeleti szolgáltatás,
▪ ügyintézés, kegyeleti cikk ért.
▪ halott szállítás.
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1. A céghez címzett munkamegrendeléseknél az írásbeli koordináció a követelmény. A munka
megrendeléseket - a vevői igények alapján - árajánlatok szolgáltatása, árajánlatok elfogadása
események előzik meg. Vevői megrendelők vagy részletesebb vállalkozási szerződések kötése
alapján kezdődnek a vállalkozási tevékenységek. Építőipari munkamegrendelések esetében az
árkalkulációt a kalkulációs csoport végzi. A vállalási árat építőipari normatáblázatok és a szakipari
csoportokra vonatkozó (általános költségeket is tartalmazó) rezsi/óradíjak alapján határozzuk
meg. Természetesen rendelkezik a GT előre (általában egy évre) meghatározott (fajlagos)
egységárakkal. (pl.: nyers beton árak, temetkezési szolgáltatások és temetőüzemeltetés ártarifái
stb.)
2. A megrendelt rutinszerűen végezhető feladatok végrehajtását a munkamegosztási rend, a
költségvetés és a rendelkezésre álló humán erőforrások mennyisége és minősége alapján a
csoportvezetők koordinálják. Rutinszerűen nem végezhető összetettebb feladatok esetén a
kivitelezési munkákat:
- ügyvezető,
- kalkulációs csoport,
- művezető (csoportvezető),
- szállítási csoportvezető,
- felelős műszaki vezető,
- műszaki ellenőr,
- indokolt esetben tervezővel kiegészített, vagy az előzőek célszerű kombinációja
személyi összetételű munkaértekezlet előzi meg. A kivitelezés során a jelzett team, támogatja,
koordinálja, rendelkező mozzanatokkal irányítja és ellenőrzi a végrehajtó szakipari csoportokat.
A munkák logisztikai kiszolgálása: a kalkulációs csoport, művezető, anyagbeszerző és raktáros
team feladat ellátásával realizálódik. Az anyagkezelés, szállítmányozás, raktározás bevételezés,
kiadás ügyviteli rendjében kizárólag az írásbeli koordináció működhet. (számviteli törvény,
bizonylati elv).
3. Az elvégzett szolgáltatás átadás – átvétele a szolgáltatás jellegétől függően történhet –
egyszerűsített formában - teljesítést igazoló vevői aláírással (pl.: beton eladás), vagy
jogszabályban rögzített normák szerint végrehajtandó műszaki átadás- átvételi eljárással.
4. A vállalási szerződésben meghatározott naturális teljesítést követően történik az elvégzett
munka (termék) leszámlázása, a naturális és a pénzügyi teljesítések dokumentálása, archiválása,
számviteli könyvelése.
A GT a címben meghatározott telephelyen működik. A kerítéssel határolt őrzött telephelyen
rendelkezésre állnak a működéshez szükséges tárgyi feltételek. A telephelyről készített fotókat az
1/a és 1/b mellékletek reprezentálják.
VI. Pénzügyi terv
A GT éves mérlegsoros eredménytervét a 3 sz. melléklet tartalmazza.
A temető fenntartás árbevételét a 2010 évi bevételi adatok (bázis) igénybevételével terveztük. A
bázisszemléletű tervezés alapján a 2011 évre kalkulált éves árbevétel mértéke: 9.100.000 [Ft/év].
A kegyeleti szolgáltatás 2011 évre kalkulált árbevétele: 19.500.000 [Ft/év].
Gyomaendrőd, 2011. 02. 08.
Tisztelettel: Egeresi András
ügyvezető igazgató
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VII. Mellékletek
1 sz. melléklet

A GYOMASZOLG Ipari Park kft. telephelye
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2 sz. melléklet

A hulladékszállítás piacának megyei megosztása
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3 sz. melléklet
Eredményterv 2011

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)
adatok E Ft-ban

ÜZLETI TERV 2011
Sorszám
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

A tétel megnevezése

Előző évi
terv

Előző
év(ek)
módosításai

Tárgyévi terv

b

c

d

e

1
2

Belföldi értékesítés nettó árbevétele
Exportértékesítés nettó árbevétele

199800

I.
3

Értékesítés nettó árbevétele (01+02)
Saját termelésű készletek állományváltozása ±

199800
2337

4

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

II.
III.
5
6

Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)
Egyéb bevételek
ebből: visszaírt értékvesztés
Anyagköltség
Igénybe vett szolgáltatások értéke

7
8
9

Egyéb szolgáltatások értéke
Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

IV.
10
11

Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetések

12

Bérjárulékok

V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)
VI. Értékcsökkenési leírás
VII. Egyéb ráfordítások
ebből: értékvesztés
A.
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
(I±II+III-IV-V-VI-VII)

4044
6381
45775
5812
65707
25146
4235
7096
7059
109243
65266
4080
19609
88955
9620
55247
6401
-11109

201960
0

201960

0

0
51612
6401
66787
26226

0

0

0

4235
7096
7059
111403
65266
4080
19609
88955
18620
29723
6401
4871
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"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)
adatok E Ft-ban
Sorszám

A tétel megnevezése

a
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

13
14
15
16
17

b
Kapott (járó) osztalék és részesedés
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
ebből: értékelési különbözet

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)
18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
ebből: értékelési különbözet

Előző évi
terv

Előző
év(ek)
módosításai

Tárgyévi terv

c

d

e

2652

2652

7027

7027

9679

2

7027

7027

IX.
B.
C.
X.

Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)
Rendkívüli bevételek

7029
2650
-8459
18007

XI.
D.

Rendkívüli ráfordítások
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)

463
17544

47
48
49
50
51
52

E.
XII.
F.
22
23

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)
Adófizetési kötelezettség
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)
Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre
Jóváhagyott osztalék, részesedés
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)

9679

2

41
42
43
44
45
46

G.

0

9085
1626
7459
6000
1459

0
0
0

7029
2650
7521

0

463
-463

0
0

7058
1626
5432

0

5432
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2011. május 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaközszolg Kft. 2011. évi I.negyedéves beszámolója
Varjú Róbert
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaközszolg Kft, mint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos, helyi közszolgáltatás szolgáltatója
megküldte hivatalunknak a 2011. év I. negyedévben végzett hulladékszállítás teljesítéséről készített beszámolót,
melyet ezúton a T. Képviselő-elé terjesztünk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására.

Döntési javaslat
"I. negyedéves beszámoló "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a Gyomaközszolg Kft. 2011. I. negyedéves
beszámoóját elfogadásra javasoja a Képviselő-testületnek.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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GYOMAKÖZSZOLG KFT
Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu
T/fax: 66/386-269
Tárgy: Beszámoló a hulladékkezelésről
2011 I. negyedév
Ikt.: 33/2011
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Liszkainé Nagy Mária Osztályvezető
Tisztelt Osztályvezető Asszony!
A GYOMAKÖZSZOLG kft. 2011 I. negyedévben a vállalásának megfelelően
elvégezte Gyomaendrőd városban a települési szilárdhulladék gyűjtését és
befogadó-helyre történő szállítását.
A mellékelt diagram adataiból látható, hogy a szolgáltató negyedéves naturális
teljesítéséből származó követelés állomány képződmény - 3 év I. n. éves adatainak
összehasonlítása alapján is – rendkívül kedvezőtlen.
Év

Naturális teljesítés alakulása [Ft]
(nettó)

2010. I. negyedév

5 336 045

Eltérés
(bázis: 2010)

2011. I. negyedév

4 999 964

-336 081

(93,7%)

A lakosság a hulladékkezelési szolgáltatást 2011 évben 2010 évhez viszonyítva
kisebb mértékben vette igénybe. Ez az adat a befogadó helyre történő beszállított
hulladék mennyiség mértékével is összhangban áll.
Beszállított hulladék mennyisége [kg]:

2010 év

2011 év

486 840

454920

(93,44%)

A GYOMAKÖZSZOLG KFT 2010 évben – alapvetően a lakosság kedvezőtlen
fizetési hajlandósága (fizetési morál) miatt – veszteséges évet zárt az elszámolt
értékvesztés domináns hatása alapján. Ezt követte 2011. I. n. évben - az előző év I.
negyedévéhez viszonyítva - egy csökkenő szolgáltatás igénybevétel és árbevétel.
További gazdálkodási problémák /várható gazdasági hatások/
1. A szolgáltató a benyújtott konkrét számításnál - a képviselők előzetes ajánlása
alapján - a 70 évet betöltött és egyedül élő személyek kedvezményes
60
literes
térfogatú edényeinek ürítéséből származó árbevételt kalkulálta. A Városüzemeltetési
Osztály adatszolgáltatása alapján ez a létszám kb.: 50-60 fő. Ezzel szemben később
a testület úgy határozott, hogy - a kedvezményezettek körét kibővítve - a város
valamennyi öregségi nyugdíjas állományú egyedül élő polgára jogosult lehet a 60
literes edény használatára és az ezzel arányos - csökkentett mértékű - díjfizetésre.
Ennek a változásnak az árbevételi hatása egyelőre nem számszerűsíthető (nincs

konkrét adat), azonban pl.: egy 400 fős érintett többlet állomány esetén az árbevétel
csökkenés ~650.000 [Ft/év]. Erre a szolgáltatónak nincs fedezete, miután a
költségvetésbe az árak minimalizálása miatt nem kerülhetett bele tartalék keret.
2. Az eredeti tervhez képest árbevétel csökkenést okoz a korábbinál kisebb térfogatú
edény (120/80) használatára történő átállás miatti árbevétel kiesés
kompenzálatlansága. Ennek mértéke egyelőre nem ismert.
3. A feladatellátás költségvetésében – éppen az ürítési árak minimalizálása miatt - a
biztonsághoz egy 2-2,5% -os tartalékkeretet nem épülhetett be.
A GT 2011 év I. n. éves gazdálkodási adatait a melléklet tartalmazza.

Gyomaendrőd, 2011. 05. 09.
Tisztelettel: Egeresi András
ügyvezető igazgató
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GYOMAKÖZSZOLG KFT
5500 GYOMAENDRŐD, IPARTELEP ÚT 2.

Kalkuláció 2010. I. negyedév eredménye

Bevételek
ebből: hulladékszállítás
ebből: gyepmesteri telep
Kiadások
ebből: hulladékszállítás
ebből: gyepmesteri telep
Eredmény
ebből: hulladékszállítás
ebből: gyepmesteri telep

15 330 273
13 697 336
1 632 937
15 920 744
14 287 807
1 632 937
-590 471
-590 471
0

2011.03.31 utáni teljesítési időponttal számlázásra kerülő tételek
Összeg
Számlázás időpontja
2010 Lakossági hull. száll bev.
609 586
Április
2011 I.negyedév lakossági hull. száll. bev.
4 993 015
Április-Június
2011 I.negyedév gyepmesteri telep komp.
1 270 769
2011. július
Összesen
6 873 370
Gyomaendrőd, 2011.05.09

Egeresi András

11. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2011. május 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Tájékoztatás a közterület-foglalásokról
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete 2010 évben módosította a közterületek használatának rendjéről és
köztisztaságról szóló 37/2007.(XI.30.) Gye. Kt. rendeletet. A rendelet módosítását lakossági fórum előzte meg.
A rendelet módosítása következtében megszünt az állandó jellegű közterület foglalás. Az ideiglenes közterület
foglalási díj időtartama általában egyedileg kerül meghatározásra, a kiadásra kerülő engedélyek időtartama a három
hónapot nem haladhatja meg, ami részben szezonális tevékenységhez köthető. A díjtételek nem kerültek
változtatásra.
Az eljárás rendjét illetően Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete döntött arról, hogy a továbbiakban szerződéses
kapcsolatrendszerben történik a közeterület-foglalás. A közterület használatra kötött szerződésket a tulajdonos
képviseletében a polgármester köti meg.
A kiinduló problémát illetően, hogy hová adható ki közterület-foglalási szerződés konkrét igényként merült fel, hogy
adott esetben védőtávolságokat léptessünk életbe, vagy ha ez nem biztosított, úgy nem megkötni a szerződést. Ezt
főként azok a zöldség és gyümölcs értékesítésével foglalkozó kereskedők vetették fel, akiknél az alkalmi
tevékenységre megkötött szerződés sértheti az ő tevékenységüket. Ugyanis egy zöldség-gyümölcs üzlet mellé, ha
egy ugyan ilyen jellegű, de alkalmi árussal megkötjük a szerződést, az nem túl szerencsés.
A közterület használatra megkötendő szerződések során igyekszünk figyelemmel lenni, az alkalmi zöldség és
gyümölcs árusok és a kereskedők érdekeire is.
A közterület-foglalásból befolyó bevétel egyébként nem egy meghatározott nagyságrendű az önkormányzat
költségvetésében, 2009 évben nettó 1.294 eFt, 2010 évben 954 eFt bevétel keletkezett.
A közeterület használatot a közterülefelügyelők folyamatosan ellenőrzik. A közterület – foglalási díjak többségében
időben megfizetésre kerülnek. Azonban vannak tartozások, melyekre a fizetési felszólítások kerültek kiküldésre.
Tartós közterület – foglalás esetén ha fizetési felszólításra sem történik meg a tartozás kiegyenlítése, akkor
szerződés felbontásra kerül, és az elmaradt közterület – használati díj beszedésére inézkedés történik. A 2011.
március 31.-i állapott szerint a korábbi évekre visszamenőleg 19 esetben tartoznak összesen 456 eFt összegben, a
tárgyévi tartozás pedig 6 esetben összesen 203 eFt összegben van nyilvántartva. A fizetési felszólításra általában
megtörténik a tartozás kiegyenlítése.
A tartozásokról készült kimutatás a Pénzügyi Osztályon megtekinthető, az előterjesztéshez külön nem lett
mellékelve.
A közterület – foglalásra kötendő szerződések megkötése többségében önkéntesen, vagy felszólításra megtörténik.
Egyes esetekben azonban többszöri felszólításra hajlandó az érintett szerződést kötni. Elvétve tapasztalható a
közterületen engedély nélküli építmény elhelyezés, valamint építési munkák végzése.
A településen a nem gyomaendrődi székhellyel rendelkező mozgóárusítást végző vállalkozások rendelkeznek
szerződéssel a közterület használatára.
Egyes vállalkozások részéről visszatérő problémafelvetés, hogy az engedéllyel rendelkező üzletek az előttük lévő
közterületen az egyéb szabályok betartása mellett ingyenesen árusíthassanak. A rendelet ilyen irányú módosítása
diszkriminatív lenne a többi közterület – használati díjat fizetővel szemben.
Kérem a T. Bizottságot, hogy a tájékoztatást tárgyalja meg és javasolja a T. Képviselő – testületnek elfogadásra.
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Döntési javaslat
"A közterület - foglalásokról készített tájékoztató elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Képviselő
– testületének a közterület – foglalásokról szóló tájékoztatás elfogadását.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2011. május 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Tájékoztató a Gyomaendrőd Fő út-Bajcsy Zs. u. kerékpárút építés tárgyában
dr. Tímár Andrea
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület áprilisi ülésén tárgyalta a Gyomaendrőd Fő út-Bajcsy Zs. u. kerékpárút beruházás állásáról
szóló tájékoztatót. A következőkben az azóta eltelt időszak eseményeiről szeretnénk felvilágosítást adni.
2011. április 20-i megbeszélésükön Várfi András polgármester úr és a kivitelező Bükki Bánya Kft. ügyvezetője
egyezséget kötöttek, mely szerint az alábbi munkálatokat a Bükki Bánya Kft. legkésőbb 2011. május 30-ig (a
forgalomba helyezéshez szükséges hiánypótlás határideje) elvégzi:
felfestés és KRESZ táblák kihelyezése,
padkarendezés,
Fő út- Bajcsy Zs. utcai csomópont magassági vonalvezetésének korrekcióját - melyet a tervező végez el követően a csomópont aszfaltozása,
villanyoszlopok áthelyezése.
A felfestési és a táblázási munkálatok még nem kezdődtek el.
A padkarendezést a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. által közmunkaprogram keretében foglalkoztatott
munkavállalók végzik.
A magassági vonalvezetés korrekciója elkészült, azonban leaszfaltozva a kivitelező ígérete szerint a villanyoszlopok
áthelyezésével érintett kerékpárút szakasszal egyidejűleg lesz.
A villanyoszlopok áthelyezése ügyében az E-on Zrt. részére a vezetékjogot engedélyező határozat 2011. április 21én érkezett meg Gyomaendrőd Város Önkormányzatához, melyet még aznap elektronikus úton továbbítottunk a
Bükki Bánya Kft. részére. Ennek birtokában a kivitelezőnek szerződést kell kötnie az oszlopok áthelyezésére
engedéllyel rendelkező valamelyik, úgynevezett minősített beszállítóval, illetve be kell jelentenie az E-on Zrt-hez 30
nappal az áthelyezés elvégzése előtt a feszültségmentesítést.
2011. május 6-án írásban kértük a kivitelezőt, hogy 2011. május 12-ig a kivitelezésre megkötött szerződések, illetve
a feszültségmentesítés bejelentéséről szóló igazolás bemutatásával szíveskedjen igazolni, hogy megtette a
szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a fenti munkák 2011. május 30-ig elkészüljenek, ellenkező
esetben Gyomaendrőd Város Önkormányzata elvégezteti azokat a kivitelező költségére.
Továbbá tájékoztatom Önöket, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata – az áprilisi testületi ülésen ismertetett
ajánlat, illetve szakvélemény alapján – megbízta Dr. Varga Imre ügyvédet (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13.) a
beruházással kapcsolatos hibás teljesítés miatt a kivitelezést és a műszaki ellenőrzést végző vállalkozó elleni per
előkészítésével, illetve az engedményesekkel esetleg szükségessé váló tárgyalásban való közreműködéssel.
Kérem, szíveskedjenek a tájékoztatót megtárgyalni és tudomásul venni.

Döntési javaslat
"Tájékoztató a Gyomaendrőd Fő út-Bajcsy Zs. u. kerékpárút építés tárgyában"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
javasolja a Képviselő-testület számára, hogy vegye tudomásul a Gyomaendrőd Fő út-Bajcsy Zs. u. kerékpárút építés
tárgyában a tájékoztatót.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2011. május 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Tájékoztató a Szegedi Ítélőtábla Pf.II.20.483/2010/6. sz. jogerős ítéletének
végrehajtásával kapcsolatban
dr. Tímár Andrea
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Hulladéklerakó köré az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett védelmi övezet miatt, a bejegyzéssel
érintett ingatlan tulajdonosok által indított kártalanítási perben a Szegedi Ítélőtábla Pf.II.20.483/2010/6. számon
jogerős ítéletet hozott. Az ítéletben a bíróság adásvételi szerződést hozott létre a Gyomaendrőd külterület 0130/14
hrsz-ú, 0133/10 hrsz-ú és 0130/21 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan a hulladéklerakóban tulajdonos önkormányzatok
és ezen ingatlanokban tulajdoni hányaddal rendelkező felperesek között. Az ingatlanok vételárát a következőképpen
határozta meg:
0130/14 hrsz: 32.950.000- Ft,
0133/10 hrsz: 5.090.000- Ft,
0130/21 hrsz: 9.440.000- Ft.
A bíróság ezen felül 27.098.307- Ft összegű kártalanítás, 3.500.000- Ft perköltség és 700.000- Ft összegű
fellebbezési eljárási költség megfizetésére kötelezte az alperes önkormányzatokat.
Ezek a költségek az önkormányzatokat a Gyomaendrődi Hulladéklerakóban fennálló tulajdoni hányaduk arányában
terhelik. A költségekből Gyomaendrőd Város Önkormányzatára eső rész: 26.650.701-Ft.
Az alperes önkormányzatok felkérték Gyomaendrőd Város Polgármesterét, hogy működjön közre az ingatlanok
vételárának, illetve a kártalanítás összegének felperesek részére történő kifizetésében. Ennek megfelelően
polgármester úr intézkedett a felperesek bankszámlaszámainak beszerzése iránt, az alperes önkormányzatok pedig
elkezdték átutalni Gyomaendrőd Város Önkormányzata számlájára az ítélet alapján őket terhelő kötelezettségek
összegét. Mindkét folyamat jelenleg is zajlik.
Tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy a bankszámlaszám leadásakor eddig 12 felperes nyilatkozott úgy, hogy
„tovább kíván perelni”. Ez jelentheti azt, hogy felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Legfelsőbb Bírósághoz, illetve azt
is, hogy más jogcímen újabb pert kíván indítani.
Továbbá arról is tájékoztatni kívánjuk Önöket, hogy Hunya, Kondoros, Kardos, Kétsoprony, Csárdaszállás, Szarvas
és Csabacsűd önkormányzatok képviselő-testületei úgy döntöttek, hogy a Gyomaendrőd külterület 0130/14 hrsz-ú,
0133/10 hrsz-ú és 0130/21 hrsz-ú ingatlanokból őket megillető tulajdoni hányadokat felajánlják megvételre az
alperes önkormányzatoknak, elsősorban azonban Gyomaendrőd Városának. (Örménykút Község polgármestere
szóban jelezte, hogy Örménykút településnek is ez a szándéka)
Hunya, Kondoros, Kardos és Csabacsűd települések az őket megillető tulajdoni hányadok vételárát a bíróság által
meghatározott vételárban jelölték meg. A többi település a döntésében nem jelölte meg a vételár összegét.
Amennyiben Gyomaendrőd Város Önkormányzata meg kívánja szerezni a Gyomaendrőd külterület 0130/14 hrsz-ú,
0133/10 hrsz-ú és 0130/21 hrsz-ú ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadát, akkor a bíróság által meghatározott vételárral
számolva – az őt megillető 3383/10000-ed 16.062.484-Ft-os vétálárán felül - 31.417.516- Ft-ot kellene kifizetnie a
többi alperes önkormányzat részére.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében (6. melléklet Hulladéklerakó perköltség Gye-re eső
rész előirányzat) 54.000.000. Ft-ot tervezett be a védelmi övezet bejegyzése miatt indított kártalanítási per
költségeire. Ebből az összegből - levonva a Gyomaendrőd Város Önkormányzatára eső 26.650.701-Ft-os összeget,
és a Polgármesteri Alapba átcsoportosított 1.750.000-Ft-ot – 25.599.299-Ft áll rendelkezésre a fenti ingatlanok 1/1
tulajdoni hányadának megvásárlására.
Amennyiben Gyomaendrőd Város Önkormányzata meg kívánja vásárolni a Gyomaendrőd külterület 0130/14 hrsz-ú,
0133/10 hrsz-ú és 0130/21 hrsz-ú ingatlanokból Hunya, Kondoros, Kardos, Kétsoprony, Csárdaszállás, Szarvas,
Csabacsűd és Örménykút önkormányzatát megillető tulajdoni hányadokat, a 2011. évi költségvetésében betervezett
54.000.000-Ft-on túl további 5.818.217-Ft biztosítására van szükség.
Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és dönteni.

Döntési javaslat
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"Tájékoztató a Szegedi Ítélőtábla Pf.II.20.483/2010/6. sz. jogerős ítéletének végrehajtásával kapcsolatban"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottsága javasolja a Képviselő-testület számára, hogy vásárolja meg a Gyomaendrőd külterület 0130/14
hrsz-ú, 0133/10 hrsz-ú és 0130/21 hrsz-ú ingatlanokból Hunya, Kondoros, Kardos, Kétsoprony,
Csárdaszállás, Szarvas, Csabacsűd és Örménykút önkormányzatát megillető tulajdoni hányadot 31.417.516Ft-os vételáron, melynek forrásaként Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről
szóló 4/2011. (II.17.) önkormányzati rendelet 6. melléklet, Hulladéklerakó perköltség Gye-re eső rész
előirányzatát (25.599.299-Ft) jelölje meg. Továbbá utasítsa a polgármestert, hogy tegyen javaslatot a vételár
és a rendelkezésre álló 25.599.299-Ft összeg különbözetének fedezetére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS B) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testület számára, hogy vásárolja meg a Gyomaendrőd külterület
0130/14 hrsz-ú, 0133/10 hrsz-ú és 0130/21 hrsz-ú ingatlanokból Hunya, Kondoros, Kardos, Kétsoprony,
Csárdaszállás, Szarvas, Csabacsűd és Örménykút önkormányzatát megillető tulajdoni hányadot.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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14. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2011. május 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Összefoglaló tájékoztató az IKSZT beruházásról
Dobó Anita
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása révén Öregszőlőben, a város tanyás településrészén egy olyan
közösségi épületet hozhatunk létre az EMVA támogatásával, ahol
sokrétű szolgáltatásnyújtással javíthatunk az itt élők életminőségén,
esélyegyenlőséget teremthetünk az Öregszőlőben élők számára,
valamint az IKSZT kialakítása révén megállíthatjuk az öregszőlői településrész várostól való leszakadását, a
településrészek kapcsolata erősödhet is.
A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány 2008. évi IKSZT címbirtokosi pályázatának megvalósíthatósági tervében
alapvető szempontként emeltük ki, hogy az öregszőlői településrészt ki kell mozdítanunk az elkülönülésből,
támogató lépéseket kell megvalósítanunk a szolgáltatások bevezetésével az itt élő családok hátrányainak
kompenzálása és esélyegyenlőség előmozdítása érdekében. A 2009. évi pályázat során az IKSZT helyszínének
kialakítására, eszközbeszerzésre, működtetésre lehetett támogatást igényelni, amelyen az alábbiakra nyert
támogatást az alapítvány:
214,5 m2-es épület felépítése az IKSZT helyszín megvalósítására;
5+1 férőhelyes parkoló, telken belüli kiszolgáló út, járda és térburkolat építése a kisléptékű infrastruktúra
keretein belül;
Az IKSZT működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése (bútorok, konyhai eszközök, informatikai
eszközök);
Személyi és működési fedezet igénylése (a működtetési időszakban);
Egyéb költségek.
Az idősek klubjával közös fedett előtérrel, de külön bejárattal csatlakozik a bővítmény, így az idősek nyugalmának
zavarása nélkül működhet a közösségi tér. Az IKSZT megvalósulási helyszín maximális befogadó képessége 45 fő.
Az építési beruházásra egyszerű eljárásban közbeszerzést bonyolított le az alapítvány megbízásából a
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály. Az eljárás eredményes volt, a nyertes ajánlattevő a Gyomaszolg
Ipari Park Kft. A vállalkozói szerződést megkötötte a kivitelező és az alapítvány, a munkaterület átadása megtörtént.
A beruházás műszaki ellenőre a Trisius Kft. képviseletében Jacsek György.
Elkészült az alapozás, lábazat, teherhordó- és válaszfalak, födém. A tetőszerkezet ácsolását megkezdte a kivitelező,
a külső alapvakolat kész van. Az építkezés a kivitelező tájékoztatása alapján 2011. május végére várhatóan eléri az
50%-os készültségi fokot.
A Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Építésfelügyelete 2011. április 28-án értesítette
önkormányzatunkat, hogy 2011. május 5-én 11.00 órától helyszíni építésfelügyeleti ellenőrzést tartanak az IKSZT
építésével kapcsolatosan. A beruházásban résztvevők kiértesítése után az ellenőrzésre mind a kivitelező, mind a
műszaki ellenőr, mind a Közbeszerzési Csoport előkészítette a kért iratokat, dokumentumokat, és azt a helyszínen
az ellenőr rendelkezésére bocsátotta. A megbízott építésfelügyelő többnyire rendben találta a terveket,
szerződéseket, az építkezés folyamatát, az eddig elkészült munkákat megfelelőnek ítélte, néhány iratot kért
hiánypótlásként.
A támogatás elszámolása utófinanszírozású, csak teljesített és kifizetett számlák nyújthatók be a kifizetési
kérelemmel. Évente 4 alkalommal nyílik kifizetési időszak, de legfeljebb 2 alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem.
Az első kifizetési kérelmünket 2011. júliusban tervezzük benyújtani.
Az IKSZT épületében irodai szolgáltatásra, tanácsadásra, kiscsoportos képzésekre, csoportfoglalkozásokra lesz
lehetőség, a melléklet szerinti kialakítandó helyiségekben. A működtetése alatt szakmai segítséggel végzett munka
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során az alábbi szolgáltatások, és azokhoz kapcsolódó programok lesznek elérhetők:
1.
Ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési
folyamatkövetése – ifjúsági információs pont működtetése;

folyamatok

generálása

és

2.

Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez;

3.

Lakosság, vállalkozások információhoz való hozzájutás elősegítése;

4.

Közösségi internet hozzáférés biztosítása;

5.

Közművelődési programok szervezése;

6.

Könyvtári és információs szolgáltatások biztosítása.

7.

Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése;

8.

Helyszín biztosítása civil szervezetek számára;

9.

Egészségfejlesztési programok;

10. Elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatás biztosítása (Közháló végpont)
11. Üzlethelység kialakítása a helyi vállalkozások támogatása érdekében.
A szolgáltatások révén várhatóan az itt élő aktív korúak információhoz jutása egyszerűbb és könnyebb lesz, többen
vesznek részt a különböző képzéseken, elterjed az egészségtudatos magatartás. A működtetési, üzemeltetési
kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított 5 éves időtartam alatt áll fenn. Az IKSZT
címbirtokos a teljes időszakra vonatkozóan köteles:
minden év január 31-ig éves programtervet készíteni, amelynek kötelező tartalmi elemei az alábbiak:
1. közösségi programok megnevezése;
2. ezek besorolása szolgáltatás- és programtípusba;
3. a program célja, tervezett időpontja, résztvevők tervezett létszáma
a programterv teljesítéséről nyilvántartást vezetni a megvalósulást követő 5 munkanapon belül –
programonként, folyamatosan;
Az IKSZT működtetése alatt az itt dolgozóknak rendkívül sokrétű feladatot kell ellátniuk. A kötelezően és
opcionálisan vállalt szolgáltatások figyelembe vételével az IKSZT munkatársak foglalkoztatásának irányítását a
beruházói munkacsoport szerint a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolához lenne célszerű alárendelni
háromoldalú megállapodás keretében (önkormányzat–alapítvány–iskola), hiszen az oktatási intézmény közvetlen
kapcsolatban áll az egyik legfőbb célcsoporttal, a fiatalokkal, az intézményvezető kezdetektől részt vesz a pályázat
előkészítésében, megvalósításában, valamint az iskola rendelkezik gazdasági-szervezeti háttérrel a foglalkoztatás
hozzárendelése esetén.
A gördülékeny működtetés érdekében a beruházói munkacsoport felveszi a kapcsolatot a város intézményeivel,
milyen szakmai programokkal tudnak hozzájárulni az IKSZT működtetéséhez a jövőben. Megkeresés és egyeztetés
után pedig együttműködési megállapodásokat készít elő a szervezetekkel, amelyekről augusztusban tájékoztatjuk a
Képviselő-testületet.
Kérem a tisztelt véleményező bizottságot az összefoglaló tájékoztató elfogadására.

Döntési javaslat
"Összefoglaló tájékoztató az IKSZT beruházásról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága az IKSZT beruházásról szóló
tájékoztatót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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Melléklet: az IKSZT épületének helyiségei és azok funkciói

hasznos
alapterület
42 m2

helyiség megnevezése
közösségi
teakonyha

tér

5,6 m2

raktár

31,32 m2

közösségi tér 2

20,16 m2

csoport szoba

15,12 m2

ifjúsági szoba

10,04 m2

Iroda

8,26 m2

üzlethelység

5,19 m2

személyzeti
(öltöző)

1.

szolgáltatások megnevezése
+ kisebb rendezvények megtartására, gazdasszony
képzésre alkalmas hely, információs szolgáltatás a
recepciónál, MNVH tájékoztatási pont, közháló
végpont, E-Mo pont
felosztható paravánnal
(teakonyhához kapcsolódóan)
közművelődési programok, művészeti oktatás,
könyvtár információs szolgáltatás és olvasó sarok
egészségfejlesztési programok
csoportfoglalkozások
kiscsoportok foglalkozására alkalmas, ifjúsági
közösségi programok
közösségi
fejlesztés
és
kikapcsolódási
tevékenységre alkalmas
hivatalos tárgyalások megtartására alkalmas, civil
szervezetek számára biztosítható helyszín
szolgáltatás jellegű tevékenységre bérbe adható

4,62 m2

helyiség ezt a szociális blokkot az épületrészben ill. az
üzlethelységben dolgozók fogják használni, 2-3 fő;
Zárható szekrény a takarítószerek és eszközök
részére.
akadálymentes és női WC
Itt található egy lehajtható pelenkázó asztal.

8,04 m2

férfi WC+előtér

11,85 m2

közlekedők

45 m2

kerékpártár és babakocsi (meglévő épület)
tároló

vízvételi lehetőség a takarításhoz az előtérben
kialakított falikútból

15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2011. május 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Pályázat testvérvárosi találkozó megszervezésére
Tóth Katalin
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség internetes honlapján (eacea.ec.europa.eu) idén is
pályázati felhívást tett közzé testvérvárosi, „lakossági” találkozók megszervezésére, mely alapján közvetlenül az
Európai Unió Bizottságától lehet támogatást igényelni.
A lakossági találkozók fő célja, hogy a városok, és így azok lakói között támogassák az aktív együttműködést és a
baráti viszonyt.
A pályázatnak meg kell felelnie a következő követelményeknek:
a rendezvényt EU tagállamban, vagy tagjelölt országban kell lebonyolítani,
városonként vagy településenként legalább 5 résztvevőt kell delegálni,
egy-egy város küldöttségében nem lehetnek többségben helyi önkormányzati képviselők vagy települési
tisztségviselők
aktív helyi szintű polgári részvétel megvalósítása
A polgárok aktívabb európai szintű részvételre való ösztönzése, ezzel hozzájárulva az aktív európai polgári
szerepvállalás fejlődéséhez
A résztvevők európai integráció melletti elkötelezettségének növelése
Előnyt élveznek továbbá:
a több, mint két testvérváros részvételével zajló programok,
az új EU tagállamok területéről érkező csoportok,
elsősorban a fiatalok részvételével zajló találkozók,
hátrányos helyzetű csoportok bevonása
A pályázatok támogatásáról a bíráló bizottság az adatlap hiánytalan kitöltése mellett a pályázó önkormányzat által
összeállított program alapján dönt.
A 2011. október 1. és 2012. június 30. között megszervezett programok esetén a benyújtási határidő 2011. június 1.
A pályázatot angol nyelven kell benyújtani közvetlenül Brüsszelbe, az Európai Unió Bizottságához.
A találkozó tervezett időpontja: 2011.december 01. – 04.
A találkozó kapcsán a négy testvértelepülésünk, Nagyenyed, Schöneck, Pilzno és Vrútky város küldötteit látjuk
vendégül a rendezvényen. A találkozó a 2011. évi XIV. Nemzetközi Gyermek Labdarúgó Torna, a Szaloncukor Kupa
keretében kerülne megrendezésre. A rendezvényen egyrészt az idelátogató testvérvárosi gyermek futballisták
Szaloncukor Kupán való részvételére kerülne sor, ugyanakkor az „Önkéntesség Magyarországon” című téma
kapcsán kerülne sor egy tanácskozás megszervezésére a hivatali delegációk számára.
Minden településről 12 fő fiatalt hívunk meg (+ 2 fő kísérőt) a Szalonculor Kupára, illetve 3 fő felnőtt delegáltat a
hivatalos tanácskozásra, melynek központi témája a „Önkéntesség Magyarországon” lesz. Az érkezés december 1jén csütörtökön lenne, 2-án tartanánk meg a konferenciát, 3-án kerülne megrendezésre a Szaloncukor Kupa, majd
4-én pedig a hazautazás. December 3-án este egy ünnepség keretében vendégül látnánk a testvérvárosainkból
érkezőket és mindazokat a gyomaendrődi állampolgárokat, akik a hosszú évek folyamán segítettek nekünk
elmélyíteni és megerősíteni a testvérvárosi kapcsolatainkat, megszervezni programjainkat, gondolva itt sportolókra,
diákokra, tanárokra, tolmácsokra.
Az Ügynökség által kiírt pályázat keretében igényelhető támogatás fix összegű, a részt vevők számától és a
találkozó napjainak számától függ, kötelező mértékű saját erő biztosítására nincs szükség.
Pozitív elbírálás esetén a négy napos program megszervezésére városunk rendezési költségként maximum 9.000
euró összeget kaphat ( május 11-i állapot szerint: 1 €=264,02 Ft-tal számolva ez összesen 2.376.180 Ft).
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést megvitatni szíveskedjen,
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és döntését határozati javaslat formájában hozza meg.

Döntési javaslat
"Pályázat testvérvárosi találkozó megszervezésére"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az alábbiak alapján fogadja el a döntési javaslatot:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Európai Unió Bizottságához a 2011. december 01 –
december 04. között megrendezendő testvérvárosi program lebonyolításához.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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