ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testület
2011. május 26.
napján tartandó rendes üléséhez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról
a 2011. 05. 26-i ülésre

8/2011. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A magánerős lakossági út-és közműépítések, valamint útfelújítások szervezéséről és
támogatási rendszeréről szóló 12/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása I.
forduló
Határidő: 2011. 02. 24., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. május 18.
A magánerős lakossági út-és közműépítések, valamint útfelújítások szervezéséről és
támogatási rendszeréről szóló 12/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata, II. fordulós tárgyalása a jelen testületi ülés napirendjei közt
előterjesztve.
26/2011. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2011. évi II. Rövid időtartamú közfoglalkoztatásról szóló pályázat elfogadása
Határidő: 2011. 04. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. május 26.
2011. évben három alkalommal került benyújtásra közfoglalkoztatási pályázat,
melyek tartalmáról a Képviselő-testület 2011. áprilisi ülésén jelentést tettünk.
80/2011. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Pályázatot kiírás a 2011. évi Környezetvédelmi Alap felhasználására
Határidő: 2011. 04. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. május 16.
A Környezetvédelmi Alap felhasználására a pályázat a Képviselő-testületi határozat
alapján kiírásra került. A beérkezett pályázatokat a májusi Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság ülésén a Bizottság elbírálta, melnyek
eredményéről szóló tájékoztatás a jelen testületi ülés anyagában szerepel.
121/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és
feltételeiről szóló rendelet felülvizsgálata

Határidő: 2011. 04. 28., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. május 26.
A Képviselő-testület a II. fordulóban megalkotta az egyes pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye.
Kt. rendelet módosítását a 2011. április 28-i ülésén, mely rendelet kihirdetése
megtörtént.
124/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2011. évi víz, és szennyvízrendszeren tervezett rekonstrukciós munkák újbóli
beterjesztése az áprilisi ülésre
Határidő: 2011. 04. 28., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. május 9.
A 2011. évi víz-, és szennyvízrendszeren tervezett rekonstrukciós munkák tartalmát,
költségét a 240/2011. (IV.28.) Gye. Kt. határozattal fogadta el, melyet a Békés
Megyei Vízművek Zrt. részére megküldtünk.
125/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2011. évi vízterhelési díjak meghatározása
Határidő: 2011. 04. 01., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. május 1.
A vízterhelési díjak mértékének elfogadásáról szóló Képviselő-testületi határozatot
megküldtük a Békés Megyei Vízművek részére.
129/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
fejlesztésére” c. pályázatra
Határidő: 2011. 04. 28., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. május 5.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 241/2011. (IV.28.) Gye. Kt. határozatával
döntést hozott a KEOP-7.1.1 pályázat településünket érintő hulladékgazdálkodási
rendszerek fejlesztésének műszaki tartalmáról. A határozat megküldére került a
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása részére.
152/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Polgármesteri Hivatal főkönyvi könyvelésében a folyamatban lévő beruházások
számviteli rendezése
Határidő: 2011. 04. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2011. április 30.
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal főkönyvi könyvelésében a folyamatban
lévő beruházások főkönyvi számláiról a Képviselő - testület döntésben részletezett
tételek kivezetése megtörtént a tőkeváltozásokkal szemben.
155/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Magtárlaposi utca 1-3. szám alatt lévő 5 lakásos társasház építési munkáinak
befejezéséről a döntést elnapolása, új árajánlat bekérése
Határidő: 2011. 04. 30., felelős: Egeresi András, végrehajtva: 2011. április 28.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Magtárlaposi utca 1-3. szám alatt lévő 5
lakásos társasház építési munkáinak befejezéséről a döntést elnapolta és felkérte a
Gyomaszolg Ipari Park Kft., hogy dolgozzon ki új árajánlatot a lakások befejezési
munkáira vonatkozóan.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. új árajánlatot dolgozott ki az április Képviselő testületi ülésre.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete a benyújtott árajánlat ismeretében az
önkormányzat tulajdonát képező, Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 1-3. szám alatti
5 lakásos társasház építési munkáinak befejezésére az alábbiak szerint rendelkezett.
1. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a tulajdonát képező Gyomaendrőd,
Magtárlaposi utca 1-3. szám alatti új építésű 80% készültségi fokú 5 db
lakások építési munkáiból 2011 évben a közműbekötésket végezteti el.
2. Az 5 db lakás építési munkáinak a befejezése a tényleges igények felmerülését
követően fog megtörténni.
3. A lakásszükséglet tényleges felmerülését követően dönt Gyomaendrőd Város
Képviselő - testülete az érintett lakás vagy lakások építési munkáinak
befejezéséről a rendelkezésre álló költségvetési források, pályázati
lehetőségek, a jogszabályi környezet valamint a helyi szabályozás
függvényében.
4. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete 2011 évben a lakások
közműbekötése építési munkáinak elvégzéséhez a költségvetési forrást a 2008.
évben kibocsátott kötvény terhére biztosítja.
179/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Vállalkozásfejlesztési Alap beszámolóinak elfogadása,Ignácz Kft. támogatásával
kapcsolatban szerződésszegés tényének megállapítása
Határidő: 2011. 05. 26., felelős: Márjalaki József, végrehajtva: 2011. május 26.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága felülvizsgálta az Ignácz Kft.
Vállalkozásfejlesztési Alapból kapott támogatásának visszavonását. Az egyösszegű
visszafizetés helyett havi részletekben történő visszafizetést engedélyezett, mely a
Képviselő-testület 2011. május 26-i űlésére kerül előterjesztésre.
K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

A kivonat hiteléül: Jakucs Mária

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. május 26-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 Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat szerint elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a kötvényforrás 2011.
I. negyedévi menedzsmentjéről szóló tájékoztató elfogadását.

Döntési javaslat
"Beszámoló a kötvényből származó forrás 2011. I. negyedévi menedzsmentjéről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja 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
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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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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. május 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A magánerős lakossági út-és közműépítések 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. A második fordulós tárgyalás során a
véleményező bizottságok módosításokat indítványoztak, melyek átvezetésre kerültek a rendelet tervezetén.
Hatásvizsgálat:
Az útfelújításokat eddig teljes egészében az önkormányzat finanszírozta. A rendelet hatályának az útfelújításra
történő kiterjesztése költségmegtakarítást jelenthet az önkormányzat számára, illetve, amennyiben az
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.

Döntéshozói vélemények
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Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a képviselő-testület számára a rendelettervezet
elfogadását, azzal, hogy kerüljön ki a támogatható műszaki tartalmak köréből
(7. § (2) bek.) az útfelújítás. Álláspontja szerint az útfelújításokat továbbra is
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kellene teljes egészében
finanszíroznia.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a képviselő-testület számára a rendelettervezet
elfogadását, azzal, hogy kerüljön meghatározásra a család fogalma.

Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a képviselő-testület számára a rendelettervezet
elfogadását, azzal, hogy kerüljön meghatározásra a család fogalma, illetve
kerüljön ki a támogatható műszaki tartalmak köréből az útfelújítás.

Döntési javaslat
"A magánerős lakossági út-és közműépítések szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló önkormányzati
rendelet megalkotása II. forduló"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Tervezet
…/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelet
a magánerős lakossági út- és közműépítések 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:
Értelmező rendelkezések
1. § E rendelet alkalmazásában:
család: Az ingatlan/lakás tulajdonossal legalább hat hónapja azonos lakcímre bejelentett a Ptk. 685. § b) pontjában
meghatározott közeli hozzátartozók és hozzátartozók összessége.
A rendelet hatálya
2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:
a) Gyomaendrőd Város belterülete, valamint Öregszőlő utcanévvel rendelkező közterületei,
b) lakossági kezdeményezésre, lakossági magánerőből önkormányzati támogatással megvalósuló út- és
közműépítések
Az igények benyújtása, feldolgozása, elbírálása
3. § (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.
4. § (1) A létesítendő út- vagy közmű mentén található ingatlanok tulajdonosai az Önkormányzattal a kapcsolatot az
általuk megválasztott közös képviselő útján tartják. A közműépítés, illetve útépítés 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. § (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 Városüzemeltetési Osztály Gyomaendrőd Város Önkormányzata Városfenntartó, Környezetvédelmi és
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Mezőgazdasági Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) novemberi ülésére előterjesztést készít a beérkezett
igényekről.
(4) A (3) bekezdésben foglalt előterjesztés tartalmazza:
a) a tervezett beruházás becsült összköltségét,
b) az egy 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.
6. § (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
7. § (1) Önkormányzati támogatás csak lakóház, illetve annak építésére szolgáló telek ivóvízellátását, elektromos
energia ellátását, szennyvízelvezetését biztosító közműépítéshez, illetve a megközelítését szolgáló útépítéshez
adható.
(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
nyílt árok megépítéséhez.
(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.
(4) 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 költségét,
d) a közmű-felülvizsgálatok, élőrekötés, üzembe helyezés, geodéziai bemérés költsége,
e) lebonyolítói, illetve műszaki ellenőri díj,
f) a tervezés és a hatósági előírásra elkészíttetendő szakvélemény költsége.
8. § (1) Magánerős társulás útján történő elektromos energiahálózat építésénél a szükséges közvilágítási hálózat
kiépítésének költsége a biztosítandó támogatáson felül az önkormányzatot terheli.
(2) 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.
(3) 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
9. § (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
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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
10. § (1) A magánerős közműtársulásban bármely okból részt nem vett ingatlantulajdonos 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 a (4) 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.
11. § (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
12. § (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.
(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
13. § A lakossági magánerő bevonásával megvalósuló út - közmű tulajdoni helyzetét a
használatbavételtől/forgalomba helyezéstől számított 90 napon belül rendezni kell.
Záró rendelkezések
14. § (1)Ez a rendelet 2011. június 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti amagánerős lakossági út- és közműépítések, valamint útfelújítások szervezéséről és támogatási
rendszeréről szóló 12/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 33/2004. (XII. 29.)
önkormányzati rendelet és 19/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a ……./2011. (V. 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. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
TÁRSULÁSI SZERZŐDÉS
út/közmű építő közösség létrehozására
I.
ALAPÍTÁS
1. Alulírottak megállapodnak, hogy Gyomaendrőd, …………………….. utcában …………. hrsz-ú önkormányzati
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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
szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló …../2011. (V. 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 tényleges lakossági hozzájárulás megfizetését, útépítés esetén a sarki ingatlanok esetében ezen
összeg 50 %-át.
b.) 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 fizetnek.
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.
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
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 nyilatkozik arról,
hogy az építőközösségben részt kívánnak-e venni, a megvalósítás ingatlanukra/lakásukra eső költségének vállalása
mellett, vagy nem. A megvalósítással érintett, az út használatában érdekelt valamennyi ingatlan tulajdonosának 2/3os 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
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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 az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 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 kívánjuk
megvalósítani.
Név Cím Hozzájárulás Aláírás
……………………. …………………………………… …………… …………………
Gyomaendrőd, 20
Várfi András s.k. Dr. Csorba Csaba s.k.
polgármester jegyző
3. melléklet a ……/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A rendelet 7. § (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%
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Csorba Csaba
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. május 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása felülvizsgálata
Tóthné Rojik Edit, Ugrainé Gróf Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát módosítja az alábbi törvényi módosítások következtében:
1.
Az egyes gazdálkodási és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC.
Törvény módosította az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvényt és a költségvetési szervek jogállásáról
és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényt hatályon kívül helyezte.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény VII. fejezete tartalmazza a költségvetési szervek alapításáról
és megszüntetéséről szóló rendelkezéseket, alapító okirat tartalmát, valamint az alap és vállalkozási tevékenység
fogalmát. Az alapító okiratban kiemelten fontos változás, hogy megszűnt a típus szerinti besorolás (közhatalmi;
közszolgáltató, ezen belül közintézet és vállalkozó közintézet). A költségvetési szervek tevékenysége két csoportba
osztható az Áht. 92.§ (1) bekezdése alapján: alap- és vállalkozási tevékenységre, a kiegészítő és kisegítő
tevékenység megszűnt. A tevékenységtípusokra vonatkozó előírások változását, valamint a költségvetési típusba
sorolásának törlését, a költségvetési szerv alapító okiratában a törvény hatálybalépést (2010. augusztus 15.) követő
első módosítása során kell végrehajtani.
2.
A intézmény vezetője kérte – a mellékletben olvasható kérelme alapján - a Tisztel Képviselő-testülettől, hogy fogadja
el az intézmény alapító okirat módosítását az alábbi jogszabályi változások miatt:
a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel módosításra került az alapfokú művészetoktatás követelményei és
tantárgyi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI.10.) MKM rendelet, mely alapján a különböző
művészeti ágakban megváltozott a képzés struktúrája, módosultak a tanszakok és tantárgyak elnevezései.
A 27/1998. (VI.10.) MKM rendelet 3.§ (4) és (5) bekezdése értelmében:
„(4) Az e rendelet 1. melléklete szerint - a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet hatálybalépését megelőzően - folytatott
képzések felmenő rendszerben folytathatók, oly módon, hogy a tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt
legkésőbb a 2026/2027. tanévig be tudják fejezni.
(5) E rendeletnek - a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott - 2. mellékletét első alkalommal a 2011/2012.
tanévben megkezdett képzésekre felmenő rendszerben kell alkalmazni.”
A jogszabályi változás következtében változtak az egyes tantárgyak tanításához előírt tanári képzettségek, ezért új
tanszakok bevezetésére van szükség, továbbá a kimenő és felmenő rendszernek megfelelően meg kell jelölni az
alapító okiratban a tanszakok és tantárgyak rendszerét.
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (11) bekezdése alapján május 31. napjáig kell a döntését
meghoznia:
„(11) A fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat
döntést a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával, átalakításával, megszüntetésével, az alapfokú
művészetoktatási intézményben a tanszak indításával és megszüntetésével kapcsolatban,… „
3.
A 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet értelmében az intézmény Pedagógiai Programjának (röviden: PP) módosítását is
el kell végezni. A PP –nak tartalmaznia kell a kimenő és a 2011/2012-es tanévtől beiratkozottakra vonatkozó
tantárgyi illetve vizsga követelményeket.
A PP-t az intézményvezetőnek a nevelőtestület jóváhagyásával 2011. július 1. napjáig kell elkészíteni, majd a
fenntartó szakértői vélemény alapján 2011. augusztusi testületi ülésen fogadhatja el.
4.
A 2011/2012. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási tárgyú jogszabályok módosításáról szóló …/2011. (…) NEFMI
rendelet tervezetéről kiadott tájékoztató II. pontja alapján:
„II. A közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet2006. évi
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módosítása vezette be az alapfokú művészetoktatási intézmények minősítési eljárását. A minősítésnek különös
jelentősége van abból a szempontból, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi
CLXIX. törvény értelmében csak a minősített alapfokú művészetoktatási intézmények részesülhetnek költségvetési
támogatásban. Az OM rendelet módosításával az alapfokú művészetoktatási intézmények 2011-ben és 2012-ben
lejáró minősítésének érvényessége további egy évvel meghosszabbításra kerül. ”
A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2006/2007-es tanévben (2007. december 28.-án ) megkapta a
„Kiválóra Minősített Alapfokú Művészetoktatási Intézmény” címet.
A rendelet tervezet alapján az intézménynek 2012/2013-as tanévben kell az újraminősítési eljárást megindítani.
Az intézmény alapító okiratának illetve PP-nak elfogadását követően a 2011. szeptemberétől nyújtható be az új
tantárgyak (trombita, magánének, jazz-gitár) minősítésére az eljárási kérelem, melynek költségvonzatát a 3/2002. (II.
15.) OM rendelet tartalmazza, mely díjelőleg (78.000 Ft) és díjkiegészítés (statisztikai tanuló létszám, telephely és
művészeti ág) tételekből tevődik össze.
Azért van szükség a tantárgyak minősítésére, mert állami normatíva igénylésének feltétele.
A döntési javaslat részletesen tartalmazza a változásokat. A változást követően a Városi Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata, az 1. számú mellékletben olvasható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést tárgyalja meg és a döntési javaslat alapján hozza meg
döntését.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a Városi Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény alapító okirat módosításának döntési javaslat szerinti
elfogadását.

Döntési javaslat
"A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása - felülvizsgálata "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi XC. Törvény alapján, valamint a 3/2011. (I.
26.) NEFMI rendelet alapján a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 290/1999. (X. 28.) Kt. számú
határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okiratot érintő módosítási javaslatok az alábbiak:

1. Jogszabályi hivatkozás
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 290/1999.(X. 28.) KT. számú határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 88. §.
És 90. §-ban foglaltak szerint, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. 37. §-ának (5) bekezdésében
foglaltak alapján valamint a Költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv.4.§-ban
foglaltak szerint a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát módosítja és egységes
szerkezetbe foglalva, a következők szerint határozza meg. Egyidejűleg a 17/1998. (I. 29.) KT sz. határozatot
hatályon kívül helyezi.
az alábbiak szerint módosítja

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 290/1999.(X. 28.) KT. Számú határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 88. §.
És 90. §-ban foglaltak szerint, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. 37. §-ának (5) bekezdésében
foglaltak alapján a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát módosítja és egységes
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szerkezetbe foglalva, a következők szerint határozza meg. Egyidejűleg a 17/1998. (I. 29.) KT sz. határozatot
hatályon kívül helyezi.

2. Az alapító okirat 2. pontja

2./Székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Kisréti út 27. sz.
Zeneművészeti Ág

Tanszakok
Zongora
Hegedű
Fafúvós: furulya,
fuvola
Rézfúvós: trombita,
klarinét,
szaxofon,
kürt,
harsona
Gitár
Tangóharmonika
- Népzene hangszeres tanszakai.
Citera
Elektroakusztikus
zene hangszeres Szintetizátor
tanszakai:
Zeneművészeti Ág összesen
- Klasszikus zene hangszeres tanszakai:

Táncművészeti Ág

- Balett tanszak
- Néptánc tanszak
- Társastánc tanszak
Táncművészeti ág összesen

Képzőművészeti Ág
Kézműves tanszak

Maximális létszám - székhelyen
75 fő
20 fő
20 fő
20 fő
5 fő
5 fő
5 fő
5 fő
5 fő
30 fő
5 fő
5 fő
5 fő
205 fő

Maximális létszám - székhelyen

60 fő
100 fő
100 fő
260 fő

Maximális létszám – székhelyen
200 fő

Színművészeti Ág
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Színjáték tanszak

Maximális létszám - székhelyen
60 fő

az alábbiak szerint módosul

2./Székhelye:
Gyomaendrőd, Kisréti út 27. sz.
2.1. A27/1998. (VI.10.)MKM rendelet 3.§ (4) bekezdése értelmében:
„(4) Az e rendelet 1. melléklete szerint - a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet hatálybalépését megelőzően - folytatott
képzések felmenő rendszerben folytathatók, oly módon, hogy a tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt
legkésőbb a 2026/2027. tanévig be tudják fejezni.
Zeneművészeti Ág
Tanszakok
Maximális létszám - székhelyen
- Klasszikus zene hangszeres tanszakai: Zongora
75 fő
Hegedű
20 fő
Fafúvós: furulya,
20 fő
fuvola
20 fő
Rézfúvós: trombita,
5 fő
klarinét,
5 fő
szaxofon,
5 fő
kürt,
5 fő
harsona
5 fő
Gitár
30 fő
Tangóharmonika
5 fő
- Népzene hangszeres tanszakai.
Citera
5 fő
- Elektroakusztikus zene hangszeres Szintetizátor
5 fő
tanszakai:
Zeneművészeti Ág összesen
205 fő

Táncművészeti Ág

- Balett tanszak
- Néptánc tanszak
- Társastánc tanszak

Maximális létszám - székhelyen

60 fő
100 fő
100 fő
260 fő

Táncművészeti ág összesen

Képzőművészeti Ág
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Kézműves tanszak

Színművészeti Ág
Színjáték tanszak

Maximális létszám – székhelyen
200 fő

Maximális létszám - székhelyen
60 fő

2.2. A 27/1998. (VI.10.)MKM rendelet 3.§ (5) bekezdése értelmében:
„(5) E rendeletnek - a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott - 2. mellékletét első alkalommal a 2011/2012.
tanévben megkezdett képzésekre felmenő rendszerben kell alkalmazni.”
Zeneművészeti ág
Tanszakok
Tantárgyak
Maximális
létszám székhelyen
Furulya
20 fő
Fuvola
20 fő
Fafúvós tanszak
Klarinét
5 fő
Szaxofon
5 fő
Trombita
5 fő
Rézfúvós tanszak
Kürt
5 fő
Harsona
5 fő
Klasszikus zene
Harmonika
5 fő
30 fő
Akkordikus tanszak

Népzene
Jazz-zene
Elektroakusztikus zene
Zeneművészeti ág összesen:

Táncművészeti ág

- Balett tanszak
- Néptánc tanszak
- Társastánc tanszak

Gitár
Zongora
Hegedű
Magánének
Citera
Jazz-gitár
Klasszikus szintetizátor

Billentyűs tanszak
Vonós tanszak
Vokális tanszak
Pengetős tanszak
Pengetős tanszak
Billentyűs tanszak

Maximális létszám - székhelyen

60 fő
100 fő
100 fő
260 fő

Táncművészeti ág összesen
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75 fő
20 fő
20 fő
5 fő
30 fő
30 fő
280 fő

Képző- és Iparművészeti ág

Maximális létszám – székhelyen
200 fő

Képzőművészeti tanszak
Környezet- és kézműves kultúra tanszak

100 fő
100 fő

Grafika és festészet tanszak
Képző- és Iparművészeti ág összesen:

Szín- és bábművészeti ág
Színjáték tanszak

400 fő

Maximális létszám - székhelyen
60 fő

3. Az alapító okirat 4. pontja

4./ A költségvetési szervjogszabályban meghatározott közfeladata:

4.1.Alaptevékenység :
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT: 852020 ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS
4.1.Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak támogatása- Alapfokú művészetoktatás
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdése alapján
Szakágazat szám: 852020 TEÁOR szám: 8520
Szakfeladat szám: 2009. évben 801313 Alapfokú művészet-oktatás
Szakfeladat szám: 2010 évtől 85203 - Alapfokú művészetoktatás
Gyomaendrőd, Kisréti út 27. sz.
¨
852031 – Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
852032 – Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban
az alábbiak szerint módosul

4./ A költségvetési szervjogszabályban meghatározott közfeladata:

4.1.Alaptevékenység :
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ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT: 852020 ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS
4.1.Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak támogatása- Alapfokú művészetoktatás
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdése alapján
Szakágazat szám: 852020 TEÁOR szám: 8520
Szakfeladat szám: 85203 - Alapfokú művészetoktatás
Gyomaendrőd, Kisréti út 27. sz.
¨
852031 – Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
852032 – Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban

4. Az alapító okirat 4.2. pontja

4.2. Kisegítő és vállalkozási tevékenység
A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat.
az alábbiak szerint módosul

4.2. Vállalkozási tevékenység
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.

5. Az alapító okirat 5. pontja

5./ A költségvetési szervműködési köre
Közszolgáltató közintézmény, mely alaptevékenysége szerint közoktatási feladatokat ellátó költségvetési szerv.
Gyomaendrőd Város közigazgatási területe, Hunya Község közigazgatási területe
az alábbiak szerint módosul

5./ A költségvetési szervműködési köre
Az intézmény alaptevékenysége szerint közoktatási feladatokat ellátó költségvetési szerv.
Gyomaendrőd Város közigazgatási területe, Hunya Község közigazgatási területe

6. Az alapító okirat 7. Pontja
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7./ A költségvetési szerv típus szerinti besorolása
7.1. A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató közintézmény
7.2.Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján:
Önállóan működő költségvetési szerv. A gazdálkodással összefüggő pénzügyi feladatai Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatala látja el. A két szerv közötti gazdálkodásra vonatkozó munkamegosztás és felelősségvállalás
rendjét a polgármester által jóváhagyott megállapodás szabályozza. Az intézmény vezetője az intézményvezető, aki
képviseli az intézményt és az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkört gyakorolja.

az alábbiak szerint módosul

7./ A költségvetési szerv jogállása
Önállóan működő költségvetési szerv. A gazdálkodással összefüggő pénzügyi feladatai Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatala látja el. A két szerv közötti gazdálkodásra vonatkozó munkamegosztás és felelősségvállalás
rendjét a fenntartó által jóváhagyott megállapodás szabályozza. Az intézmény vezetője az intézményvezető, aki
képviseli az intézményt és az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkört gyakorolja.

7. Az alapító okirat 15. pontja

15./Az intézmény telephelyei
¨
Gyomaendrőd Város közigazgatási területén az alapfokú zeneművészeti, táncművészeti, képzőművészeti,
színművészeti képzés:
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Gyomaendrőd, Népliget u. 2.
Képzőművészeti ág: kézműves tanszak
140 fő
Zeneművészeti ág: (előképző, egyéni és elméleti foglalkozás)
30 fő
Táncművészeti ág:
néptánc tanszak
100 fő
társastánc tanszak
100 fő
Színművészet-bábművészet ág:
színjáték tanszakkal
40 fő
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Gyomaendrőd, Selyem u. 109/2.
Képzőművészeti ág: képzőművészeti tanszak
Zeneművészeti ág: (előképző, egyéni és elméleti foglalkozás)

Táncművészeti ág:

néptánc tanszak
társastánc tanszak

20 fő
45 fő

40 fő
40 fő

Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Gyomaendrőd, Hősök u. 40.
Színművészeti ág: színjáték tanszak
40 fő
Táncművészeti ág:
néptánc tanszak
50 fő
16

társastánc tanszak

50 fő

Katona József Művelődési Központ Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.
Színművészeti ág:
színjáték tanszak
Táncművészeti ág:
néptánc tanszak
társastánc tanszak
Endrődi Közösségi Ház Gyomaendrőd, Blaha u. 21.
Táncművészeti ág:
néptánc tanszak
¨
Hunya Község közigazgatási területén
Helye: 5555 Hunya, Óvoda u. 10.
Képzőművészeti ág: kézműves tanszak
Táncművészet ág:
néptánc
társastánc táncszakkal

40 fő
180 fő
180 fő
20 fő

40 fő
20 fő

az alábbiak szerint módosul

15./Az intézmény telephelyei
¨
Gyomaendrőd Város közigazgatási területén az alapfokú zeneművészeti, táncművészeti, képzőművészeti,
színművészeti képzés:
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Diákotthon
Gyomaendrőd, Népliget u. 2.
Képzőművészeti ág: kézműves tanszak
140 fő
Zeneművészeti ág: (előképző, egyéni és elméleti foglalkozás)
30 fő
Táncművészeti ág:
néptánc tanszak
100 fő
társastánc tanszak
100 fő
Színművészet-bábművészet ág:
színjáték tanszakkal
40 fő
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Gyomaendrőd, Selyem u. 109/2.
Képzőművészeti ág: képzőművészeti tanszak
Zeneművészeti ág: (előképző, egyéni és elméleti foglalkozás)
Táncművészeti ág:
néptánc tanszak
társastánc tanszak

20 fő
45 fő
40 fő
40 fő

VM ASzK, Szakképző Iskola, Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Gyomaendrőd, Hősök u. 40.
Színművészeti ág: színjáték tanszak
40 fő
Táncművészeti ág:
néptánc tanszak
50 fő
társastánc tanszak
50 fő
Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény
Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.

Színművészeti ág:
Táncművészeti ág:

színjáték tanszak
néptánc tanszak
társastánc tanszak

40 fő
180 fő
180 fő

Endrődi Közösségi Ház Gyomaendrőd, Blaha u. 21.
Táncművészeti ág:
néptánc tanszak
¨
Hunya Község közigazgatási területén
Helye: 5555 Hunya, Óvoda u. 10.
Képzőművészeti ág: kézműves tanszak
Táncművészet ág:
néptánc
társastánc táncszakkal

20 fő

40 fő
20 fő
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8. Az alapító okirat 16. pontja

16./Az intézmény maximális gyermek-, és tanuló létszáma, tagozat megnevezése
Székhely
Gyomaendrőd

Képzőművészeti ág: 200
Zeneművészeti ág: 205
Táncművészet ág
260
Színművészeti ág:
60
Összesen:
725 fő
Az intézményben nappali oktatás folyik.

Telephelyek

Gyomaendrőd
140
75
760
120
1095 fő

Hunya

40
20
60 fő

Összesen
380
280
1040
180
1780 fő

az alábbiak szerint módosul

16./Az intézmény maximális gyermek-, és tanuló létszáma, tagozat megnevezése
16.1. A27/1998. (VI.10.)MKM rendelet 3.§ (4) bekezdése értelmében:
„(4) Az e rendelet 1. melléklete szerint - a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet hatálybalépését megelőzően - folytatott
képzések felmenő rendszerben folytathatók, oly módon, hogy a tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt
legkésőbb a 2026/2027. tanévig be tudják fejezni.
Székhely
Telephelyek
Gyomaendrőd
Hunya
Összesen
Képzőművészeti ág:
Zeneművészeti ág:
Táncművészet ág
Színművészeti ág:

200
205
260
60

Összesen:
725 fő
Az intézményben nappali oktatás folyik.

Gyomaendrőd
140
75
760
120

40
20
-

380
280
1040
180

1095 fő

60 fő

1780 fő

16.2. A 27/1998. (VI.10.)MKM rendelet 3.§ (5) bekezdése értelmében:
„(5) E rendeletnek - a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott - 2. mellékletét első alkalommal a 2011/2012.
tanévben megkezdett képzésekre felmenő rendszerben kell alkalmazni.”
Székhely
Telephelyek
Gyomaendrőd
Hunya
Összesen
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Képzőművészeti ág: 400
Zeneművészeti ág: 280
Táncművészet ág
260
Színművészeti ág:
60

Gyomaendrőd
140
75
760
120

40
20
-

580
355
1040
180

Összesen:

1095 fő

60 fő

2155 fő

1000 fő

9. Az alapító okirat 18. pontja

18./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik, a működéshez szükséges – Gyomaendrőd, Kisréti út 27. szám
(Hrsz.: 338) alatti ingatlant a fenntartó használatba adja az intézménynek.
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még, az intézményben a leltár szerint nyilvántartott
vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat.
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont az önkormányzati vagyonrendeletben foglaltak szerint köteles kezelni
és biztosítékként nem adhatja.
A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a következő telephelyein:
- Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Gyomaendrőd, Selyem u. 109/2.
- Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Gyomaendrőd, Hősök u. 40.
- Hunya Község közigazgatási területén Hunya, Óvoda u. 10., a telephelyek fenntartójával megkötött
együttműködési megállapodás alapján végzi a művészeti oktatást.

az alábbiak szerint módosul

18./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik, a működéshez szükséges – Gyomaendrőd, Kisréti út 27. szám
(Hrsz.: 338) alatti ingatlant a fenntartó használatba adja az intézménynek.
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még, az intézményben a leltár szerint nyilvántartott
vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat.
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont az önkormányzati vagyonrendeletben foglaltak szerint köteles kezelni
és biztosítékként nem adhatja.
A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a következő telephelyein:
- Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Gyomaendrőd, Selyem u. 109/2.
- VM ASzK, Szakképző Iskola, Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Gyomaendrőd, Hősök u. 40.
- Hunya Község közigazgatási területén Hunya, Óvoda u. 10., a telephelyek fenntartójával megkötött
együttműködési megállapodás alapján végzi a művészeti oktatást.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármesterét, hogy az alapító
okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján utasítja Hevesi-Nagy Anikó
intézményvezetőt, hogy a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény átdolgozott Pedagógiai Programját 2011.
július 1. napjáig készítse el és nyújtsa be a fenntartónak a jóváhagyásra.
Valamint 2011. szeptemberében kezdeményezze a minősítési eljárás megindítását a trombita, magánének, jazzgitár tantárgyakra vonatkozóan a fenntartó együttműködésével.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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1

VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY
Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata
TERVEZT
Törzsszám: 634410
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 290/1999.(X. 28.) KT. Számú határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. Tv. 88. §. És 90. §-ban foglaltak szerint, valamint a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. Tv. 37. §-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján2 a Városi Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát módosítja és egységes szerkezetbe foglalva, a
következők szerint határozza meg. Egyidejűleg a 17/1998. (I. 29.) KT sz. határozatot hatályon
kívül helyezi.
3

1./ A költségvetési szerv neve:
VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY
45

, 2./Székhelye:
Gyomaendrőd, Kisréti út 27. sz.
2.1. A 27/1998. (VI.10.)MKM rendelet 3.§ (4) bekezdése értelmében:
„(4) Az e rendelet 1. melléklete szerint - a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet
hatálybalépését megelőzően - folytatott képzések felmenő rendszerben folytathatók, oly
módon, hogy a tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt legkésőbb a 2026/2027.
tanévig be tudják fejezni.
Zeneművészeti Ág
Tanszakok
Maximális létszám - székhelyen
- Klasszikus zene hangszeres Zongora
75 fő
tanszakai:
Hegedű
20 fő
Fafúvós: furulya,
20 fő
fuvola
20 fő
Rézfúvós:
5 fő
trombita,
5 fő
klarinét,
5 fő
5 fő
szaxofon,
5 fő
kürt,
harsona
Gitár
30 fő
Tangóharmonika
5 fő
- Népzene hangszeres tanszakai. Citera
5 fő
- Elektroakusztikus zene
Szintetizátor
5 fő
hangszeres tanszakai:
Zeneművészeti Ág összesen
205 fő

1

Módosította a 217/2007. (VII. 26.) Gye. Kt. határozat I. pontja – hatályos 2007. szeptember 01. napjával
Módosította a ………/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
3
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat III. pontja
4
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat III. pontja
5
Módosította a ………/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
2

Táncművészeti Ág
- Balett tanszak
- Néptánc tanszak
- Társastánc tanszak

Maximális létszám - székhelyen
60 fő
100 fő
100 fő
260 fő

Táncművészeti ág összesen
Képzőművészeti Ág
Kézműves tanszak

Maximális létszám – székhelyen
200 fő

Színművészeti Ág
Színjáték tanszak

Maximális létszám - székhelyen
60 fő

2.2. A 27/1998. (VI.10.)MKM rendelet 3.§ (5) bekezdése értelmében:
„(5) E rendeletnek - a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott - 2. mellékletét első
alkalommal a 2011/2012. tanévben megkezdett képzésekre felmenő rendszerben kell
alkalmazni.”
Zeneművészeti ág
Tanszakok
Tantárgyak
Maximális létszám
-székhelyen
Furulya
20 fő
Fuvola
20 fő
Fafúvós tanszak
Klarinét
5 fő
Szaxofon
5 fő
Trombita
5 fő
Rézfúvós tanszak
Kürt
5 fő
Harsona
5 fő
Klasszikus zene
Harmonika
5 fő
30 fő
Akkordikus tanszak

Gitár

Népzene
Jazz-zene
Elektroakusztikus zene

Billentyűs tanszak
Vonós tanszak
Vokális tanszak
Pengetős tanszak
Pengetős tanszak

Zongora
Hegedű
Magánének
Citera
Jazz-gitár
Klasszikus
Billentyűs tanszak
szintetizátor
Zeneművészeti ág összesen:

75 fő
20 fő
20 fő
5 fő
30 fő
30 fő
280 fő

Táncművészeti ág
- Balett tanszak
- Néptánc tanszak
- Társastánc tanszak

Maximális létszám - székhelyen
60 fő
100 fő
100 fő

260 fő

Táncművészeti ág összesen
Képző- és Iparművészeti ág
Képzőművészeti tanszak
Környezet- és kézműves kultúra
tanszak

Maximális létszám – székhelyen
200 fő
100 fő
100 fő

Grafika és festészet tanszak
Képző- és Iparművészeti ág
összesen:

400 fő

Szín- és bábművészeti ág
Maximális létszám - székhelyen
Színjáték tanszak
6

60 fő

3./Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:

78

, 4./ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
4.1.Alaptevékenység :
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT: 852020 ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS
4.1.Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak támogatása- Alapfokú művészetoktatás
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdése alapján
Szakágazat szám: 852020 TEÁOR szám: 8520
Szakfeladat szám: 85203 - Alapfokú művészetoktatás
Gyomaendrőd, Kisréti út 27. sz.
 852031 – Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
 852032 – Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és
bábművészeti ágban
9

4.2. Vállalkozási tevékenység
A költségvetési vállalkozási tevékenységet nem folytat.
10 11

, 5./ A költségvetési szerv működési köre
Az Intézmény alaptevékenysége szerint közoktatási feladatokat ellátó költségvetési szerv.
Gyomaendrőd Város közigazgatási területe, Hunya Község közigazgatási területe
12

6./ A költségvetési intézmény alapítói jogokkal felruházott -, irányítói-, felügyeleti
szervének neve, székhelye:
6

Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat III. pontja
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat III. pontja
8
Módosította a ………/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
9
Módosította a ………/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
10
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat III. pontja
11
Módosította a ………/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
12
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat III. pontja
7

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
13 14

, 7./ A költségvetési szerv jogállása
Önállóan működő költségvetési szerv. A gazdálkodással összefüggő pénzügyi feladatai
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala látja el. A két szerv közötti gazdálkodásra
vonatkozó munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét a polgármester által jóváhagyott
megállapodás szabályozza. Az intézmény vezetője az intézményvezető, aki képviseli az
intézményt és az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkört gyakorolja.
15

8./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat
(kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja, Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv. 23. § alapján.
9./A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony
megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony a 1992.évi XXXIII. Tv alapján.
10./ A költségvetési szerv alapító neve és címe
Gyomaendrőd Nagyközségi Tanács
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz .
11./ A költségvetési szerv alapításának ideje
1986.
12./ A költségvetési szerv fenntartójának neve és címe
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 1.
13./ Az intézmény típusa
Alapfokú művészetoktatási intézmény.
14./Az intézmény tagintézménye
16

15./Az intézmény telephelyei
 Gyomaendrőd Város közigazgatási területén az alapfokú zeneművészeti, táncművészeti,
képzőművészeti, színművészeti képzés:
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Gyomaendrőd, Népliget u. 2.
Képzőművészeti ág: kézműves tanszak
140 fő
Zeneművészeti ág: (előképző, egyéni és elméleti foglalkozás)
30 fő
Táncművészeti ág: néptánc tanszak
100 fő
társastánc tanszak
100 fő
13

Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat III. pontja
Módosította a ………/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
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Módosította a ………/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
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Színművészet-bábművészet ág:
színjáték tanszakkal

40 fő

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Gyomaendrőd, Selyem u. 109/2.
Képzőművészeti ág: képzőművészeti tanszak
20 fő
Zeneművészeti ág: (előképző, egyéni és elméleti foglalkozás)
45 fő
Táncművészeti ág: néptánc tanszak
40 fő
társastánc tanszak
40 fő
VM ASzK, Szakképző Iskola, Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium
Gyomaendrőd, Hősök u. 40.
Színművészeti ág: színjáték tanszak
40 fő
Táncművészeti ág: néptánc tanszak
50 fő
társastánc tanszak
50 fő
Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény
Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.
Színművészeti ág:
színjáték tanszak
Táncművészeti ág: néptánc tanszak
társastánc tanszak

40 fő
180 fő
180 fő

Endrődi Közösségi Ház Gyomaendrőd, Blaha u. 21.
Táncművészeti ág: néptánc tanszak

20 fő

 Hunya Község közigazgatási területén
Helye: 5555 Hunya, Óvoda u. 10.
Képzőművészeti ág: kézműves tanszak
Táncművészet ág:
néptánc
társastánc táncszakkal

40 fő
20 fő
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16./Az intézmény maximális gyermek-, és tanuló létszáma, tagozat megnevezése
16.1. A 27/1998. (VI.10.)MKM rendelet 3.§ (4) bekezdése értelmében:
„(4) Az e rendelet 1. melléklete szerint - a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet hatálybalépését megelőzően - folytatott képzések felmenő
rendszerben folytathatók, oly módon, hogy a tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt legkésőbb a 2026/2027. tanévig be tudják
fejezni.

Képzőművészeti
ág:
Zeneművészeti
ág:
Táncművészet
ág
Színművészeti
ág:
Összesen:

17

Székhely
Gyomaendrőd
200

Telephelyek
Gyomaendrőd
Hunya
140
40

Összesen
380

205

75

-

280

260

760

20

1040

60

120

-

180

725 fő

1095 fő

60 fő

1780 fő

Módosította a ………/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja

16.2. A 27/1998. (VI.10.)MKM rendelet 3.§ (5) bekezdése értelmében:
„(5) E rendeletnek - a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott - 2. mellékletét első
alkalommal a 2011/2012. tanévben megkezdett képzésekre felmenő rendszerben kell
alkalmazni.”
Székhely
Telephelyek
Összesen
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Hunya
Képzőművészeti
400
140
40
580
ág:
Zeneművészeti
280
75
355
ág:
Táncművészet
260
760
20
1040
ág
Színművészeti
60
120
180
ág:
Összesen:
1000 fő
1095 fő
18
Az intézményben nappali oktatás folyik.

60 fő

2155 fő

17./Évfolyamok száma
Az intézménynek legfeljebb 12 évfolyama van.
19

18./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik, a működéshez szükséges – Gyomaendrőd,
Kisréti út 27. szám (Hrsz.: 338) alatti ingatlant a fenntartó használatba adja az intézménynek.
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még, az intézményben a leltár
szerint nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat.
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont az önkormányzati vagyonrendeletben foglaltak
szerint köteles kezelni és biztosítékként nem adhatja.
A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a következő telephelyein:
- Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Gyomaendrőd, Selyem u. 109/2.
- VM ASzK, Szakképző Iskola, Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium
Gyomaendrőd, Hősök u. 40.
- Hunya Község közigazgatási területén Hunya, Óvoda u. 10., a telephelyek
fenntartójával megkötött együttműködési megállapodás alapján végzi a művészeti oktatást.

A kiadvány hiteléül:
Gyomaendrőd, 2009. május 28.

Várfi András s.k.
polgármester

18
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Dr. Csorba Csaba. s.k.
jegyző

Módosította a 225/2009. (V. 28.) Gye. Kt. számú határozat III. pontja
Módosította a ………/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja

Záradék:
A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát, a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ………../2011.
(V.26.) sz. határozatával 2011. május 26. hatállyal hagyta jóvá.
Gyomaendrőd, 2011. május 26.

P.H.

Várfi András
polgármester

4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. május 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítása felülvizsgálata
Tóthné Rojik Edit, Ugrainé Gróf Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Kis Bálin Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítására az alábbiak miatt kerül sor:
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testület 2011. áprilisi testületi ülésén úgy határozott, hogy a
Szmola Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. által üzemeltetett Napsugár óvodák üzemeltetésével kapcsolatosan – az
óvoda fenntartójának kérésére -, megkezdi a tárgyalásokat.
Az óvodai feladatellátás átszervezése a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás 2011. áprilisi
ülésén is tárgyalásra került, mert Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodai
feladatellátást a Napsugár Óvodák esetében úgy kívánja megvalósítani, hogy a Napsugár Óvodák Szabadság út 6.
szám alatt lévő telephelyén az óvodai feladatellátást a következő tanévtől, az Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola és Diákotthon tagintézményeként, intézményi társulás fenntartásban kívánja megoldani. Valamint a
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Csárdaszálláson lévő óvodai feladat ellátását is a Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános Iskola és Diákotthon intézményéhez kívánja csatolni, a kistérségi feladatok összpontosítása
miatt.
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Kollégium intézményi feladat ellátásának átszervezéséről,
illetve az ebből adódó átdolgozott dokumentum rendszer elfogadásáról a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Intézményi Társulás 2011. májusi rendkívüli ülésén fog dönteni.
A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Óvodák Fő út 85. szám alatt lévő
telephelyén nem látja el az óvodai feladatellátást a következő tanévtől, a csökkenő gyermek létszám és a szabad
óvodai férőhely kapacitás miatt.
A döntés értelmében, a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda óvodai feladatellátása, illetve óvodai telephelye
csökkenést jelent. Az intézmény a 2011/2012-es szorgalmi évtől csak Gyomaendrőd város területén lát el óvodai
feladatellátást, ezért az intézmény alapító okiratát módosítani kell.
A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Csárdaszálláson lévő óvodai feladat ellátásának megszűnése miatt az
intézmény költségvetésének módosítása szükséges.
Kockázat elemzés:
Előnyök:
- a két általános iskola azonos nevelési és oktatási feladatokat biztosítana,
- a városban lévő mind két általános iskolának lenne óvodai feladatellátása, mely az iskolai beiratkozáskor előnyt
jelent, s biztosítva lenne a felmenő rendszer,
- az intézményi társulásban bővül a feladat ellátás, igénybe vehető az alapnormatíván kívül a társulási normatíva,
- az intézményi társulásban lévő csárdaszállási óvodások, feladat ellátását intézményi fenntartásban lévő oktatási
intézmény látná el,
Hátrány:
a Kis Bálint Általános Iskola és Óvodának az óvodás létszáma, a csárdaszállási óvodások létszámával
csökkeni fog.
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát módosítja az alábbi törvényi módosítások következtében:
Az egyes gazdálkodási és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi
XC. Törvény módosította az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvényt és a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényt hatályon kívül helyezte.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény VII. fejezete tartalmazza a költségvetési szervek alapításáról
és megszüntetéséről szóló rendelkezéseket, alapító okirat tartalmát, valamint az alap és vállalkozási tevékenység
fogalmát. Az alapító okiratban kiemelten fontos változás, hogy megszűnt a típus szerinti besorolás (közhatalmi;
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közszolgáltató, ezen belül közintézet és vállalkozó közintézet). A költségvetési szervek tevékenysége két csoportba
osztható az Áht.92.§ (1) bekezdése alapján: alap- és vállalkozási tevékenységre, a kiegészítő és kisegítő
tevékenység megszűnt. A tevékenységtípusokra vonatkozó előírások változását, valamint a költségvetési típusba
sorolásának törlését, a költségvetési szerv alapító okiratában a törvény hatálybalépést (2010. augusztus 15.) követő
első módosítása során kell végrehajtani.
A döntési javaslat részletesen tartalmazza a változásokat. A változást követően a Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata, az 1. számú mellékletben olvasható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést tárgyalja meg és a döntési javaslat alapján hozza meg
döntését.

Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
alapító okirat módosításának elfogadását, a döntési javaslat
alapján.

Döntési javaslat
"A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítása - felülvizsgálata "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi XC. Törvény alapján valamint a
megváltozott feladatok alapján a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda alapító okirat módosítását megismerte és
elfogadja 2011/2012-es szorgalmi évtől – 2011. szeptember 1 napjától.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármesterét, hogy az alapító
okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 288/1999. (X. 28.)
KT. számú határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okiratot érintő módosítási javaslatok az alábbiak:
1. Jogszabályi hivatkozás
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 288/1999.(X. 28.) KT. számú határozata, Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § és 90. §-ban foglaltak
szerint, valamint a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdésében, valamint a Költségvetési
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 4. §-ban foglaltak alapján a 2. számú Általános
Iskola és Óvoda alapító okiratát módosítja és egységes szerkezetbe foglalva a következők szerint, határozza meg:
Egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 106/1999. (IV. 29.) KT. számú határozat 3/b mellékletét.
az alábbiak szerint módosul
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 288/1999.(X. 28.) KT. számú határozata, Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § és 90. §-ban foglaltak
szerint, valamint a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a 2. számú
Általános Iskola és Óvoda alapító okiratát módosítja és egységes szerkezetbe foglalva a következők szerint,
határozza meg:
Egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 106/1999. (IV. 29.) KT. számú határozat 3/b mellékletét.
2. Az alapító okirat 4.1.1. pontja
4.1.1.Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- Alapfokú oktatás 8 évfolyammal
tagozat nélkül
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdése alapján
Közoktatási feladatait a Közoktatási törvényben kötelezően biztosított órakerettel láthatja el.
Szakágazat szám: 852010 TEÁOR szám: 8520
Szakfeladat szám: 2009 évben 801214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés,
oktatás
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801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali
rendszerű, általános iskolai nevelése, oktatása
Szakfeladat szám: 2010 évtől 85201 - Alapfokú iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 45. sz.
¨
852011 - Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon)
Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása.
Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
képesség-kibontakoztató felkészítése, integrációs nevelése, oktatása.
Felzárkóztató oktatás:- fejlesztő felzárkóztatásban résztvevő tanulók ellátása.
Általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása.
¨
852012 – Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyamon)
Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás - sajátos nevelési igényű tanulók nevelése oktatása eltérő
tanterv alapján önálló csoportban vagy integráltan:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető vagy vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenessége.
- autista gyermekek különleges gondozása
¨
852013 – Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon)
- Hagyományos nyelvoktató kisebbségi oktatás német nyelven.
Szakfeladat szám: 2010 évtől 85202 - Alapfokú iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Gyomaendrőd, Jókai út 6. sz.
¨
852021 - Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon)
Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása.
Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
képesség-kibontakoztató felkészítése, integrációs nevelése, oktatása.
Felzárkóztató oktatás:- fejlesztő felzárkóztatásban résztvevő tanulók ellátása.
Általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása.
¨
852022 – Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyamon)
Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás - sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátása:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető vagy vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenessége.
- autista gyermekek különleges gondozása
¨
852023 – Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon)
- Hagyományos nyelvoktató kisebbségi oktatás német nyelven.
az alábbiak szerint módosul
4.1.1.Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- Alapfokú oktatás 8 évfolyammal
tagozat nélkül
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdése alapján
Közoktatási feladatait a Közoktatási törvényben kötelezően biztosított órakerettel láthatja el.
Szakágazat szám: 852010 TEÁOR szám: 8520
Szakfeladat szám: 85201 - Alapfokú iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 45. sz.
¨
852011 - Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon)
Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása.
Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
képesség-kibontakoztató felkészítése, integrációs nevelése, oktatása.
Felzárkóztató oktatás:- fejlesztő felzárkóztatásban résztvevő tanulók ellátása.
Általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása.
¨
852012 – Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyamon)
Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás - sajátos nevelési igényű tanulók nevelése oktatása eltérő
tanterv alapján önálló csoportban vagy integráltan:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető vagy vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenessége.
- autista gyermekek különleges gondozása
¨
852013 – Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon)
- Hagyományos nyelvoktató kisebbségi oktatás német nyelven.
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Szakfeladat szám: 85202 - Alapfokú iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Gyomaendrőd, Jókai út 6. sz.
¨
852021 - Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon)
Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása.
Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
képesség-kibontakoztató felkészítése, integrációs nevelése, oktatása.
Felzárkóztató oktatás:- fejlesztő felzárkóztatásban résztvevő tanulók ellátása.
Általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása.
¨
852022 – Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyamon)
Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás - sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátása:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető vagy vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenessége.
- autista gyermekek különleges gondozása
¨
852023 – Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon)
Hagyományos nyelvoktató kisebbségi oktatás német nyelven.
3. Az alapító okirat 4.1.2. pontja
4.1.2.Máshová nem sorolható egyéb oktatás
Szakágazat szám: 855900 TEÁOR szám: 8559
Szakfeladat szám: 2009. évben 751779 Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás
805113 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás
(szorgalmi időben)
Szakfeladat szám: 2010 évtől 85591 – Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés
¨
855911 – Általános iskolai napközi otthoni nevelés
¨
855912 – Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelés
¨
855913 – Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthonos nevelése
az alábbiak szerint módosul
4.1.2.Máshová nem sorolható egyéb oktatás
Szakágazat szám: 855900 TEÁOR szám: 8559
Szakfeladat szám: 85591 – Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés
¨
855911 – Általános iskolai napközi otthoni nevelés
¨
855912 – Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelés
¨
855913 – Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthonos nevelése
4. Az alapító okirat 4.1.3. pontja
4.1.3.Óvodai nevelés Intézményeinek, programjainak komplex támogatása
4.1.3.1. Iskola előkészítő oktatás
Szakágazat szám: 851020 TEÁOR szám: 8510
Szakfeladat szám: 2009. évben 801115 Óvodai nevelés
801126 Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai
nevelése
Szakfeladat szám: 2010 évtől 85101 – Óvodai nevelés
Százszorszép Óvoda - Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz.
Óvoda – Csárdaszállás, Kossuth út 23. sz.
¨
851011 – Óvodai nevelés ellátása
- Iskolás kor előtti oktatás, az óvodai nevelés és iskola-előkészítés
- Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése
- Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása.
¨
•851012 – Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás – a sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátása:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók;
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető vagy vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenessége;
- autista gyermekek különleges gondozása
az alábbiak szerint módosul
4.1.3.Óvodai nevelés Intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Iskola előkészítő oktatás
Szakágazat szám: 851020 TEÁOR szám: 8510
Szakfeladat szám: 85101 – Óvodai nevelés
Százszorszép Óvoda - Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz.
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¨
851011 – Óvodai nevelés ellátása
- Iskolás kor előtti oktatás, az óvodai nevelés és iskola-előkészítés
- Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése
- Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása.
¨
851012 – Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás – a sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátása:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók;
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető vagy vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenessége.
- autista gyermekek különleges gondozása
5. Az alapító okirat 4.1.3.2. pontja
4.1.3.2. Egyéb vendéglátás
Szakágazat szám: 562900 TEÁOR szám: 5629
Szakfeladat szám: 2009. évben 552312 Óvodai intézményi közétkeztetés
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés
552411 Munkahelyi vendéglátás
Szakfeladat szám: 2010 évtől 56291 – Oktatásban részt vevők, dolgozók étkeztetése
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz. 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz.
¨
562913 – Iskolai intézményi étkeztetés
¨
562912 –Óvodai intézményi étkeztetés
¨
562917 – Munkahelyi étkeztetés
az alábbiak szerint módosult
4.1.4. Egyéb vendéglátás
Szakágazat szám: 562900 TEÁOR szám: 5629
Szakfeladat szám: 56291 – Oktatásban részt vevők, dolgozók étkeztetése
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz. 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz.
¨
562913 – Iskolai intézményi étkeztetés
¨
562912 –Óvodai intézményi étkeztetés
¨
562917 – Munkahelyi étkeztetés
6. Az alapító okirat 4.1.3.3. pontja törlésre kerül
4.1.3.3. Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladata
Szakfeladat szám: 2009. évben 751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Szakfeladat szám: 2010 évtől 841901 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
7. Az alapító okirat 4.2. pontja
4.2. Kiegészítő tevékenység
4.2.1.Egyéb vendéglátás
Szakágazat szám: 562900 TEÁOR szám: 5629
Szakfeladat szám: 2010 évtől 56292 – Egyéb vendéglátás
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz.
¨
562920- Egyéb vendéglátás
4.2.2. Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Szakágazat szám: 856000 TEÁOR szám: 8560
Szakfeladat szám: 2010 évtől 856099 - Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Jókai út 6. sz., Hősök út 45. sz., Kossuth út 7. sz.
4.2.3. Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél
Szakfeladat szám: 850001 Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati
költségvetési szervnél
4.2.4. Egyéb oktatás
Szakágazat szám: 855100 TEÁOR szám:8551
Szakfeladat szám: 855100 - Sport, szabadidős képzés
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Hősök út 45. sz.
Szakágazat szám: 855200 TEÁOR szám:8552
Szakfeladat szám: 855200 - Kulturális képzés
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Hősök út 45. sz
az alábbiak szerint módosul
4.1.5.Egyéb vendéglátás
Szakágazat szám: 562900 TEÁOR szám: 5629
Szakfeladat szám: 56292 – Egyéb vendéglátás
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz.
¨
562920- Egyéb vendéglátás
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4.1.6. Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Szakágazat szám: 856000 TEÁOR szám: 8560
Szakfeladat szám: 856099 - Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Jókai út 6. sz., Hősök út 45. sz., Kossuth út 7. sz.
4.1.7. Egyéb oktatás
Szakágazat szám: 855100 TEÁOR szám:8551
Szakfeladat szám: 855100 - Sport, szabadidős képzés
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Hősök út 45. sz.
Szakágazat szám: 855200 TEÁOR szám:8552
Szakfeladat szám: 855200 - Kulturális képzés
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Hősök út 45. sz
8. Az alapító okirat 4.3. pontja
4.3. Kisegítő és vállalkozási tevékenység
A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat.
az alábbiak szerint módosul
4.2. Vállalkozási tevékenység
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
9. Az alapító okirat 5. pontjának első mondata
5./ A költségvetési szervműködési köre
Közszolgáltató közintézmény, mely alaptevékenysége szerint közoktatási feladatokat ellátó költségvetési szerv.
az alábbiak szerint módosul
5./ A költségvetési szervműködési köre
Az intézmény alaptevékenysége szerint közoktatási feladatokat ellátó költségvetési szerv.
10. Az alapító okirat 5. pontjában lévő Óvodai nevelés címszó alatt
Óvodai nevelés:
A Százszorszép Óvoda kötelező felvételre vonatkozó körzete: gyomai városrész Katona József utca, Nagy Sándor
utca, Kató József utca, Kossuth út, Szabadság tér, Fő út, Vízműsor, Keleti utca, Bessenyei Gy utca, Kazinczy utca,
Bajcsy út, Bánomkerti út által határolt terület.
A Százszorszép Óvoda csárdaszállási telephelyén kötelező felvételre vonatkozó körzete: Csárdaszállás Község
közigazgatási területe.
az alábbiak szerint módosul
Óvodai nevelés:
A Százszorszép Óvoda kötelező felvételre vonatkozó körzete: gyomai városrész Katona József utca, Nagy Sándor
utca, Kató József utca, Kossuth út, Szabadság tér, Fő út, Vízműsor, Keleti utca, Bessenyei Gy utca, Kazinczy utca,
Bajcsy út, Bánomkerti út által határolt terület.
11. Az alapító okirat 7. pontja
7./ A költségvetési szerv típus szerinti besorolása
7.1. A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató közintézmény
7.2.Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján:
Önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési
szerv. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény vezetője, teljes munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel
rendelkezik. Az intézmény vezetője az intézményvezető, aki képviseli az intézményt és az intézmény dolgozói felett
a munkáltatói jogkört gyakorolja.
az alábbiak szerin módosul
7./ A költségvetési szerv jogállása
Önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési
szerv. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény vezetője, teljes munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel
rendelkezik. Az intézmény vezetője az intézményvezető, aki képviseli az intézményt és az intézmény dolgozói felett
a munkáltatói jogkört gyakorolja.
12. Az alapító okirat 15. pontja
15./Az intézmény telephelyei
¨
Iskolai feladatellátás:
Gyomarndrőd, Hősök útja 45. sz.
Gyomarndrőd, Jókai út 6. sz.
¨
Óvodai feladatellátás:
Százszorszép Óvoda - Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz.
Óvoda Csárdaszállás, Kossuth út 23. sz.
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¨
Napközi konyha:
Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz.
az alábbiak szerint módosul
15./Az intézmény telephelyei
¨
Iskolai feladatellátás:
Gyomarndrőd, Hősök útja 45. sz.
Gyomarndrőd, Jókai út 6. sz.
¨
Óvodai feladatellátás:
Százszorszép Óvoda - Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz.
¨
Napközi konyha:
Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz.
13. Az alapító okirat 16. pontja
16./Az intézmény maximális gyermek-, és tanuló létszáma, tagozat megnevezése
¨
Gyomaendrőd
- általános iskola: 650 fő
- óvoda:114 fő
¨
Csárdaszállás Község közigazgatási területe - óvoda: 25 fő
Az intézményben nappali oktatás folyik.
az alábbiak szerint módosul
16./Az intézmény maximális gyermek-, és tanuló létszáma, tagozat megnevezése
¨
Gyomaendrőd
- általános iskola: 650 fő
- óvoda:114 fő
Az intézményben nappali oktatás folyik.
14. Az alapító okirat 17. pontja
17./Évfolyamok száma
¨
Gyomaendrőd
- általános iskola 1-8. évfolyam
- óvoda: 3-7 éves kor
¨
Csárdaszállás Község közigazgatási területe - óvoda: 3-7 éves kor
az alábbiak szerint módosul
17./Évfolyamok száma
¨
Gyomaendrőd
- általános iskola 1-8. évfolyam
- óvoda: 3-7 éves kor
15. Az alapító okirat 18. pontja
18./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik.
A működéshez szükséges alábbi ingatlanokat a fenntartó használatba adja az intézménynek.
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint:
Gyomaendrőd, Hősök útja 45. sz. Hrsz: 1591
Gyomaendrőd, Fő út 181. sz. Hrsz: 72/2
Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz. Hrsz: 6
Gyomaendrőd, Jókai út 6. sz. Hrsz: 69
Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz. Hrsz: 113
Csárdaszállás, Kossuth u. 23.
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még az intézményben a leltár szerint nyilvántartott
vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat.
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont az önkormányzati vagyonrendeletben foglaltak szerint köteles kezelni
és biztosítékként nem adhatja.
az alábbiak szerint módosul
18./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik.
A működéshez szükséges alábbi ingatlanokat a fenntartó használatba adja az intézménynek.
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint:
Gyomaendrőd, Hősök útja 45. sz. Hrsz: 1591
Gyomaendrőd, Fő út 181. sz. Hrsz: 72/2
Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz. Hrsz: 6
Gyomaendrőd, Jókai út 6. sz. Hrsz: 69
Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz. Hrsz: 113
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még az intézményben a leltár szerint nyilvántartott
vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat.
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont az önkormányzati vagyonrendeletben foglaltak szerint köteles kezelni
és biztosítékként nem adhatja.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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1. számú melléklet
12

, KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata
TERVEZET

Törzsszáma: 346634
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 288/1999.(X. 28.) KT. számú határozata,
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv. 88. § és 90. §-ban foglaltak szerint, valamint a Közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdésében, 3,4 foglaltak alapján a 2. számú Általános Iskola
és Óvoda alapító okiratát módosítja és egységes szerkezetbe foglalva a következők szerint,
határozza meg:
Egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 106/1999. (IV. 29.) KT. számú határozat 3/b mellékletét.
5

1./ A költségvetési szerv neve:
KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
6

2./Székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz.
7

3./Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:
1995. augusztus 1.-től az alapításig visszamenőleg a 109/1995. (V. 31.) KT. számú határozat
szerint a volt 1. számú Általános Iskola.
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., melynek egyben jogutódja.
8

4./ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
4.1.Alaptevékenység :
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT: 852010 ALAPFOKÚ OKTATÁS
9
Az Intézmény alaptevékenységi szakágazati száma: 852010
4.1.1.Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- Alapfokú
oktatás 8 évfolyammal tagozat nélkül
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdése alapján
Közoktatási feladatait a Közoktatási törvényben kötelezően biztosított órakerettel láthatja el.
Szakágazat szám: 852010 TEÁOR szám: 8520
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Szakfeladat szám: 85201 - Alapfokú iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 45. sz.
 852011 - Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon)
1
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Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók neveléseoktatása.
Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
képesség-kibontakoztató felkészítése, integrációs nevelése, oktatása.
Felzárkóztató oktatás:- fejlesztő felzárkóztatásban résztvevő tanulók ellátása.
Általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása.
 852012 – Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1-4. évfolyamon)
Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás - sajátos nevelési
igényű tanulók nevelése oktatása eltérő tanterv alapján önálló csoportban vagy
integráltan:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége.
11
- autista gyermekek különleges gondozása
 852013 – Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyamon)
- Hagyományos nyelvoktató kisebbségi oktatás német nyelven.
Szakfeladat szám: 85202 - Alapfokú iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Gyomaendrőd, Jókai út 6. sz.
 852021 - Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon)
Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók neveléseoktatása.
Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
képesség-kibontakoztató felkészítése, integrációs nevelése, oktatása.
Felzárkóztató oktatás:- fejlesztő felzárkóztatásban résztvevő tanulók ellátása.
Általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása.
 852022 – Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5-8. évfolyamon)
Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás - sajátos nevelési igényű tanulók
integrált ellátása:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége.
12
- autista gyermekek különleges gondozása
 852023 – Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyamon)
- Hagyományos nyelvoktató kisebbségi oktatás német nyelven.
4.1.2.Máshová nem sorolható egyéb oktatás
Szakágazat szám: 855900 TEÁOR szám: 8559
13

Szakfeladat szám: 85591 – Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés
 855911 – Általános iskolai napközi otthoni nevelés
11
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 855912 – Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelés
 855913 – Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthonos nevelése
4.1.3.Óvodai nevelés Intézményeinek, programjainak komplex támogatása
14
Iskola előkészítő oktatás
Szakágazat szám: 851020 TEÁOR szám: 8510
Szakfeladat szám: 85101 – Óvodai nevelés
Százszorszép Óvoda - Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz.
 851011 – Óvodai nevelés ellátása
- Iskolás kor előtti oktatás, az óvodai nevelés és iskola-előkészítés
- Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
integrált nevelése
Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók neveléseoktatása.
 •851012 – Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás – a sajátos nevelési igényű
tanulók integrált ellátása:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók;
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége.
15
- autista gyermekek különleges gondozása
16
4.1.4. Egyéb vendéglátás
Szakágazat szám: 562900 TEÁOR szám: 5629
Szakfeladat szám: 56291 – Oktatásban részt vevők, dolgozók étkeztetése
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz. 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz.
 562913 – Iskolai intézményi étkeztetés
 562912 –Óvodai intézményi étkeztetés
 562917 – Munkahelyi étkeztetés
17
18 19

, 4.1.5.Egyéb vendéglátás
Szakágazat szám: 562900 TEÁOR szám: 5629
Szakfeladat szám: 56292 – Egyéb vendéglátás
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz.
 562920- Egyéb vendéglátás
20
4.1.6. Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Szakágazat szám: 856000 TEÁOR szám: 8560
Szakfeladat szám: 856099 - Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Jókai út 6. sz., Hősök út 45. sz., Kossuth út 7. sz.
21 22
,
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, 4.1.7. Egyéb oktatás
Szakágazat szám: 855100 TEÁOR szám:8551
Szakfeladat szám: 855100 - Sport, szabadidős képzés
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Hősök út 45. sz.
Szakágazat szám: 855200 TEÁOR szám:8552
Szakfeladat szám: 855200 - Kulturális képzés
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Hősök út 45. sz.

25

4.2. Vállalkozási tevékenység
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
26 27

, 5./ A költségvetési szerv működési köre
Az intézmény alaptevékenysége szerint közoktatási feladatokat ellátó költségvetési szerv.
Alapfokú oktatás 1-8. osztályokban: Gyomaendrőd Város közigazgatási területén kötelező
felvételre kijelölt körzete:
Áchim András utca végig, Ady Endre utca végig, Álmos utca végig, Álmosdomb utca végig,
Arany János utca végig, Árpád utca végig, Attila utca végig, B Molnár Imre utca végig,
Bacsalaposi út végig, Bacsó Béla utca végig, Bajcsy-Zsilinszky út végig, Balassi Bálint utca
végig, Bánomkerti út végig, Bányász utca végig, Batthyány Lajos utca végig, Béke utca
végig, Bem utca végig, Bercsényi Miklós utca végig, Berzsenyi Dániel utca végig,
Besenyszegi utca végig, Bessenyei György utca végig, Bocskai István utca végig, Botond utca
végig, Budai Nagy Antal utca végig, Csokonai Vitéz M. utca végig, Damjanich János tér
végig, Dankó Pista utca végig, Diófa utca végig, Dobi István utca végig, Dobó István utca
végig, Eötvös József utca végig, Erkel Ferenc utca végig, Erzsébet liget végig, Esze Tamás
utca végig, Fáy András utca végig, Fazekaszugi 5-ös gátőrház végig, Fegyvernek utca végig,
Fő út 135-től és 160-tól végig, Fürst Sándor utca végig, Gárdonyi Géza utca végig, Gyóni
Géza utca végig, Halász utca végig, Hámán Kató utca végig, Hantoskerti út végig, Hársfa utca
végig, Határ út végig, Hatház utca végig, Hősök útja végig, Hunyadi János utca végig,
Ifjúsági lakótelep végig, Iskola utca végig, Jókai Mór utca végig, Juhász Gyula utca végig,
Kálvin János utca végig, Kántorkert sor végig, Kárász utca végig, Kató József utca végig,
Katona József utca végig, Kazinczy Ferenc utca végig, Keleti utca végig, Kinizsi Pál utca
végig, Kis utca végig, Kisfaludy utca végig, Kisréti utca végig, Kiss Bálint utca végig, Kiss
Lajos üdülő-telep végig, Kner tér végig, Kner utca végig, Kondorosi út végig, Kossuth tér
végig, Kossuth Lajos út végig, Kölcsey Ferenc utca végig, Könyves Kálmán utca végig, Kör
utca végig, Körgát utca végig, Kőrös sor végig, Kőrös utca végig, Kőrösi Csoma Sándor utca
végig, Lehel utca végig, Lévai utca végig, Liszt Ferenc utca végig, Losonczi István utca
végig, Madách Imre utca végig, Martos Flóra utca végig, Mátyás király utca végig, Mikszáth
Kálmán utca végig, Mirhóháti utca végig, Móricz Zsigmond utca végig, Munkácsy Mihály
utca végig, Nagy Sándor utca végig, Nap utca végig, Németzugi sor végig, Páskumi út végig,
Pásztor János tér végig, Pásztor János utca végig, Petőfi Sándor utca végig, Polyákhalmi út
végig, Pósa Lajos utca végig, Radnóti Miklós utca végig, Rákóczi Ferenc út végig, Rév utca
végig, Rózsa Ferenc utca végig, Ságvári Endre utca végig, Sallai Imre utca végig,
Semmelweis Ignác utca végig, Sócózugi 1/5-ös gátőrház végig, Somogyi Béla utca végig,
23

Kiegészítette a 311/2010.(VIII. 26.) Gye. Kt. határozat 3. pontja
Módosította a ……../2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1.
25
Módosította a ……../2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1.
26
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
27
Módosította a ……../2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1.
24

Szabadság tér végig, Szabó Dezső utca végig, Szántó Kovács János utca végig, Szarvasi út
végig, Széchenyi István utca végig, Székely Bertalan utca végig, Szondy György utca végig,
Szőlőskert utca végig, Tanács utca végig, Tanya III. végig, Tanya IV. végig, Tanya V. végig,
Tanya VI. végig, Templomzug végig, Tokai Ferenc utca végig, Toldi Miklós utca végig,
Tompa Mihály utca végig, Ugari út végig, Vadász utca végig, Vásártéri lakótelep végig,
Vidovszky Béla utca végig, Vízmű sor végig, Vörösmarty Mihály utca végig, Wesselényi
Miklós utca végig, Zalka Máté utca végig, Zrínyi Ilona üdülő-telep végig, Zrínyi Miklós utca
végig.
28

Óvodai nevelés:
A Százszorszép Óvoda kötelező felvételre vonatkozó körzete: gyomai városrész Katona
József utca, Nagy Sándor utca, Kató József utca, Kossuth út, Szabadság tér, Fő út, Vízműsor,
Keleti utca, Bessenyei Gy utca, Kazinczy utca, Bajcsy út, Bánomkerti út által határolt terület.
29

6./ A költségvetési intézmény alapítói jogokkal felruházott -, irányítói-, felügyeleti
szervének neve, székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
30 31

, 7./ A költségvetési szerv jogállása
Önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel
rendelkező költségvetési szerv. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény vezetője, teljes
munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Az intézmény vezetője az
intézményvezető, aki képviseli az intézményt és az intézmény dolgozói felett a munkáltatói
jogkört gyakorolja.
32

8./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat
(kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja, a Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv. 23. § alapján.
33

A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony a Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv alapján.
10./ A költségvetési szerv alapító
Gyoma Község Tanácsának Végrehajtó Bizottsága
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
11./ A költségvetési szerv alapításának ideje
1952.
12./A költségvetési szerv fenntartójának neve és címe
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
28
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5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
13./ Az intézmény típusa
Többcélú, közoktatási intézmény.
14./Az intézmény tagintézménye
15./Az intézmény telephelyei
 Iskolai feladatellátás:
Gyomarndrőd, Hősök útja 45. sz.
Gyomarndrőd, Jókai út 6. sz.
 Óvodai feladatellátás:
Százszorszép Óvoda - Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz.
34

 Napközi konyha:
Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz.
35

16./Az intézmény maximális gyermek-, és tanuló létszáma, tagozat megnevezése
 Gyomaendrőd
- általános iskola: 650 fő
- óvoda:114 fő
36

Az intézményben nappali oktatás folyik.
17./Évfolyamok száma
 Gyomaendrőd
- általános iskola 1-8. évfolyam
- óvoda: 3-7 éves kor
 37
18./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik.
A működéshez szükséges alábbi ingatlanokat a fenntartó használatba adja az intézménynek.
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint:
Gyomaendrőd, Hősök útja 45. sz. Hrsz: 1591
Gyomaendrőd, Fő út 181. sz. Hrsz: 72/2
Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz. Hrsz: 6
Gyomaendrőd, Jókai út 6. sz. Hrsz: 69
38
Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz. Hrsz: 113
39

A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még az intézményben a leltár
szerint nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat.
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont az önkormányzati vagyonrendeletben foglaltak
szerint köteles kezelni és biztosítékként nem adhatja.
34
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Gyomaendrőd, 2010. augusztus 31.
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző

Záradék:
A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA Egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát, a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ………/20101(V.26.)
sz. határozatát 2011. május 26. hatállyal hagyta jóvá.
A kivonat hiteléül:
Gyomaendrőd, 2011. május 26.

P.H.

Várfi András
polgármester

5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. május 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány pályázati kérelme
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány képviseletében Nagyné Simon Mária az előterjesztés
mellékletét képező kérelmében kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Gyomaendrőd, Fő út 85. szám alatt lévő
épület óvodaként történő további működtetésére benyújtott pályázatát szíveskedjen elfogadni, támogatni. Az
Alapítvány, szülői aláírásokkal is alátámasztotta pályázati kérelmét.
A kérelmet a pályázó 2011. május 12. napján nyújtotta be.
A Szmola Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. 2011. március 10. napján kéréssel fordult a Tisztelt Képviselőtestülethez, mely alapján kérte, hogy a Közhasznú Tevékenység Ellátásáról szóló szerződés közös megegyezéssel
történő megszüntetéséhez szíveskedjen hozzájárulni.
Továbbá kérte, hogy a szerződések felbontására illetve az óvodák működtetésének befejezésére 2011. szeptember
1. napjától kezdődő időpontot szíveskedjen elfogadni, így 2011. augusztus 31. napjáig vállalja a két óvoda
(Szabadság út 6. sz. és Fő út 85.sz.) szerződés szerinti működtetését.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete valamint a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Intézményi Társulás Képviselő-testület is megtárgyalta a Szmola Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. kérelmét és a
testületek támogatták az Kft. által fenntartott Napsugár Óvodák Szabadság út 6. szám alatt lévő épületében az
óvodai feladat ellátás biztosítását, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Diákotthon óvodai
feladataként.
A Fő út 85. szám alatt lévő óvoda engedélyezett férőhelye 50 fő, melyben jelenleg a 2010/2011-es szorgalmi évben
23 fő gyermek lett beíratva.
A Szmola Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.-vel történő tárgyalások során a Szmola Magdolna képviselő
tájékoztatásként elmondta, hogy a dolgozóival a munkaügyi kapcsolatokat lezárja. A Fő út 85. szám alatt lévő óvoda
egységbe nem hirdette meg az óvodai felvételt, és az odajáró gyermekek nagy része a szülők tájékoztatásai alapján,
a Vásártéri Szivárvány Óvodába, illetve a gyermekek lakóhelyéhez közelebbi óvodába kerül beíratásra.
A Vásártéri Szivárvány Óvoda jelenleg 10 szabad férőhely kapacitással működik, és a 2011/2012-es tanévtől 18
gyermek iratkozott be az iskolába. A leírt adatok alapján a szabad férőhelyek száma lehetőséget biztosít a
gyermekek fogadására.
Jelenleg a Fő úti óvodába járó gyermekek után az óvoda 7.670 Ft/fő önkormányzati támogatásban részesül. Ez a
2011-es naptári évben - 23*7.670 Ft*4 hó 705.640 Ft – költségvetési megtakarítást jelent az önkormányzatnak.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Óvodák Fő út 85. szám alatt lévő
épületében az óvodai feladat ellátást nem kívánja ellátni, a csökkenő gyermeklétszám és a szabad óvodai
férőhelyek miatt.
A városában összesen hét intézmény lát el óvodai nevelési feladatokat
- engedélyezett férőhely:
563 fő
- a 2010/2011-es szorgalmi évben beíratott óvodás:
457 fő
- a népesség nyilvántartó rendszer alapján a 3-6 éves korú gyermekek száma: 488 fő
Az adatok alapján megállapítható, hogy jelenleg 106 fő részére van szabad férőhely, melyre 31 fő gyermeket nem
írattak be a 3-6 éves korúak közül.
A pályázat benyújtási időpontját tekintve és az idő rövidsége miatt, a Tisztelt Képviselő-testületnek abban kell
döntenie, hogy meg kívánja –e hirdetni az épületet bérbe adásra.
Az ingatlan az önkormányzat törzsvagyonát képezi, amely helyi döntés alapján korlátozottan forgalomképes.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdés alapján az ingatlan értékesítéséről a
T. Képviselő – testület dönt.
A helyi rendelet és versenyeztetési szabályzat alapján az ingatlanokat nyilvános liciten, versenytárgyaláson kell
hasznosítani.
A Fő út 85. szám alatt lévő épület gyermekek óvodai nevelésére megfelelően van kialakítva.
Az épület adottságai és a pályázati kérelem alapján célszerű lenne az épület bérbe adni, gyermekek óvodai
nevelésre meghatározott feladatellátással.
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A jelenlegi költségvetési helyzet - és a települési költségvetési rendelet megalkotásában irányvonalat adó
költségmegszorítás, költségmegtakarítás nem ad lehetőséget a Csoda-Vár Alapítvány pályázati kérelmében
megfogalmazott önkormányzati támogatásra.
Kockázat elemzés:
a településen működő óvodák többségében van szabad férőhely,
folyamatosan csökken az óvodába beíratott gyermeklétszám,
az új óvodanyitással, romlik a jelenleg működő óvodák gyermek felvételi lehetősége,
a Fő út 85. szám alatt lévő épület állaga romlani fog, ha nem használják.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést tárgyalja meg és a döntési javaslat alapján hozza meg
döntését.

Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bitzottság nem javasolja a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú
Alapítvány által benyújtott kérelem alapján, a Gyomaendrőd, Fő út 85.
szám alatt lévő épület, döntési javaslat szerinti bérbeadását.

Döntési javaslat
"A Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány pályázati kérelme "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány
pályázati kérelme alapján a Gyomaendrőd, Fő út 85. szám alatt lévő épület bérbeadását önkormányzati kiegészítő
működési támogatás nélküli, óvodai nevelési célú feladatellátásra, nem hírdeti meg.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. május 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Háziorvosi terület-ellátási szerződések módosítása
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Palya József és Dr. Bánki Gyula háziorvosok azzal a kéréssel fordultak az Önkormányzathoz, hogy az
önkormányzattal kötött terület-ellátási szerződést a helyettesítő orvosok személyének változása miatt szíveskedjen
módosítani.
Dr. Palya Józsefet helyettesítő orvos Dr. Jánosik Bertalan helyett Dr. Bánki Gyula és Dr. Macsári Judit lett.
Dr. Bánki Gyulát helyettesítő orvos Dr. Jánosik Bertalan és Dr. Kolozsvári Árpád helyett Dr. Palya József és Dr.
Macsári Judit lett.
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet 7. § (2) bekezdése
alapján a helyettesítésre az önkormányzattal kötött szerződésben külön ki kell térni. A személyi változás, valamint a
jogszabályi előírás miatt szükséges a szerződések módosítása, mely módosítást a határozati javaslat tartalmazza.
Kérem a T. Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság az előterjesztés határozati javaslat szerinti
elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

1. döntési javaslat
"Háziorvosi terület-ellátási szerződés módosítása - Dr. Palya József"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Palya József kérelmének helyt adva, az 1993.
június 1. napján kötött terület-ellátási szerződés módosításához hozzájárul. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és
fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet 7. § (2) bekezdése alapján a szerződés 11. francia
bekezdése kiegészül a helyettesítő orvos megnevezésével, mely szerint a helyettesítést Dr. Bánki Gyula és Dr.
Macsári Judit látja el.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármestert, hogy a határozat
mellékletét képező szerződést Dr. Palya József háziorvossal kösse meg.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"Háziorvosi terület-ellátási szerződés módosítása - Dr. Bánki Gyula"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
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A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Bánki Gyula kérelmének helyt adva, az 1997.
április 29. napján kötött terület-ellátási szerződés módosításához hozzájárul. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és
fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet 7. § (2) bekezdése alapján a szerződés 15. francia
bekezdése kiegészül a helyettesítő orvos megnevezésével, mely szerint a helyettesítést Dr. Palya József és Dr.
Macsári Judit látja el.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármestert, hogy a határozat
mellékletét képező szerződést Dr. Bánki Gyula háziorvossal kösse meg.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. május 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Tájékoztató a város közbiztonsági helyzetéről, rendőrség beszámolója
Paraizs Tamás r. őrnagy őrsparancsnok
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

SZARVASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
GYOMAENDRŐDI RENDŐRŐRS

GYOMAENDRŐD

Kossuth u. 1.
Tel.: 66/386-633 BM.: 33/58-00_________________
Szám:04060/2182/2011. ált.

TÁJÉKOZTATÓ
Gyomaendrőd város közbiztonsági helyzetéről,
a Városi Önkormányzat Képviselőtestületének
2011. május 26-án tartandó ülésére

Készítette:
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Paraizs Tamás r. őrnagy
Őrsparancsnok

Tisztelt

K é p v i s e l ő -t e s t ü l e t !

A Szarvasi Rendőrkapitányság Gyomaendrődi Rendőrőrsének 2010. évi munkáját az alábbiak szerint értékelem.
A rendőrőrs tevékenységét a vonatkozó jogszabályok (Rendőrségi törvény, Szolgálati szabályzat, Büntetőeljárásról
szóló törvény, Büntető törvénykönyv, Szabálysértési törvény, stb.) illetve az országos és megyei rendőri vezetés
által meghatározottak szerint végzi.
Alapvető és legfontosabb célunk az, hogy a lakosság objektív és szubjektív biztonságérzetét fenntartsuk, ezzel
hozzájárulva egy élhető, biztonságos település kialakításához.
A várost keresztülszeli a 46-os számú közúti főútvonal, valamint a 120-as számú vasúti fővonal, amely magában
foglalja a nagy átmenő forgalmat, illetve ez által potenciális baleseti tényezőket, valamint az úgynevezett „utazó
bűnözők” jelenlétét is.
A fentiek miatt a település több irányból nyitott és vonzásközpontot jelent a környékbeli települések tekintetében. A
település külterülete magában foglal több mint 30.000 hektár mezőgazdasági területet, 14 holtágat, amelyeken közel
2.000 víkendtelek, 1.300 víkendház található, amelyek az év meghatározó részében lakatlanul, őrizetlenül állnak.
Meg kell említeni azt is, hogy az őrs illetékességi területe rendkívül nagy kiterjedésű, a Dan-zugtól a megyehatáron
lévő Peresi holtágig terjed, amelyek között mintegy 30 kilométeres távolság van.
A város területén több olyan objektum van, amely elsősorban bűnügyi veszélyeztetettsége miatt folyamatos rendőri
ellenőrzést igényel, főként a bűncselekmények megelőzése céljából.
Ezek közé tartoznak a pénzintézetek és ATM automaták, az üzemanyagtöltő-állomások, valamint a jelentős
személyforgalmat bonyolító üzletek (Penny Market, Lidl áruház), valamint a piacok területe és azok környéke.
Az őrs illetékességi területéhez tartozik továbbá Hunya község is.
Személyi-technikai feltételek
A Gyomaendrődi Rendőrőrs rendszeresített létszáma a hivatásos állomány tekintetében 21 fő, megoszlás szerint 1
fő őrsparancsnok, 7 fő bűnügyi beosztott, valamint 13 fő közrendvédelmi beosztott. Az állománytáblában a bűnügyi
és a közrendvédelmi csoporton belül 1-1 fő csoportvezetői beosztás szerepel.
A közalkalmazotti állomány létszáma az értékelt 2008. év szeptemberétől 4 fő. (3 fő ügykezelő, 1 fő takarító)
A bűnügyi csoport a 2010-es évet 1 fő hiánnyal kezdte meg, amely adat jelenleg is helytálló.
2010. augusztus 1-jétől ugyan érkezett 1 fő a bűnügyi csoport állományába, azonban az év végén 1 fő áthelyezésre
került a NNI állományába.
A bűnügyi szolgálat a 2010. év nagy részében tehát 6 fővel működött, ami a korábbi évekhez képest jelentős pozitív
változásként értékelhető. Emellett a megemelkedett bűncselekményszám időszerű feldolgozása érdekében a
meglévő 3 fő körzeti megbízottat is nagyobb arányban vontuk be a bűnügyi iratfeldolgozó tevékenységbe.
A közrendvédelmi csoport állományában történt létszámváltozás sokkal érzékenyebben érintette az őrsöt, ugyanis
amíg 2010. év elején 9 fő volt a meglévő létszám, addig az utolsó negyedévre már csak 7 fő „egyenruhás” maradt a
rendszeresített 13 fő helyett. A két távozó közül az egyik körzeti megbízottként teljesített szolgálatot, tehát szakmai
téren is jelentős veszteségnek tekinthető.
A közrendvédelmi csoport vezetését Szegedi Róbert r. őrgy. végzi, megfelelően koordinálva a végrehajtói állomány
tevékenységét, valamint aktívan kivéve részét a közterületi szolgálatellátásból.
A létszámhelyzetet értékelve összességében megállapítható, hogy a bűnügyi állomány feltöltöttsége az
állománytáblához viszonyítva megfelelő, a közrendvédelmi szolgálat 6 fős (46%-os) hiánya azonban rendkívüli
mértékben megnehezíti a napi szolgálat, illetve a folyamatos egyéb szolgálati feladatok (akciók, csapatszolgálati
tevékenységek, oktatások, iskola rendőre, stb.) tervezését, szervezését.
A jelenleg fennálló kritikus létszámhelyzetet a szolgálat átszervezésével, illetve a Dévaványai Rendőrőrsről
biztosított megerősítő erővel kezeljük.
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A jövőre nézve némi bizakodásra adhat okot az, hogy jelenleg több gyomaendrődi fiatal folytat rendőr
szakközépiskolai tanulmányokat, akik a későbbiekben a feltöltés bázisául szolgálhatnak majd.
Az elhelyezési és technikai feltételeink jónak mondhatók, a gépjárműpark fejlett, korszerű gépkocsikból áll, amelyek
számukban is elegendőek a feladatok teljesítéséhez.
Az önkormányzat által korábban rendelkezésünkre bocsátott robogókat elsősorban a bűnügyi tevékenység során
használjuk, a külterületek ellenőrzése pedig a rendőrségi Lada Niva által szintén megoldott.
A számítógépekről ez már nem mondható el, meglehetősen elavultak, ezáltal lassítják az ügyirat feldolgozó
tevékenységet, amelyet esetenként az ügyfelek szóvá is tesznek. (Itt jegyezném meg azt, hogy a számítógép-park a
Polgármesteri Hivatal segítségével a közeljövőben bővül.)
Az ügyfelek fogadása, beleértve az akadály-mentesítést is, szintén kultúrált környezetben történik.
A bűnügyi helyzet alakulása
Gyomaendrőd város bűnügyi helyzetét, a bűncselekmények számának, illetve azok jellegének alakulását alapvetően
meghatározzák a város területi jellemzői, valamint a lakosság egzisztenciális helyzete.
A Gyomaendrődi Rendőrőrs illetékességi területén tudomásunkra jutott bűncselekmények száma az elmúlt öt évben
(2006-2010-ig) változó képet mutat, 313 és 581 eset között mozog.
Az értékelt 5 évben az ismertté vált bűncselekmények átlaga 428 volt, tehát megállapítható, hogy a tavalyi évi 404
eset a jellemző átlag alatt maradt.
A bűncselekmények számát illetékességi területünkön alapvetően a vagyon elleni cselekmények alakítják, amelyek
a 2010. évben ismertté vált összes bűncselekmény 70%-t adták. (281)
Az összes ismertté vált bűncselekmények 36%-a lopás volt, amely áttételesen jelzi a térség lakóinak egzisztenciális
viszonyait, vagyoni helyzetét, illetve a jellemző bűncselekményi „trendet.”
Az elmúlt öt év adatai alapján egyébként megállapítható, hogy a vagyon elleni bűncselekményeken belül általában
stagnáló tendencia mutatkozik. Figyelembe véve azt, hogy ezek a bűncselekmények a legirritálóbbak a lakosság
számára, valamint azt, hogy arányuk az összes bűnözést tekintve meghatározó, ezek szinten tartása, illetve
lehetőség szerinti visszaszorítása mindenképpen súlyponti feladatunk.
A betöréses lopások nagy részét az elmúlt 5 évben főként tanya-, illetve lakásbetörések adták, esetenként kocsma-,
illetve üzletbetörések is előfordultak. Ezt a bűncselekmény típust kiemelten kezeljük, tekintettel arra, hogy a lakosság
intim szféráját érintő, rendkívül irritáló esetekről van szó. Az elmúlt öt év adatait figyelembe véve– bár egyes évek
között jelentős eltérés mutatkozhat- stagnáló tendencia állapítható meg.
A betöréses lopások mellett 2010. évben viszonylag nagy számban fordultak elő gépkocsi-feltörések (13), valamint
besurranásos lopások is, amelyek felderítését nehezíti a sértettek hanyagsága, valamint idős kora és az ebből
adódó gyengébb megfigyelési képességük.
A vagyon elleni bűncselekmények kiemelten fontos tényezője a rablások számának alakulása.
Az őrs tekintetében általánosságban elmondható, hogy a rablások száma viszonylag alacsony szinten stagnál
(2010-ben 2 eset), azonban az esetenként elkövetett sorozat- jellegű cselekmények nagymértékben megemelhetik
azok számát.
Az elmúlt 5 évben sorozat-jellegű rablás nem jutott tudomásunkra az illetékességi területen.
A vagyon elleni bűncselekmények mellett meghatározó a személy elleni, a közlekedési, valamint a közrend elleni
bűncselekmények alakulása.
A statisztikai adatokat tanulmányozva megállapítható, hogy ezekben a bűncselekményi kategóriákban nem történt
drasztikus változás, némi csökkenés azonban tapasztalható. (személy elleni bűncselekményeknél 25-ről 13-ra, a
közlekedési bűncselekmények 31-ről 24-re, a közrend elleni delictumok pedig 71-ről 52-re csökkentek)
A kábítószerrel visszaélés bűncselekmény tekintetében megállapítható, hogy fokozott figyelmet fordítottunk a
városban is jelen lévő kábítószer fogyasztók kiszűrésére, amelynek érdekében akciókat szerveztünk, valamint a
tudatosabb gépjármű- és ruházat-átvizsgálásra helyeztük a hangsúlyt.
A 2010. évben 6 esetben folytattunk eljárást ilyen bűncselekmény miatt, bár ehhez hozzá kell tenni, hogy a latencia
ebben a kategóriában meglehetősen magas arányú is lehet.
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Mindenképpen fontos megemlíteni, hogy az egyenruhás állomány közterületi megjelenése általában véve jelentős
szerephez juthat a bűncselekmények megelőzésében és megakadályozásában, azonban a jelenlegi
létszámhelyzetet figyelembe véve (1 fő járőr napszakonként) irreális elvárás a folyamatos, hatékony közterületi
jelenlét.
A bűnügyi helyzetet értékelve összességében megállapítható, hogy a 2010. év nem tér el lényegesen az elmúlt
évektől, de kétségtelenül emelkedett –főként a vagyon elleni- bűncselekmények száma.
A közlekedésrendészeti helyzet alakulása

Az elmúlt öt évben az illetékességi területünkön bekövetkezett összes közlekedési balesetek száma alapvetően
stagnáló képet mutat. (2010-ben 56 eset)
A személyi sérülés nélküli balesetekben (21 eset) nagyobb az éves ingadozás, a személyi sérüléses eseteknél
azonban nincs szignifikáns eltérés a helyi átlagtól.
A személyi sérüléses baleseteken (35) belül a halálos balesetek száma (1), a súlyos (11), valamint a könnyű
sérüléses (23) balesetek száma nem mutat jelentős eltérést az átlagtól.
Fontos kiemelni, hogy az elmúlt években évente 1 halálos kimenetelű baleset történt az őrs illetékességi területén,
amely abszolút értékben nem mondható magasnak, főként annak figyelembe vételével, hogy a 46-os számú
főútvonal igen nagy forgalmat bonyolít.
2010. évben a fő baleseti okok az elsőbbségi szabályok, a kanyarodás szabályainak megszegése, illetve a
sebesség helytelen megválasztása voltak.
A sebességtúllépés, illetve a sebesség helytelen megválasztása kiszűrése érdekében átlagosan havonta 6
alkalommal került sebességmérő vezényelve a területünkre.
A sebességmérések tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy általában véve lassult a közúti közlekedés, amelyben
nyilván nagy szerepe van a közelmúltban hatályba lépett közigazgatási bírság következetes alkalmazásának.
A kerékpárosok által okozott balesetek számának visszaszorítása érdekében továbbra is igyekeztünk a szabálysértő
kerékpárosokat következetes intézkedés alá vonni, amelyet alátámaszt a velük szemben ittas járművezetés, illetve
kivilágítatlan kerékpározás miatt kiszabott helyszíni bírságok, valamint szabálysértési feljelentések száma is.
(összesen 816 szabálysértő kerékpárossal szemben intézkedtünk.)
A kerékpárosok fokozott ellenőrzésének eredménye lakossági visszajelzésekből is érzékelhető.
Közlekedésrendészeti szakmai szempontból mindenképpen fontos megemlíteni azt, hogy a várost keresztülszelő
46-os számú főútvonal, illetve az ezzel párhuzamosan kiépített kerékpárút nagy forgalma miatt potenciális baleseti
veszélyforrás. Az útvonalon több veszélyes kereszteződés is található (pl.: Fő út- Pásztor út, Fő út-Bajcsy út), ezért a
továbbiakban is kiemelt figyelmet fordítunk a közlekedők ellenőrzésére.
A Hármas-Körös folyó gyomaendrődi szakasza idegenforgalmi, illetve természeti jelentősége mellett
közlekedésrendészeti szempontból is fontos tényező. Eseti jellegű vízi akciók során minden esetben ellenőrizzük a
vízi járműveket is. Az elmúlt években hajózási szabályok megsértése miatti vízi közlekedési baleset nem történt.
A közrendvédelmi helyzet értékelése
A közrendvédelmi tevékenység mutatói alapvetően illeszkednek az elmúlt 5 év tendenciáihoz.
Célunk a bűnügyi szemléletű közterületi szolgálat előtérbe helyezése, illetve a célirányos ellenőrzési tevékenység;
az állomány 2010-ben elsősorban az ittas kerékpározás elkövetőit vonta intézkedés alá.
A személyes szabadságot korlátozó intézkedések, feljelentések, illetve a helyszíni bírságok kismértékben
csökkentek, emelkedő képet mutatnak azonban a kerékpárosokkal kapcsolatos helyszíni bírságok, illetve
feljelentések.
A szabálysértési feljelentések, illetve helyszíni bírságok csökkenésének oka részben a szabálysértési eljárás
struktúrájának változása is, tekintettel arra, hogy számos jogsértést a közigazgatási hatósági eljárás keretében
bírálunk el. (sebesség túllépés, egyes KRESZ szabálysértések)
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A közterületre vezénylés mértéke némiképp csökkent, ennek ellenére a saját kezdeményezésű intézkedések
minimális emelkedést mutatnak.
Az emelkedésben szerepet játszik a sebességmérő készülék megfelelő kihasználtsága, a szolgálat során készített,
közigazgatási eljárás alapját képező felvételek készítése.
Az állomány intézkedési aktivitását tekintve általánosságban véve megállapítható, hogy az utóbbi 5 évben
egyenletes tendenciát mutat, a 2010. év végén jelentkező létszámhiány ezen a téren még nem éreztette hatását.
A statisztikai adatok közül érdemes kiemelni a pozitív alkoholszondák számának folyamatos emelkedését, ezen
belül pedig az ittas kerékpárosokkal szemben tett intézkedések alakulását.
A járőrállomány átlag életkora jelenleg 26 év, tehát az elmúlt évekhez mérten tovább fiatalodott a csoport. A
tapasztalt körzeti megbízottak, jelentősebb hely- és személyismerettel, társadalmi kapcsolatokkal bíró idősebb
rendőrök hiánya folyamatosan érezteti hatását, amelyet a kollégák személyes motivációja, szorgalma valamelyest
pótol.
A létszámhelyzet negatív irányú változása mellett jelentős többletterhet rótt az állományra a 2010. év során
jelentkező csapaterős tevékenységek (árvízvédekezés Borsod megyében) miatti vezénylések teljesítése is.
A csapatszolgálati feladatokat ellátó állomány távollétében csak túlórában –berendeléssel- tudtuk megoldani a
működéshez minimálisan szükséges közterületi szolgálat vezénylését.
A minden évben jelentkező -szezonális jellegű- feladatok (nemzeti ünnepek, idegenforgalmi idény, halottak napja,
karácsonyi bevásárló időszak) végrehajtása szintén nagy többletterhet jelentett az állománynak, az esetek túlnyomó
részében berendeléssel lehetett megoldani a feladatokat.
Az országos szintű események biztosítása mellett a helyi rendezvények biztosítását is végrehajtottuk, amelyek közül
kiemelkedett a Tour De Hongrie elnevezésű kerékpáros körverseny.
2010. évben végrehajtottuk a „Zebra- akadémia”, illetve az „Iskola rendőre” programokat is, amelyben a KMB
állomány, illetve 1 fő járőr vesz részt folyamatosan.
A belvárosi közterületi jelenlét mellett tovább folytatódott a tanya program is, amelynek keretében az 5
veszélyeztetett tanya lakóit legalább havonta 1 alkalommal ellenőriztük.
Az értékelt időszakokban a tanyákon lakók sérelmére nem követtek el bűncselekményt.
A közrendvédelmi állomány tagjaival szemben megalapozott rendőri intézkedés elleni panasz az elmúlt években
nem érkezett, emellett pozitívum az is, hogy 2006-tól, 2010-ig mindössze 2 alkalommal érkezett ügyészi óvás
helyszínbírságolás miatt.

Kapcsolataink, együttműködés a város szervezeteivel
Az értékelt időszakban a települési önkormányzat és a helyi rendőrőrs közötti kapcsolat jónak mondható,
kölcsönösen segítettük egymás eredményes működését.
Az őrsparancsnok részt vesz az önkormányzat havonta megtartandó testületi ülésén és napi kapcsolatot tart a
tisztségviselőkkel, valamint az intézményvezetőkkel. (jegyző, gyámhivatal, térségi humánsegítő szolgálat,
munkaügyi központ, stb.)
Településünkön 2 fő közterület-felügyelő, valamint 6 fővel mezőőri szolgálat található, illetve a közelmúltban
megkezdte tevékenységét a településőrség is, amely jelenleg 4 fővel működik.
Rendszeresen együttműködünk velük a piac és egyéb nagy forgalmú helyek ellenőrzése, valamint a tanya- és
külterületi ellenőrzések során.
Folyamatos a munkakapcsolatunk a városi polgárőr szövetséggel, amelynek tagjai az elmúlt években végrehajtott
portya-, illetve figyelőszolgálatokban is aktívan részt vettek, a közös közlekedés-rendészeti, közrendvédelmi
akciókban is segítették munkánkat.
Szintén jó a területen lévő holtág szövetségekkel történő együttműködésünk, közös ellenőrzéseink. A magánkézbe
került vizek, és tartósan bérelt halászati jogok élvezői sok figyelmet és erőt áldoznak a tulajdonuk megóvására, ezzel
kiemelkednek más, halászati joggal bíró szervezetek közül, jogsértés gyanúja esetén gyakran fordulnak hozzánk.
Együttműködés keretében oktatási, óraadói feladatokat is ellátunk, mind a középiskolákban, mind az általános
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iskolákban.
A bűnügyi csoportból 1 fő nyomozó heti 6 órában tart előadást a Kner Imre Szakközépiskola rendészeti szakos
osztályának, ahonnan évente átlagban 4-8 fő adja be jelentkezését rendőri szakirányú oktatási intézménybe.
Általános iskolai tevékenységünk keretében az „Iskola rendőre”, illetve a „Zebra Akadémia” nevű programokat
végezzük, de esetenként egyéb bűnmegelőző előadásokat is tartunk az oktatási intézményekben. (pl.: Bethlen G.
Szakközépiskola)
Tisztelt Képviselőtestület!
A fentiek alapján megállapítható, hogy a rendőrőrs a számára kitűzött feladatokat elvégezte, a vele szemben
támasztott követelményeknek alapvetően eleget tett.
A továbbiakban is célunk, hogy feladatainkat Gyomaendrőd lakosságának megelégedésére végezzük.
Kérem Tisztelt Képviselőtestületet a tájékoztatómban foglaltak megvitatására és annak elfogadására.

Gyomaendrőd, 2011. május 11.
Tisztelettel:
Paraizs Tamás r. őrnagy
Őrsparancsnok
A tájékoztatót előterjesztésre alkalmasnak tartom:
Oltyán Sándor r. alezredes
Rendőrségi főtanácsos
Kapitányságvezető

Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
beszámoló elfogadását.

Döntési javaslat
"Rendőrség beszámolójának elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a város közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatót, és a
rendőrség beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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A Gyomaendrődi Rendőrőrs illetékességi területén elkövetett meghatározó
bűncselekmények alakulása 2006-2010. időszakban

Ismertté vált összes
bcs.

2006. 2007. 2008.
382
459
313

2009.
581

2010.
404

%-os eltérés 2009-2010. év között
-31

Személy elleni

25

11

17

25

13

-48

-Emberölés
-Szándékos testi sértés
Közlekedési
-Közúti baleset
okozása
-Ittas vezetés
Közrend elleni
-Garázdaság
-Közbizalom elleni
bcs-k.
-Visszaélés
kábítószerrel
Vagyon elleni
-Lopás
-Betöréses lopás
-Lakásbetörés
-Üzletbetörés
-Csalás
-Rablás
-Jármű önkényes
elvétele
Közterületen
elkövetett bcs-k.
Erőszakos és garázda
jellegű bcs-k.

1
15
41
2

0
9
36
7

1
8
34
5

0
8
31
6

1
6
24
5

+100
-25
-23
-17

30
52
5
31

22
34
3
29

26
44
3
28

17
71
5
58

16
52
3
42

-6
-27
-40
-28

6

1

5

5

6

+20

226
145
46
15
1
12
2
2

353
104
32
10
2
140
2
1

200
121
41
11
2
9
3
5

428
147
71
21
4
6
3
1

281
147
52
19
2
12
2
1

-35
0
-27
-10
-50
+100
-33
0

94

87

86

89

91

+2

35

18

21

24

21

-12

A vagyon elleni bűncselekmények alakulása az összes bűncselekmény tekintetében
581

600
500
400

459

428
404

382

353
313

281

300
226

Összes bcs.
Vagyon elleni bcs.

200

200
100
0
2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

A vagyon elleni bűncselekmények alakulása
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

428
353
281

Vagyon elleni bcs.

226
200
147

145

147

121

104

71
46

2006.

2007.

2008.

Betöréses lopás

52

41

32

Lopás

2009.

2010.

Erőszakos jellegű, ill. közterületen elkövetett bűncselekmények alakulása
100

94
87

91

89

86

80
60
40

erőszakos bcs.
közterületen elk.bcs.

35
18

20

21

24

21

0
2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

A Gyomaendrődi Rendőrőrs közlekedésbiztonság helyzete és tendenciái
2006-tól 2010-ig

60
50

56

55
45

40

összes baleset

35

34
29

30

31

29
22

21

20

52

51

21

16

személyi sérülés
nélküli
személyi sérüléses

21

10
0
2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

Személyi sérüléses balesetek megoszlása azok foka szerint

25

23

22

20
16

16

15

5

halálos

12

11

10

15
11

8

könnyű

5

5
1

1

1

1

2007.

2008.

2009.

2010.

0
2006.

súlyos

A Gyomaendrődi Rendőrőrs közrendvédelmi állomány
2006-2010. éves összehasonlító táblázata

2009. év

2010. év

55
47
7
1
80
12
41
12
1
14
-

51
39
11
1
81
11
33
24
6
7
1

46
35
10
1
64
8
27
11
7
11
-

%-os
eltérés
2009-2010.
év között
-9
-10
-9
-21
-27
-18
-54
+16
+57
-

43
3
4
36
-

37
1
1
6
29
-

44
1
4
40
-

46
2
11
3
30
-

+5
+100
+175
+100
-25
-

98
391
251
17
7

60
283
184
21
32

66
306
201
30
28

60
240
132
12
22

56
177
98
21
31

-7
-26
-26
+75
+41

-vízirendészeti
-egyéb
Alk.szonda össz.

8
125
2830

2
65
3036

77
3895

4
82
4637

3
45
4922

-25
-45
+6

Pozitív alk. Sz.

521

467

499

612

819

+34

2101
5.678.000

1608
4.787.000

1271
4.982.000

1358
5.338.000

1167
5.082.000

-14
-5

-

-

-

241

747

+209

3331

2597

2314

2687

3187

+19

1480

979

1163

1451

1259

-13

14.638

13.277

13.573

15.304

14.919

-3

2006. év

2007. év

2008. év

Elfogás össz.
a) Tettenérés
b) körözés
c)őrizet,előzetes
d)megszökött
e)külön tv.
Előállítás össz.
a)igazolás
b)bcs. gyanú
c)vér-vizelet
d)szülői fel.kiv.
e)pártfogó fe.
f)szabs.tov.folyt.
g)eltűntként kör.

86
76
10
65
8
31
20
3
3
-

54
49
5
82
12
36
13
2
19
-

Bizt. Int. össz.
a)veszélyelhárítás
b)orvosi elszáll.
c)öngyilk. .mega.
d)ittas száll.
e)terület lezárás

69
6
3
60
-

Büntető felj.össz
Szabs. feljel.össz
-közlekedési
-ittas vezetés
-tulajdon elleni

Helysz.Bírság/fő
Helysz.Bírság/ft.
Közigazgatási
bírság/ fő
Saját kezd. Int.
Összesen
Közterületre
vezényelt fő
Közterületi óra

Saját kezdeményezésű intézkedések a közterületre vezénylés tükrében

18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

15304

14638
13277

14919

13573

Közterületre
vezénylés (óra)
Saját kezd.
Intézkedés
3331

2006.

2597

2314

2687

3187

2007.

2008.

2009.

2010.

Személyes szabadságot korlátozó intézkedések alakulása

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

86

80

82

69
65

54

81

Elfogás
64

55
44 51

43

Előállítás
46

37

2006.

2007.

Biztonsági
intézkedés

2008.

2009.

2010.

Az ittas járművezetők kiszűrése az alkalmazott alkoholszondás ellenőrzések tükrében
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A szabálysértési, valamint a büntető feljelentések alakulása
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. május 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Együttműködési megállapodás megkötése a Szarvasi Rendőrkapitánysággal a
közterület felügyeletről
Dr. Csorba Csaba jegyző
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010-ben megalkotta a közterületfelögyeletről és a
mezei őrszolgálatról szóló 25/2010.(VIII.30.) önkormányzati rendeletét. A rendelet teljes szövege a település
honlapjáról letölthető. A jogi norma 1.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
(3) A felügyeletnek a rendőrséggel történő együttműködése és kölcsönös tájékoztatási feladatainak részletes
szabályait rögzítő együttműködési megállapodás előkészítése, tartalmának meghatározása, döntésre előterjesztése
és hatályosulásának figyelemmel kísérése a polgármester hatásköre.
Mindezekre figyelemmel elkészítettük a megállapodás tervezetét, melyet véleményezésre megküldtünk a Szarvasi
Rendőrkapitányságra.
Az együttműködési megállapodás megkötése esetén a település közterületein javulhat a közbizonság, hatékonyabbá
válhat a település értékeinek megőrzése. A megállapodás megkötése anyagi terhet, sem a Rendőrségre, sem az
Önkormányzatra nem ró, kockázattal nem jár. A feladat ellátásába be kívánjuk kapcsolni a mezei őrszolgálatot,
figyelemmel a lakott külterületekre és az üdülő területek számára. Az Önkormányzat SZMSZ-ban is meghatározott
együttműködési szándék alapján az okirat tervezetben meghatározott rendszeres kapcsolattartás részévé válhatnak
a település közbiztonságában érdekelt bírósági nyilvántartásba vett civil szervezetek is. További előnyként
határozható meg a közterület felügyelet szakmai munkájának javulása.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az együttműködés
megállapodás megkötését a döntési javaslatban foglaltak szerint.

Döntési javaslat
"Együttműködési megállapodás megkötése a Szarvasi Rendőrkapitánysággal a közterületfelügyeletről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló
25/2010. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 1.§ (3) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva jóváhagyja az
alábbi együttműködési megállapodást:
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
(Tervezet)
Mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseli Várfi András
polgármester, Gyomaendrőd Szabadság tér 1. sz. továbbiakban Önkormányzat) valamint a Szarvasi
Rendőrkapitányság képviseli: Oltyán Sándor r. alezredes, Szarvas, Szabadság u. 25-27. sz. továbbiakban:
Rendőrség) között az alábbi feltételekkel:
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Előzmények:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kiemelten fontos feladatásnak tekinti, hogy hatékonyan
és eredményesen gondoskodjon az 1990. évi LXV. tv. 8.§ (1) bekezdésében meghatározott közbiztonsági
feladatokról. Létrehozta és fenntartja a közterület felügyeletet, a mezei őrszolgálatot, jelentősen támogatja a polgárőr
egyesületet, továbbá településőröket alkalmaz. Rendszeresen együttműködik a Szarvasi Rendőrkapitánysággal, és
annak Gyomaendrődi Őrsével, azt többször támogatta anyagilag, a rendőri állomány lakhatási feltételeinek
biztosításához bérlőkijelölési jogot alapított. A felek fontosnak tekintik, hogy a település közbiztonságának jelenlegi
állapotát megtartsák, illetve folyamatosan javítsák, a rendelkezésre álló erőforrásaikat hatékonyabban használják ki.
1.)
A felek megállapodnak, hogy a település közbiztonságával kapcsolatos problémákról rendszeresen
megbeszéléseket tartanak, melyre meghívják a polgárőr egyesület elnökét, szükség esetén a katasztrófavédelmi
igazgatóság helyi megbízottját, a mezei őrszolgálat és közterület felügyelet közvetlen vezetéséért felelős személyt, a
köztestületi tűzoltóság parancsnokát. A megbeszélés időpontjául a felek minden negyedév első hónapjának első
hétfőjét határozzák meg. A felek a megbeszélésen határozzák meg, és rögzítik, hogy a negyedév során milyen
kiemelt feladatokat kívánnak közös erővel megoldani, és kiértékelik az eltelt negyedév együttműködését. A
folyamatos kapcsolattartásért felelős személyeket kijelölik, és gondoskodnak olyan munkaszervezésről, hogy
feladatukat képesek legyenek ellátni.
2.) A felek az együttműködésük során fokozott figyelmet fordítanak a település közterületének rendjére, így a
szabálytalan parkolás, önkormányzati utakkal kapcsolatos súlykorlátozások, illetve forgalmi rend betartására. Az
észlelt szabálytalanság esetén haladéktalanul értesítik a hatáskör gyakorlására jogosultat.
3.) A felek kijelentik, hogy együttműködésük során minden tőlük elvárhatót megtesznek a település éjszakai
nyugalmát veszélyeztető szórakozási szokások visszaszorítása érdekében, mind belterületen, mind külterületen.
Feladatellátásuk során fokozott figyelemmel kezelik a fiatal illetve gyermekkorú személyek alkohol, illetve drog
fogyasztásának megakadályozását, melynek esetleges észlelésekor haladéktalanul jelzéssel élnek a gyámhivatal
felé. Az éjszakai szolgáltatások szervezését lehetőségeikhez mérten összehangolják, melybe bevonják a
polgárőröket.
4.) A felek által külön megállapodásban szabályozott iskola rendőr megnevezésű programban az iskola környékén
lévő átkelőhelyek fokozott ellenőrzésébe a Rendőrség bevonja a közterület felügyelőket, település őröket,
munkájukat, folyamatos tájékoztatással, képzéssel segítik.
5.) A Rendőrség kijelenti, hogy szakmai tanácsadással segíti a közterület felügyelet és polgárőrség munkáját,
melyet a felügyeletet fenntartó köszönettel elfogad.
6.) A felek megállapodnak, hogy az egymásnak adott, a település közbiztonságával kapcsolatos bejelentések,
javaslatok alapján tett intézkedéseikről kölcsönösen legkésőbb az 1.) pontban körülírt időpontban tájékoztatják
egymást, a feladatellátásukat szabályozó jogszabályok által meghatározott, megengedett keretek között.
7.) A felek az együttműködésük keretében a lakott külterületi településrészek, üdülőterületek közbiztonságának
javítása érdekében kijelentik, hogy a területről tudomásukra jutott problémákról soron kívül tájékoztatják egymást,
szükség esetén közös járőrözést végeznek, a Rendőrség irányításával.
8.) A felek megállapodnak, hogy az együttműködésüket a Rendőrség éves beszámolójával egyidejűleg kiértékelik.
A felek az együttműködés megállapodást határozatlan időre kötik, azzal, hogy azt bármelyik fél indoklás nélkül
írásban azonnali hatállyal felmondhatja. A jelen megállapodás megszűnik, ha két egymást követő alkalommal az 1.)
pontban részletezett megbeszélés azért marad el, mert bármelyik fél a megbeszélésen nem jelenik meg, és
akadályoztatásáról a másik felet nem értesíti.
A felek által az együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a közterület felügyeletről szóló
1999. évi LXIII tv., továbbá a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV tv. rendelkezéseit tekintik irányadónak.
A felek közös értelmezést követően kijelentik, hogy a megállapodásban foglaltak akaratukkal mindenben egyező,
annak aláírására kellő felhatalmazással rendelkeznek.

Gyomaendrőd, 2011……………..
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Várfi András

Oltyán Sándor

Polgármester

r. alezredes

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. május 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Iskola-rendőre program együttműködési megállapodása
Tóth Katalin
Dr. Csorba Csaba jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Szarvasi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztályának Közlekedésrendészeti
alosztálya kereste meg Gyomaendrőd Város Jegyzőjét azzal a kéréssel, hogy az általuk küldött együttműködési
megállapodást, mely az iskola rendőre programmal kapcsolatos, aláírásunkat követően küldjünk meg részükre.
A korábbi években az Önkormányzat és az iskolák sem kötöttek a rendőrséggel együttműködési megállapodást
iskola rendőri feladatok ellátására, de a program már évek óta működik, a város iskoláinak mindegyikében, vagyis a
Kis Bálint Általános Iskola és Óvodában Látkóczki László, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolában
Dékány Bálint, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodában Nyúzó János lát el iskola rendőri feladatokat.
Az együttműködési megállapodás a megkötés esetén nem jár anyagi vonzattal, az iskola rendőrei az eddig
megszokottak szerint végzik majd munkájukat továbbra is, folyamatos kapcsolatot tartanak az intézmények
vezetőivel, az intézményvezetők kérésének megfelelően vesznek részt az oktató-nevelő munka folyamataiban.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen, és a határozati javaslat szerint
hozza meg döntését.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A bizottság támogatja a megállapodás
aláírását.

Döntési javaslat
"Együttműködési megállapodás iskola rendőre programról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete felhatalmazza Várfi András polgármestert a Szarvasi
Rendőrkapitánysággal kötendő az „iskola rendőre” programról szóló együttműködési megállapodás aláírásával.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. május 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Önkéntes Tűzoltóság 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

Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
beszámoló elfogadását.
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Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
beszámoló elfogadását.

Döntési javaslat
"Önkéntes Tűzoltóság szakmai beszámolójának elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság
szakmai munkájáról szóló beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. május 26-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 lezajlott, amelyen a napirendi pontok
között megtárgyalásra került a 2010. évi beszámoló.
A Kft. tárgyidőszaki adózott mérleg szerinti adózott 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 millió Ft értékben tervezi (ebből 4 millió Ft
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 felmentvényről az alábbiakban adok egy részletesebb tájékoztatást a rendelkezésre álló szakirodalom alapján.
A cég vezetői és a tulajdonosok közötti bizalmi viszony alapvető feltétele a gazdasági társaság hatékony
működésének. Fontos azonban, hogy milyen garanciák vannak a társaság tagjainak kezében az ügyvezetés nem
megfelelő működése, mulasztásai, károkozása esetére.
A vezető tisztségviselők felelősségéről általában.
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) értelmében a vezető tisztségviselők
azok a személyek, akik "befelé" (tehát a társaság belső viszonyai szempontjából) ellátják a gazdasági társaság
ügyvezetését, "kifelé" (vagyis harmadik személyek, bíróságok, hatóságok felé) pedig képviselik a gazdasági
társaságot. Az ügyvezetés fogalma alatt a Gt. a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon
döntések meghozatalát érti, amelyek törvény vagy a létesítő okirat alapján nem tartoznak a legfőbb szerv (vagy más
társasági szerv) hatáskörébe [Gt. 21. § (1) bekezdés].
A vezető tisztségviselők funkciója, feladatköre tehát kettős: az ügyvezetés és a képviselet ellátása, amely
ugyanannak a dolognak, nevezetesen a társasági ügyek vitelének a két oldala: ügyvezetés, mint "belső ügyvitel",
szemben a képviselettel, mint "külső ügyvitellel".
A Gt. igyekszik orientálni a vezető tisztségviselőt, amikor megmondja, hogy az ügyvezetés ellátása során mihez kell
igazodnia, mire kell figyelemmel lennie. Be kell tartania a jogszabályokat, a létesítendő okiratban foglaltakat,
valamint a társaság legfőbb szervének a határozatait. Ha ezeket, illetve valamely ezeken alapuló ügyvezetési
kötelezettségét vétkesen megszegi, akkor ezért felelősséggel tartozik. A törvény rögzíti, hogy a vezető tisztségviselő
a feladatát a társaság érdekeinek az elsődlegessége alapján köteles ellátni. Vagyis a vezető tisztségviselő
figyelemmel van ugyan az egyes tagok érdekeire is, de esetleges érdekellentét esetén nem valamely tag érdekét,
hanem a társaság érdekét kell, hogy szem előtt tartsa. Abból, hogy a vezető tisztségviselők a polgári jog szabályai
szerint felelnek, következik, hogy - eltérő Gt.-rendelkezés hiányában - a Ptk.-ban írt valamennyi kártérítési
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szabálynak alkalmazásra, illetve érvényesülésre kell kerülnie. Ezek közül a legfontosabbak: a kárenyhítési
kötelezettségre (önhibára, kármegosztásra), a kártérítés módjára, mértékére, valamint az elévülésre (ötéves
általános elévülési idő) vonatkozó szabályok. Az elévülés tekintetében a Gt. egy speciális elévülési időt is tartalmaz.
Az ún. versenytilalmi összeférhetetlenségi szabályok (Gt. 25. §) megszegésével a társaságnak okozott kár
megtérítésére vonatkozó igényt a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül lehet csak érvényesíteni [Gt. 25. § (5)
bekezdés]. Az elévülési időn belül a vezető tisztségviselővel szemben a kárigény attól függetlenül érvényesíthető,
hogy megbízatása fennáll-e még, vagy időközben már megszűnt.
A Gt. valamennyi társasági forma összes vezető tisztségviselőjének a felelősségét egységesen szabályozza. A Gt.
30. §-ának (2) bekezdése szerint: "A vezető tisztségviselők a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget
betöltő személyektől általában elvárható gondossággal - és ha e törvény kivételt nem tesz - a gazdasági társaság
érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A vezető tisztségviselők a polgári jog általános szabályai
szerint felelnek a gazdasági társasággal szemben a jogszabályok, a társasági szerződés, illetve a gazdasági
társaság legfőbb szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével a
társaságnak okozott károkért."
A vezető tisztségviselő kétféleképpen okozhat kárt a tagnak (részvényesnek). Az egyik eset az, amikor a kár
közvetlenül a társaságot éri, a tulajdonos tagot, pedig ezen keresztül csak közvetve. Az ilyen kárt csak a társaság
érvényesítheti. A másik eset az, amikor a kár közvetlenül csak a tagnál jelentkezik. Az ilyen kár úgy minősül, mintha
azt a társaság okozta volna a tagnak, azt tehát a tag csak a társasággal szemben érvényesítheti.
A vezető tisztségviselő a társaságnak is kétféle módon okozhat kárt: vagy közvetlenül, vagy pedig közvetve azáltal,
hogy a harmadik személynek okozott kárért a társaság által kifizetett kártérítés a társaság káraként jelentkezik,
amelynek a megtérítését a belső viszonyban a társaság a Gt. 30. §-ának (2) bekezdése alapján követelheti a vezető
tisztségviselőtől. A vezető tisztségviselő tehát közvetlenül nem felel ugyan a harmadik személyek felé, a nekik
okozott kár megtérítése alól mégsem mentesülhet végleg, mert a társaság megtérítési igényével szemben helyt kell
állnia.
A felmentvény lényegében egy igazolás a vezető tisztségviselő számára arról, hogy tevékenységét törvényesen és a
társaság érdekeinek megfelelően folytatta. A felmentvény jelentősége az, hogy garanciát jelent a vezető
tisztségviselő számára, hogy ugyanazon tényállás alapján, mint ami alapján a felmentvényt megkapta, nem lehet őt
felelősségre vonni. A felmentvény alkalmazására csak akkor kerülhet sor, ha a létesítő okirat tartalmazza ezt a
lehetőséget. A felmentvény megadása a legfőbb szerv határozatával történik, amiből következik az is, hogy az ilyen
határozat bírósági felülvizsgálata is kérhető az általános szabályok (Gt. 45-46. §) szerint. A felmentvény megadására
a törvény szerint évente kerülhet sor és az a vezető tisztségviselő előző üzleti évben végzett munkájának az
értékelésére vonatkozik.
A felmentvény megadása során a tagok az ügyvezetés tevékenységének vizsgálatakor kizárólag az ügyvezetés által
rendelkezésre bocsátott információkból indulnak ki. Ezért ha utóbb kiderül, hogy a döntés alapjául szolgáló
információk nem feleltek meg a valóságnak, vagy a vezető tisztségviselő rosszhiszeműen megtévesztette a
társaságot, a felmentvényhez nem fűződhetnek joghatások. Ebben az esetben a Gt. úgy rendelkezik, hogy a
felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadásához
alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak. Mindebből az következik, hogy a felmentvényt maga a
társaság nem vonhatja vissza, hanem azt csak jogerős bírósági ítélet hatálytalaníthatja. Ha a felmentvény a bíróság
jogerős ítélete folytán hatálytalanná vált, akkor a társaság számára megnyílik a vezető tisztségviselő elleni kártérítési
per megindításának a lehetősége.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. elkészítette a 2011. évi üzleti tervét, melyet jóváhagyásra a T. Képviselő – testület elé
terjeszt.
A Véleményező Bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot terjesztik a T.
Képviselő - testület elé.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság a mérlegbeszámolót, az üzleti tervet, az adózott eredmény
eredménytartalék helyezéséről, valamint az osztalélfizetésről szóló
javaslatot elfogadta. A felmentvényt 1 igen 1 nem és 3 tartózkodás mellett
nem adta meg.

Pénzügyi, Gazdasági,

A Bizottság a mérlegbeszámolót, az üzleti tervet, valamint az
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Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

osztalélfizetésről szóló javaslatot elfogadta. A Bizottság javasolja a T.
Képviselő - testüetnek, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2010. évi adózott
eredménye kerüljön elvonásra.

A Bizottság a felmentvény megadásáról nem hozott döntést. A Bizottság
javasolja, hogy a benyújtott mérlegbeszámoló és közhasznúsági jelentés
dokumentumai mellé legyen csatolva a Felügyelő Bizottság felmentvény
megadására vonatkozó javaslata.

1. döntési javaslat
"A 2010. évi beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2010. évről szóló
mérlegbeszámolóját. A Kft. 2010. évi adózott eredménye: 1.845 eFt.

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 Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2010 évben képződött nyereségét
nem vonja el. A mérleg szerinti adózott eredményt a társaság eredménytartalék képzésére használhatja fel.

Határidők, felelősök:
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
B) alternatíva
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2010 évben képződött nyereségét
elvonja.
Határidők, felelősök:
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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3. döntési javaslat
"Osztalékfizetés jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 6 millió Ft összegű osztalék
kifizetését a társaság 2010. évi eredményéből. A 6 millió forint osztalékból 4 millió Ft megfizetésre került 2010.
évben. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. a fennmaradó 2 millió forint osztalékot legkésőbb 2011. június 30.-ig köteles
megfizetni.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 06. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
4. döntési javaslat
"A felmentvény megadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-Testülete, mint a Gyomaszolg Ipari Park Kft. társaság alapítói jogait gyakorló testület
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:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 5. döntési javaslat
"A 2011. évi üzleti terv jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete jóváhagyja az előterjesztéshez mellékelt Gyomaszolg Ipari Park 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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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. május 26-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
bizottsági ülésekre készített előterjesztésekhez még nem volt aláírt mérlegbeszámoló, az adatokat a társaság
főkönyvelője szolgáltatta. A Bizottsági üléseken lett beszámolva Felügyelő Bizottsági ülésen elhangzottakról, illetve a
könyvvizsgálói jelentésről.
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 társaság jegyzett tőkéje 9.900 ezer Ft, a saját tőke 11.121 ezer Ft. A veszteséggel az előző évi saját tőke csökkent
le. Ebben esetben még nem szükséges intézkedni, mert a jegyzett tőke nem csökkent 9.900 ezer Ft alá. A saját tőke
a jegyzett tőke, az eredménytartalék és a mérleg szerinti eredmény függvénye. Tehát amennyiben növekszik az
eredméyntartlék valamint az eredmény, akkor nő a saját tőke. Ellenkező esetben csökken a saját tőke. Amennyiben
a saját tőke csökkenése olyan mértékű, hogy jelen esetben a 9.900 ezer forintos jegyzett tőke is csökken, akkor
szükséges intézkedni a tőkepótlásra. A vagyonvesztéssel kapcsolatos részletesebb tájékozatatást lásd a
Gyoamendrődi Liget Fürdő 2010. évi beszámolójáról készített elterjesztésben.
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 felmentvényről szóló részletesebb tájékoztatást
lásd a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2010. évi beszámolójáról készített elterjesztésben.
A felmentvény megadásával az alapító igazolja, hogy a vezető tisztségviselő az értékelt időszakban munkáját a
társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartava végezte.
A Véleményező Bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot terjesztik a T.
Képviselő - testület elé.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság a társaság 2010. évi beszámolóját egyhangúlag
elfogadta. A Bizottság 1 igen, 1 nem és 3 tartózkodás mellett nem
javasolja a feémentvény megadását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság az aláírt 2010. évi mérlegbeszámoló valamint
könyvizsgáló jelentés hiányában nem tárgyalta az előterjesztést.
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1. döntési javaslat
"A 2010. évi beszámoló jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaközszolg Kft. 2010. évről szóló beszámolóját. A
társaság 2010. évi mérleg szerinti eredménye – 2.461 ezer Ft. A mérleg szerinti veszteség nincs hatással a társaság
jegyzett tőkéjére, ezért Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint tulajdonos részéről nem kell intézkedni
vagyonvesztés miatti jegyzett tőke pótlására.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"Felmentvény megadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-Testülete, mint a Gyomaközszolg Kft. társaság alapítói jogait
gyakorló testület 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:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. május 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaközszolg Kft. beszámolója a 2011. I .negyedévi hulladékszállítás
teljesítéséről
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.

Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság a Gyomaközszolg. I. negyedéves
beszámolóját elfogadásra javasolja.

Döntési javaslat
"Gyomaközszolg Kft.beszámolója a 2011. I.negyedévi hulladékszállítás teljesítéséről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaközszolg Kft. beszámolóját a 2011. I. negyedévi
hulladékszállítás teljesítéséről.
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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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

14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. május 26-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 társaság 3 millió Ft értékű saját tőkéje a veszteség miatt lecsökkent 645 ezer forintra. A saját tőkével
rendelkeznie kell a társágnak, ezért 1 éven belül pótolni szükséges a -2.355 ezer forint összegnek megfelelően. A
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a tőkepótlás forrására tett javaslatot, mely
szerint a Gyomaszolg Ipari Park Kft. által megfizetésre kerülő osztalék, valamint az elvont eredmény biztosítaná a
saját tőke pótlását.
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény több helyen szabályozza azokat az eseteket, amikor a
társaság vagyonvesztése miatt a tulajdonosoknak, vezető tisztségviselőknek, könyvvizsgálóknak be kell avatkozniuk
a gazdasági folyamatokba. Ez a beavatkozás általában a beszámoló ismeretében válik szükségessé. A
mérlegelfogadó közgyűlés (taggyűlés) a tulajdonos jogán döntéseket hoz a vagyonvesztés megállítása, illetve az
elvesztett vagyon pótlása tárgyában. Minden egyéb időszakban, ha a könyvvizsgáló megállapítja, hogy a gazdasági
társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők
vagy a felügyelőbizottság tagjainak felelősségét vonja maga után, kérnie kell a legfőbb szerv összehívását.
Amennyiben a társaság legfőbb szervét az arra jogosultak nem hívják össze, illetve nem hoznak a vagyonvesztés
pótlására megfelelő döntést, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.
A vagyonvesztés következményei.
Abban az esetben, ha a gazdasági társaság a számviteli törvény szerint készített beszámolójának adatai alapján
egymást követő két évben nem rendelkezik a társaság formájára kötelezően előírt jegyzett tőkének megfelelő
összegű saját tőkével, és a társaság tagjai (részvényesei) a második év számviteli törvény szerinti beszámolójának
elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, a gazdasági
társaság köteles elhatározni más gazdasági társasággá való átalakulását. Az átalakulás során olyan társasági
formát kell választani, amely esetében a törvény a jegyzett tőke legkisebb összegét nem határozza meg, vagy az
olyan mértékű, amelynek a gazdasági társaság az átalakulással eleget tud tenni. Ebben az esetben kötelező az
átalakulás.
Ha a tulajdonosok nem akarják, vagy nem tudják az átalakulást véghezvinni, a jogutód nélküli megszűnés sem
kifogásolható.
A tőkepótlással, az átalakulással vagy a jogutód nélküli megszűnéssel kapcsolatos társasági döntést meg kell hozni.
Ha a tőkepótlási kötelezettséget a tulajdonosok a tőke rendelkezésre bocsátásával teljesítik, akkor nem elegendő
három hónapon belül a döntést meghozni, hanem a tőkét is rendelkezésre kell bocsátani. A tőkepótlás lehetséges
tőkeemelés formájában, tőketartalék-juttatás formájában (csak tőkeemeléssel egyidejűleg), pótbefizetés
teljesítésével, vagy támogatás formájában, ami a beszámoló végén az eredményelszámolás keretében növeli az
eredménytartalékot. A könyvvizsgálónak ilyenkor értelemszerűen meg kell vizsgálnia azt, hogy a döntésre jogosultak
határozatát végrehajtották-e.
Vagyonvesztés korlátolt felelősségű társaságnál
Korlátolt felelősségű társaságnál és részvénytársaságnál nagyobb arányú tőkevesztés esetén (nem kell megvárni a
két egymást követő év eredményeit) a gazdasági társaságokról szóló törvény kötelező előírásokat fogalmaz meg.
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Eszerint korlátolt felelősségű társaságnál haladéktalanul össze kell hívni a taggyűlést a szükséges intézkedések
megtétele végett, ha a társaság mérlegéből, könyvviteli nyilvántartásaiból kitűnik, hogy a saját tőke veszteség folytán
a törzstőke felére, illetve hárommillió forint (azaz a törzstőke törvényi minimuma) alá csökkent, valamint ha a
társaság fizetéseit beszüntette, és vagyona a tartozásokat nem fedezi.
A vagyonvesztés következményeinek, illetve a szükséges intézkedések elemzése ( kockázat elemzés )
Az intézkedések előnyei
A vagyonvesztés hátrányai
A tőke pótlásával a társaság nem szűnik meg.
A tőkepótlás elmaradása estén a társaságnak át kell
alakulnia, vagy jogutód nélkül megszűnik.
A társasággal szemben fennálló tartozásokat rendezni
A társasággal szemben fennálló tartozásokat tőkepótlás
lehet a tőkepótlás, illetve támogatás biztosításával.
illetve támogatás hiányában nem lehet rendezni.
Nem kell intézkedni a vagyonvesztés miatt más társasági Más társasági formába való átalakulás esetén plusz
formába való átalakulásra, illetve a jogutód nélküli
kiadások keletkeznek és nem garantált a hatékonyabb
megszűnésre.
működés.
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 Felügyelő Bizottság ülésén a mérleg szerinti negatív eredményhez kapcsolódóan a társaság könyvvizsgálója
megemlítte az elvárt adó megfizetésének lehetőségét.
A társasági adóról szóló jogszabály 2008. január 1-től lehetővé teszi a veszteséges vállalkozásoknak is az elvárt adó
megfizetését. Amennyiben a társasági adóalapja, vagy az adózás előtti eredménye (a kettő közül a nagyobb) kisebb,
mint az elvárt jövedelem adóalapja, akkor az adó alapja ez utóbbi összeg és az adó mértéke ennek a 10%-a, illetve
19%-a. Választhat úgy is a társaság, hogy kitölt az apeh részére egy nyilatkozatot, és nem fizeti meg az elvár adót.
Ebben az esetben az apeh részéről várható a célvizsgálat. Az elvárt adó számítása az alábbiak szerint történik.
Elvárt jövedelem adóalapja :
+ Összes bevétel (árbevétel,egyéb bevétel, pénzügyi műveletek bevétele)
- Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)
- Eladott közvetített szolgáltatások értéke
- Külföldi telephely bevétele
Adóalap * 0,02 = Elvárt adóalap
Adó = elvárt adóalap * 0,10, vagy 0,19.
A társaság könyvviszgálója tájékoztatása alapján az elvárt adó összege 440 eFt.
A Felügyelő Bizottság az ülésén úgy döntött, hogy a társaság ne fizesse meg az elvárt adót. Az elvárt adó tovább
növelné a veszteséget.
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. A felmentvényről szóló bővebb tájékoztatást lásd a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2010. évi beszámolójáról készített előterjesztésben.
A Véleményező Bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot terjesztik a T.
Képviselő - testület elé.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság a mérlegbeszámolót egyhangúlag elfogadta. A felmentvényről
szóló javaslat 1 igen és 4 tartózkodás mellett nem lett elfogadva.
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Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság a mérlegbeszámolót egyhangúlag elfogadta. A felmentvényről
szóló javaslat 1 igen és 4 tartózkodás mellett nem lett elfogadva. A Bizottság
javasolja, hogy a benyújtott mérlegbeszámoló dokumentumai mellé legyen
csatolva a Felügyelő Bizottság felmentvény megadására vonatkozó javaslata.
A Bizottság a tőkepótlás forrására a Gyomaszolg Ipari Park Kft. által
megfizetésre kerülő osztalék, valamint az elvont 1.845 ezer Ft eredményt
javasolja kijelölni a T. Képviselő - testületnek.

1. döntési javaslat
"A 2010. évi beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóvá hagyja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2010. évről szóló
beszámolóját. A társaság 2010. évi mérleg szerinti adózott eredménye -2.355 ezer Ft.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"A saját tőke pótlása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. saját tőkéjét a 2010. évben elért
veszeteség miatt 2.355 ezer forint összegben pótolja, melynek forrása a Gyomaszolg Ipari Park Kft. által
megfizetésre kerülő osztalék, valamint az elvont 1.845 ezer Ft eredmény.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 12. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
3. döntési javaslat
"Felmentvény megadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-Testülete, mint a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. társaság alapítói
jogait gyakorló testület 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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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. május 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Regionális Hulladékkezelő Kft. 2010. évi beszámolójának az elfogadása
Csényi István
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő - testület!
A Regionális Hulladékkezelő Kft. elkészítette a 2010. évi beszámolóját, a 2011. évi üzleti tervét, valamint a
fejlesztési javaslatokat, amelyek a május 17.-i Felügyelő Bizottsági ülésen megtárgyalásra kerültek.
Röviden az alábbiakban tájékoztatom a 2010. évben alakult gazdasági társaságról a T. Képviselő - testületet.
A hulladékkezelő mű próbaüzemére 2004. június 15. - 2005. január 15. közötti időszakban került sor. A társult
önkormányzatok a próbaüzem lefolytatására a Gyomaszolg Ipari Park Kft. bízta meg. A próbaüzemet követően a
társult önkormányzatok közbeszerzési eljárás során választották ki a telep üzemeltetőjét. A pályázatot a REMONDIS
Kft. nyerte el és ennek megfelelően a társult önkormányzatok 2005. szeptemberében szerződést kötöttek a
REMONDIS Kft.-vel a Gyomaendrődi Regionális Hulladéklerakó üzemeltetésére. A közbeszerzési eljárás
eredményét a másik ajánlattevő megtámadta és a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága, mint felülvizsgálati
bíróság Pfv. IX. 21.222/2009/6. sz. ítélete alapján a szerződés érvénytelenségének megállapítására irányuló
keresetet a Békés Megyei Bíróság 15.G.40.073/2008/5. sz. ítéletének megfelelően helybenhagyta. A perköltségekre
vonatkozó rendelkezések kivételével a fentieket meghaladóan a másodfokú bíróság ítéletét hatályában fenntartja. Az
ítéletnek megfelelően az Önkormányzati Társulás és a REMONDIS Kft. között létrejött szerződés érvénytelen, így a
hulladékkezelő mű üzemeltetését a REMONDIS Kft. 2010. június 6-ig végezhette.
2010. május 3-án a Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás társulási tanácsa úgy döntött, hogy az
általuk alakított Regionális Hulladékkezelő Kft.-vel kívánják üzemeltetni a telepet. Így 2010. június 1-jével a
Regionális Hulladékkezelő Kft. átvette üzemeltetésre a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Művet és
eszközeit. Mindeközben a társaság előtársaságként működött a cégbírósági bejegyzés megtörténtéig azaz 2010.
július 13-ig. Ezen működési időszak alatt a Kft. előtársaságként működött, mely időszak lezárásához 2010-ben a
taggyűlés és képviselőtestületeik által elfogadott mérlegbeszámolóval került elfogadásra. Ezen előtársasági
beszámoló része az előterjesztett 2010 évi mérlegbeszámolónak.
Cégadatok a mellékletben szerepelnek. Gyomaendrőd Város Önkormányzata törzsbetéte a társaságban 2.790.000,Ft ( 33,85 %). Ennek megfelelően a döntések meghozatalánál az összes 824 szavazatból 279-el rendelkezik.
A Regionális Hulladékkezelő Kft / 5500.Gyomaendrőd, Tanya VI. kerület 104. cégj.szám: 04-09- 009983/ 2010. évi
mérleg szerinti eredménye 6.786 eFt ( nyereség ), melyben az eszközök és források egyező végösszege 51.686 eFt.
A mérlegbeszámolót a Felügyelű Bizottság elfogadta. A Felügyelő Bizottság támogatja a 2010. évi eredmény terhére
készített fejlesztési javaslatot. A Kft. vezetése által készített 2011. évi üzleti tervet azzal a feltétellel fogadta el a
Felügyelő Bizottság, hogy a terv kiegészítésre kerül a részletes alapadatokkal. A fejlesztési elképzelésekről készíett
anyag az előterjesztéshez mellékelve lett.

A Regionális Hulladékkezelő Kft. alapító okirata a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.
törvény rendelkezéseinek való megfeleltetést követően nem tartalmazza a felmentvény
jogintézményét. Ennek megfelelően az alapító a mérleg elfogadásával egyidejűleg nem kell
napirendre tűzni a vezető tisztségviselő előző évi munkájának értékelését és köteles határozni a
részére megadható felmentvény tárgyában.
A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2010. évi beszámolója, a 2011. évi üzelti terve valamint a
fejlesztési javaslatok bizottsági ülésen nem lettek tárgyalva, tekintettel a 2011. május 17.-i Felügyelő
Bizottsági ülésre. A Felügyelő Bizottság határozatai az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a T. Képviselő - testületet, hogy tárgyalja meg a fenti előterjesztést, és hozza meg döntését határozat
formájában.
1. döntési javaslat
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"A 2010. évi beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testület, mint a Regionális Hulladékkezelőmű Kft. tulajdonrészese elfogadja a
társaság 2010. évi mérlegbeszámolóját. A Regionális Hulladékkezelő Kft / 5500.Gyomaendrőd, Tanya VI. kerület
104. cégj.szám: 04-09- 009983/ 2010. évi mérleg szerinti eredménye 6.786 eFt ( nyereség ), melyben az eszközök
és források egyező végösszege 51.686 eFt.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"A 2010. évi eredmény felhasználása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testület, mint a Regionális Hulladékkezelőmű Kft. tulajdonrészese elfogadja a
társaság 2010. évi eredményének felhasználására készített, az előterjesztéshez mellékelt fejlesztési javaslatot.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 3. döntési javaslat
"A 2011. évi üzleti terv jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testület, mint a Regionális Hulladékkezelőmű Kft. tulajdonrészese a társaság 2010.
évi üzleti tervét, azzal a feltétellel fogadja el, hogy a terv kiegészítésre kerül a részletes alapadatokkal, melyet a
soron követekező Képviselő - testületei ülésre be kell terjeszteni.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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Stat. 22714990-2-04
Cg. 04-09-009983

REGIONÁLIS HULLADÉKKEZELŐ KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2010.07.13-2010.12.31. időszaki
egyszerűsített éves beszámolóhoz

…………………………………..
vállalkozás vezetője
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I.
1.

Általános kiegészítések

A társaság általános jellemzői
Társaságunkat kilenc önkormányzat hozta létre.
Alapító tagok:
Kétsoprony Község Önkormányzata
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Örménykút Község Önkormányzata
Hunya Község Önkormányzata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Szarvas Város Önkormányzata
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Csárdaszállás Község Önkormányzata
Kardos Község Önkormányzata
Főtevékenység: Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Beszámoló aláírására jogosult vezető: Berkes Zsuzsanna

2.

A számviteli politika fő vonásai
a., A könyvvezetés és az eredmény kimutatásának módja
A társaság kettős könyvvitelt vezet, és a számvitelről szóló 2000. évi C törvény
szerinti egyszerűsített éves beszámolót készít.
A beszámoló részét képező mérleg „A“ (mérlegszerű) változatban, az
eredménykimutatás összköltség-eljárással és „A“ (függőleges tagolású) változatban
készül.
A beszámoló készítésének időpontja a tárgyévet követő év január 31. napja.
A társaság a költségeit 5-ös számlaosztályban vezeti.
b., Értékelési módok és eljárások
Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékelése az eredeti bruttó értékből
(beszerzési-, létesítési költség) levonva a tárgyév végéig elszámolt értékcsökkenés,
terven felüli értékcsökkenés, növelve a visszaírás összegével (könyvszerinti nettó
értéken) történik.
A részesedések értéke a társasági szerződés(ek)ben meghatározott értékkel, illetve vásárolt részesedések esetén - a tényleges vételi árral egyező, kivéve, ha valamely
részesedéssel kapcsolatban értékvesztést ill. visszaírást kell elszámolni.
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Az adott kölcsönök összege az eredeti kölcsönfolyósításoknak a tényleges
törlesztésekkel csökkentett összegével egyező, módosítva az esetleges
értékvesztéssel, visszaírással.
A követelések és egyéb eszközök – az elszámolt értékvesztéssel csökkentett ill. az
értékvesztés visszaírt összegével növelt - elismert, elfogadott, bekerülési
(könyvszerinti) összeggel értékelendők. A devizában nyilvántartott és az év végén
fennálló követeléseket a számviteli törvényben előírtak szerint kell a mérlegben
szerepeltetni.
A kötelezettségek értékelése hasonlóképpen, a törvényi előírások szerint történik.
A saját tőke összege a tényleges bekerülési (könyv szerinti) értékkel egyező.
c., Az értékcsökkenés elszámolásának módja
A társaság az immateriális javak és tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenését a
használatba vett eszközöknél az eszköz várható elhasználódási ideje és a hasznos
időtartam végén várhatóan realizálható érték (maradványérték) figyelembe vételével
határozza meg.
Az értékcsökkenés elszámolása az üzembe helyezés napjától kezdődően lineáris - a
beszerzési-, létesítési költség (bruttó érték) százalékában kifejezett - leírási kulcsok
alkalmazásával történik.
Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni a piaci értékig arra a tárgyi eszközre,
amelynek könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb a piaci értékénél
.
A használatba vétellel egyidejűleg teljes egészében értékcsökkenésként kerül
elszámolásra a 100 eFt egyedi beszerzési (előállítási) érték alatti tárgyi eszközök
értéke.
d., A követelések értékvesztésének elszámolása
Az értékvesztés megállapításának alapja a vevők, adósok egyedi minősítése, az összes
lényeges információt alapul véve.
e., Rendkívüli tételek elkülönítésének szempontjai
Rendkívüli bevétel, ráfordítás a számviteli törvény szerint meghatározott vagyon
növekedéssel, csökkenéssel járó gazdasági események.
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2. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
2.1. Előző évek módosítása
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle
hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.
2.2. Sajátos tételbesorolások
A mérlegben olyan tétel nem szerepel, amely több sorban is elhelyezhető lenne, és sajátos
besorolása bemutatást kívánna.
2.3. Összehasonlíthatóság
Össze nem hasonlítható adatok
A Kft. mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.
Tétel átsorolások
A mérlegben az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl
- az egyes eszközök és kötelezettségek minősítése nem változott.
Értékelési elvek változása
Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek - a jogszabályi előírások
változásain túl - nem változtak.
2.4. A mérleg tagolása
Új tételek a mérlegben
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.
Tételek továbbtagolása a mérlegben
A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a Kft.a tárgyidőszakban nem élt.
2.5. Értékelési különbözetek
Devizás tételek fordulónapi átértékelése
A mérlegben valuta-, devizakészlet, külföldi pénzértékre szóló pénzügyi eszköz, -követelés, évvégi átértékelési különbözete nincs.
Értékhelyesbítések alakulása
A Kft. a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése
nincs.
2.6. Mérlegen kívüli tételek
Nyitott határidős, opciós és swap ügyletek
A gazdálkodónak a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek
miatti függő, vagy biztos (jövőbeni) kötelezettsége nincs.
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Egyéb mérlegen kívüli tételek
Mérlegen kívüli tételek nincsenek.
2.7. Befektetett eszközök
Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása
A terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban nem
került sor.
Értékcsökkenési leírás újbóli megállapítása
Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása vagy annak visszaírása kapcsán a
beszámolási időszakban terv szerinti értékcsökkenési leírás ismételt megállapítására egyetlen
eszköz esetében sem került sor.

A befektetett eszközök értékének alakulását a mellékletet képező Befektetési tükör
tartalmazza.
Üzleti érték leírása
A Kft. mérlegében üzleti vagy cégérték sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel.
2.8. Forgóeszközök
Hátrasorolt eszközök
A mérlegben olyan követelés vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál
vagy a kibocsátónál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, sem az előző évben, sem a
tárgyévben nem szerepel.
A forgó eszközök összetétele:
Követelések
1.677 ezer Ft
Pénzeszközök
34.042 ezer Ft
Összesen
35.719 ezer Ft
2.9. Aktív időbeli elhatárolások
A bevételek aktív időbeli elhatárolását a 2010. év során teljesített, de 2011-ben leszámlázott
árbevétel adja, 10.009 ezer Ft értékben, mely teljes egészében a főtevékenységből származik.
A költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása között a 2010. évben előre megfizetett
biztosítási díjak szerepelnek, melyet a 2011. évet terhelik.
2.10. Saját tőke
Saját tőke változása
A Kft. saját tőkéje a tárgyidőszakban a tárgyévi mérleg szerinti eredmény által változott.
Jegyzett tőke
8.240 ezer Ft
Eredménytartalék
3.516 ezer Ft
Lekötött tartalék
4.628 ezer Ft
Mérleg szerinti eredmény
6.786 ezer Ft
Saját tőke összesen
23.170 ezer Ft
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Visszavásárolt saját üzletrészek
A társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem
közvetlenül, sem közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el.
Lekötött tartalék jogcímei
Lekötött tartalék képzése fejlesztési tartalék címén történt, 4.628 ezer Ft értékben.
2.11. Céltartalékok
A társaság rekultivációs célra céltartalékot képez. A képzés módja a rekultivációig hátralevő
időszakra vetített, műszaki-gazdaságossági számításokkal alátámasztott várható rekultivációs
ráfordítások összege.
A fentiek szerint a rekultiváció 2014. III. negyedévében várható, a várható rekultivációs
költség a szakértői vélemény szerint 110 millió Ft és 145 millió Ft. A 2010. évre jutó
rekultivációs ráfordítás 19.911 ezer Ft.
2.12. Kötelezettségek
Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt
év.
Kötelezettségek átsorolása
A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül
esedékes törlesztése nincs.
Biztosított kötelezettségek
A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal
biztosított kötelezettség nem szerepel.
Rövid lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek
Jövedelem elszámolási számla
Étkezési utalvány
Iparűzési adó kötelezettség
Szállítók
Adók
Összesen

adatok ezer Ft-ban
76
789
50
1.303
1.049
4.975
8.242

6

3. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
3.1. Előző évek módosítása
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle
hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem
tartalmaz.
3.2. Össze nem hasonlítható adatok
A Kft. eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl
- összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.
3.3. Az eredménykimutatás tagolása
Új tételek az eredménykimutatásban
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.
Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban
Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a Kft. a tárgyidőszakban nem
élt.

3.4. Bevételek
Értékesítés nettó árbevétele
A nettó árbevétel teljes egészében hulladék lerakási, ártalmatlanítási tevékenységből
származik.
Kapott támogatások bemutatása
A Kft. támogatási program keretében a beszámolási időszakban bértámogatást igényelt a
Munkaügyi Központtól, korábban tartósan munkanélküliként regisztrált munkavállaló
alkalmazásáért, a támogatás összege 55 ezer Ft, 6 hónapon keresztül. Ilyen címen az
előtársasági időszakot követően realizáltunk bevételt.
Aktivált saját teljesítmények értéke
A beszámolási időszakban aktivált saját teljesítmény nem került elszámolásra.

4. Tájékoztató adatok
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4.1. Bér- és létszámadatok
Létszámadatok
A foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámának alakulását mutatja
be állománycsoportonként az alábbi táblázat:
Átlagos statisztikai állományi létszám megoszlása
Állománycsoport (fő)

Átlagos
létszám

Szellemi
Fizikai
Összesen:

6
3
9

Béradatok
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók bérköltségét mutatja be az alábbi táblázat:
Bérköltség megoszlása
Állománycsoport (ezer Ft)
Szellemi foglalkozásúak
Fizikai foglalkozásúak
Összesen:

Bérköltség
4.311
1.536
5.847

Személyi jellegű egyéb kifizetések
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók egyéb személyi jellegű kifizetései az időszakban
1073 ezer Ft.
Az ügyvezető igazgató díjazása 150 ezer Ft/hónap, személyi jellegű egyéb kifizetésben
kiküldetési költség címén részesül.
4.2. Környezetvédelem
Környezetvédelmi céltartalékok
A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek
fedezetére sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt.
Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek
A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettség a
fordulónapon nem állt fenn.
4.3. Társasági adó alapjának levezetése
Adózás előtti eredmény
Növelő tételek
- reprezentációs költség
- rekultivációs céltartalék
- számviteli tv. szerinti écs

9.257 ezer Ft
165 ezer Ft
19.911 ezer Ft
1.356 ezer Ft
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Csökkentő tételek
- adótörvény szerinti écs
- fejlesztési tartalék
Társasági adó alapja

1.356 ezer Ft
4.628 ezer Ft
24.705 ezer Ft

4.4. Egyéb tájékoztatások
A Számviteli törvény 151 §-a szerint a vállalkozás könyvviteli szolgáltatásait Simon Mária
(8000 Székesfehérvár, Kolozsvári u. 41/a, PM szám 176817) végzi.
A vállalkozás könyvvizsgálatát a Balogh és Társai Kft (2483.Gárdony, Csók I.tér 1. adószám:
11109550-3-07, MKVK002034) végzi, személyében felelős személy:
Balogh Zsuzsanna bejegyzett könyvvizsgáló MKVK 006103.
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Független Könyvvizsgálói Jelentés
A Regionális Hulladékkezelő Kft tulajdonosainak
Elvégeztük a Regionális Hulladékkezelő Kft / 5500.Gyomaendrőd, Tanya VI. kerület 104. cégj.szám: 04-09009983/ mellékelt 2010.évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves
beszámoló a 2010.december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező
végösszege 51.686 eFt, a mérleg szerinti eredmény 6.786 eFt ( nyereség ) -, az ezen időpontra végződő évre
vonatkozó eredménykimutatásból és a jelentős számviteli politikák összefoglalását és az egyéb magyarázó
megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.
A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért
Az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott
általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a
felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes
egyszerűsített éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés
kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politikák kiválasztását és alkalmazását, valamint az
adott körülmények között ésszerű számviteli becsléséket.
A könyvvizsgáló felelőssége
A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat
alapján, valamint az egyszerűsített éves beszámoló összhangjának megítélése.
A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó –
Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik,
hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése
révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem
tartalmaz lényeges hibás állításokat.
Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati
bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A
kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő,
lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. Az egyszerűsített éves
beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a vállalkozás belső
ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.
A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb
becsléseinek, valamint az egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Az üzleti jelentéssel
kapcsolatos munkánk a fent említett területre korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált
számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.
Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékok elegendő és megfelelő alapot nyújt a
könyvvizsgálói záradék megadásához.
Záradék(vélemény)
A könyvvizsgálat során a Regionális Hulladékkezelő Kft egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és
tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban
foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az
egyszerűsített éves beszámoló a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános
számviteli elvek szerint készítették el.
Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló a Regionális Hulladékkezelő Kft 2010. december 31én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.
Székesfehérvár, 2011. május 5.
Serákné Balogh Zsuzsanna
Balogh és Társai Kft
Gárdony, Csók I.tér 1.
MKVK 002034

Serákné Balogh Zsuzsanna
kamarai tag könyvvizsgáló
Agárd, Széchenyi u.23.
MKVK 006103

Regionális Hulladékkezelő Kft.
5500 Gyomaendrőd
Tanya külterület 104.

2011. évi
üzleti terv

................................................
Berkes Zsuzsanna
ügyvezető igazgató

A tulajdonos önkormányzatok saját Kft. létrehozásáról döntöttek a Gyomaendrődi Regionális
Hulladékkezelő üzemeltetésére. Így létrehozták a Regionális Hulladékkezelő Kft-t, mely
2010. június 1-jével kezdte meg működést, de a cégbírósági bejegyzés csak 2010. július 13ával történt meg.
A 2011. évre az alábbi üzleti tervet terjesztjük elő:
Terv tétel

Összeg

Értékesítés nettó árbevétele
Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek bevétele
Összes bevétel

131 193 333
500 000
80 000
131 773 333

Üzemanyag
Egyéb anyag
Rezsi költség
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb
Járulékok
Bérleti díjak
Karbantartás, javítás
Telepfenntartás
Szakértői díjak
Hatósági díjak, illetékek
Értékcsökkenés
Céltartalék
Egyéb ráfordítások
Összes költség, ráfordítás

18 304 731
500 000
1 500 000
15 396 000
1 000 000
4 387 860
30 000 000
5 000 000
2 000 000
2 000 000
1 000 000
5 000 000
34 133 000
2 247 772
122 469 363

Eredmény

9 303 970

Az értékesítés nettó árbevétele tervezése során a 2010. évi mennyiségeket alapul véve. A
tulajdonos tagönkormányzatoknál a 2010 évi befogadási díjjal, az egyéb szállítók esetében
pedig átlagosan 5%-os áremelkedéssel számoltunk. A 2011. évben Békés Város
Önkormányzatától származó árbevétel kiesik.
Egyéb bevételek között a tartósan munkanélküli munkavállalók foglalkoztatásából származó,
Munkaügyi Központ által folyósított támogatás szerepel.
Pénzügyi műveletek bevételét a szabad pénzeszközökre kapott bankkamat alkotja.
Az anyagköltségek legjelentősebb tételek az üzemanyag költség, melynek tervezése során a
2010. évi tapasztalatai alapján meghatározott futott kilométereket vettük alapul. Az
üzemanyagárat 320 Ft/liter (bruttó 400 Ft/ liter) összeggel számoltuk.

A bérköltség tervezése során figyelembe vettük a meglevő állományi létszámot és létszám
fejlesztési igényeket. Fizikai létszámbővítés szükséges, mivel 2010 évben a segédmunka
közfoglalkoztatottakkal került elvégzésre, melyre 2011 évben a törvényi változás miatt nincs
lehetőségünk pályázni.
Személyi jellegű egyéb kifizetések között a munkába járás költségtérítése és az étkezési
utalvány szerepel. A bérjárulékok a hatályos jogszabályok szerinti mértékek szerint
szerepelnek.
A bérleti díjak tervezett 30 milliós összegéből a telep bérleti díja 2011. évre 20 millió forint.
A fennmaradó 10 millió forintos bérleti díj költség jellemzően gépek, járművek bérleti díját
takarja.
Karbantartás és javítás terv soron a gépjárművek fenntartási költségével kalkuláltunk. A többi
fenntartási költség jellemzően a telep fenntartásával kapcsolatos pl. telep rendszeres
kaszálása. Ezen tételek tervezésénél a 2010. évi tapasztalati adatokat vettük alapul.
Szakértői díjak között legjelentősebbek a könyvvizsgálat, ügyvédi és közjegyzői díjak.
Hatósági díjak és illetékek között szerepelnek a 2011. év során igénybe vett engedélyek díjai,
költségei.
Értékcsökkenés a társaság tulajdonában levő eszközök, és a terv év során beszerzendő tárgyi
eszközök értékcsökkenését tartalmazza.
Céltartalékok között a rekultivációs célra képzett céltartalék összege szerepel.
Egyéb ráfordítások legjelentősebb tételei a helyi adók.
Ezen üzleti terv nem tartalmazza a 2010 évi eredmény felhasználását.

Tájékoztató
Regionális Hulladékkezelő Kft.

Gyomaendrőd, 2011. május

1. Cégadatok
1.1. A Vállalkozás neve:
Jogi forma:
Székhely:
Telephely:
Levelezési cím:
Adószám:
KSH szám:
Alapítás dátuma:

Regionális Hulladékkezelő Kft.
Korlátolt Felelősségű Társaság
5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104.
5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104.
5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104.
22714990-2-04
22714990-3821-113-04
2010. július 13.
Cégbírósági bejegyzés száma:
0409-009983

1.2. Elérhetőségek:
Telefon/fax: 66/386-094
E-mail: rhkkft@gmail.com
1.3. Számlavezető bank
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 20.

Bankszámlaszám
53200125-11084756

1.4. Tevékenységi kör:
Fő tevékenység: 3821’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Egyéb tevékenységek: 3811’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3832’08 Hulladék újrahasznosítása

2. Tulajdonosok
Tagok
Szarvas Város Önkormányzata
5540 Szarvas, Szabadság út 25-27.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
5553 Kondoros, Hősök tér 4-5.
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
5551 Csabacsűd, Szabadság út 41.
Kétsoprony Község Önkormányzata
5674 Kétsoprony, Dózsa Gy. u. 11.
Kardos Község Önkormányzata
5552 Kardos, Gyomai út 24.
Hunya Község Önkormányzata
5555 Hunya, Rákoczi út 19.
Csárdaszállás Község Önkormányzata
5621 Csárdaszállás, Petőfi S. út 17.
Örménykút Község Önkormányzata
5556 Örménykút, Dózsa Gy. út 26.
Összesen:

Törzsbetét (Ft) Törzsbetét (%)
3.220.000
39,07

2

Szavazat
322

2.790.000

33,85

279

1.090.000

13,22

109

380.000

4,61

38

270.000

3,27

27

150.000

1,82

15

140.000

1,69

14

100.000

1,21

10

100.000

1,21

10

8.240.000

100

824

3. Felügyelő Bizottsági Tagok
Név
Várfi András (elnök)
Brlás János
Pákozdi János

Anyja neve
Iványi Terézia
Valkovszki Erzsébet
Béres Katalin

Lakcím
5500 Gyomaendrőd, Damjanics utca 10/1.
5552 Kardos, Petőfi S. u. 17.
5540 Szarvas, Petőfi u. 17.

4. Könyvvizsgáló
Serákné Balogh Zsuzsanna
Anyja neve: Takács Anna
Lakóhelye: 2484 Agárd, Széchényi u. 23.
Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: MKVK006103
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Előzmények
A hulladékkezelő mű próbaüzemére 2004. június 15. - 2005. január 15. közötti időszakban
került sor. A társult önkormányzatok a próbaüzem lefolytatására a Gyomaszolg Ipari Park
Kft. bízta meg. A próbaüzemet követően a társult önkormányzatok közbeszerzési eljárás során
választották ki a telep üzemeltetőjét. A pályázatot a REMONDIS Kft. nyerte el és ennek
megfelelően a társult önkormányzatok 2005. szeptemberében szerződést kötöttek a
REMONDIS Kft.-vel a Gyomaendrődi Regionális Hulladéklerakó üzemeltetésére. A
közbeszerzési eljárás eredményét a másik ajánlattevő megtámadta és a Magyar Köztársaság
Legfelsőbb Bírósága, mint felülvizsgálati bíróság Pfv. IX. 21.222/2009/6. sz. ítélete alapján a
szerződés érvénytelenségének megállapítására irányuló keresetet a Békés Megyei Bíróság
15.G.40.073/2008/5. sz. ítéletének megfelelően helybenhagyta. A perköltségekre vonatkozó
rendelkezések kivételével a fentieket meghaladóan a másodfokú bíróság ítéletét hatályában
fenntartja. Az ítéletnek megfelelően az Önkormányzati Társulás és a REMONDIS Kft. között
létrejött szerződés érvénytelen, így a hulladékkezelő mű üzemeltetését a REMONDIS Kft.
2010. június 6-ig végezhette.
2010. május 3-án a Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás társulási tanácsa
úgy döntött, hogy az általuk alakított Regionális Hulladékkezelő Kft.-vel kívánják üzemeltetni
a telepet. Így 2010. június 1-jével a Regionális Hulladékkezelő Kft. átvette üzemeltetésre a
Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Művet és eszközeit. Mindeközben a társaság
előtársaságként működött a cégbírósági bejegyzés megtörténtéig azaz 2010. július 13-ig. Ezen
működési időszak alatt a Kft. előtársaságként működött, mely időszak lezárásához 2010-ben a
taggyűlés és képviselőtestületeik által elfogadott mérlegbeszámolóval került elfogadásra.
Ezen előtársasági beszámoló része az előterjesztett 2010 évi mérlegbeszámolónak.

4

Gazdálkodási adatok
Mérlegbeszámoló adatai
A tétel megnevezése
Értékesítés nettó árbevétele
Aktivált saját teljesítmények értéke
Egyéb bevételek
Saját tőke
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások

e Ft
80 574
0
199
25 178
40 567
8 490
1 356
21 214

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
(I±II+III-IV-V-VI-VII)
Pénzügyi műveletek bevételei
Pénzügyi műveletek ráfordításai
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)
Rendkívüli bevételek
Rendkívüli ráfordítások
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)
Adófizetési kötelezettség
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

9 146
111
0
111
9 257
0
0
0
9 257
2 471
6 786
6 786

Szervezeti felépítés:
Taggyűlés
FEB tagok
Könyvvizsgáló

Képviseletek: jogi, stb.

Ügyvezető

Gazdasági ügyintéző

Telepvezető

Gépkezelő, gkvezető

Adminisztrátor, mérlegkezelő

Segédmunkások

Takarító
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Műszaki adatok

A Kft. a tulajdonos tag önkormányzatokkal kötött üzemeltetési szerződés alapján az alábbi
műszaki felszereltségeket bérli:
Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Mű
- kerítés, kapu
- bekötőút
- hídmérleg
- gépjármű és konténermosó, kerékfertőtlenítő
- nyitott szelektív hulladéktároló
- szociális épület
- gépjárműtároló szín, műhely
- vízellátás, szennyvízelvezetés
- veszélyes hulladéktároló épület
- véderdő
- gáztartály

- hulladéklerakó
- válogatócsarnok
- komposztáló telep
- csurgalékvíz gyűjtő rendszer
- csapadékvíz gyűjtő rendszer
- monitoring kutak
- depóniagáz gyűjtő rendszer

- aprítógép
- MTZ (bálafogó villa hiányzik)
- Renault multiliftes tehergépkocsi

Egyéb bérelt gépek, eszközök:
- Pótkocsi a multiliftes tehergépkocsihoz
- Kétfakkos kézi bálázógép
- IFA konténeres hulladékszállító tehergépkocsi
- Liaz tömörítőhátfalas hulladékszállító tehergépkocsi
- 3 db 3 m3-es konténer, 3 db 5 m3-es konténer
- Gore-Cover komposztáló technológia
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Hulladékgazdálkodás
A Kft. a környezetvédelmi és a hulladékgazdálkodási jogszabályi előírások alapján végzi a
tevékenységét. A tevékenységek környezetvédelmi engedély kötelesek, mely meghatározzák
a Kft. működését.
A Kft. az alábbi környezetvédelmi engedélyekkel rendelkezik az üzemeltetéshez:
Száma:

Megnevezése:

Kiadó:

2838/01/2010
2838/15/2010

Egységes környezethasználati engedély

2838/25/2010

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség, Debrecen

Országos nem veszélyes hulladék

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi

begyűjtési és szállítási engedély

és Vízügyi Felügyelőség, Gyula

Monitoring rendszer vízjogi üzemeltetési

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi

engedélye

és Vízügyi Felügyelőség, Gyula

53898-007/2010

Csurgalékvíz-, csapadékvíz rendszer

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi

50240-009/2010

vízjogi üzemeltetési engedélye

és Vízügyi Felügyelőség, Gyula

54149-010/2010
12.047-2/2004
15245-005/2006
52487-004/2009
54209-004/2009
53897-007/2010

A Kft. a 2010 évi működése alatt az alábbi hulladék mennyiségeket kezelte.
2010 évi ártalmatlanított hulladék mennyiség tulajdonos tag önkormányzatoktól (kg)
Település

Június
231
920
Gyomaendrőd
443
780
Szarvas
32 560
Csabacsűd
72 880
Kondoros
7 160
Kardos
Csárdaszállás 14 580
4 360
Örménykút
34 320
Kétsoprony
13 340
Hunya
854
Összesen
900

Regionális Hulladékkezelő Kft.
Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
233
320
247 240
221 280 179 520
189 560
154 560 1 457 400
451
120
456 700
416 880 407 920
447 240
325 240 2 948 880
32 800
40 140
25 140 46 620
61 140
21 320
259 720
79 520
87 020
86 060 78 480
86 900
49 000
539 860
11 100
7 100
7 400
7 420
7 580
8 280
56 040
13 960
18 500
14 020 16 060
14 560
8 740
100 420
4 720
4 800
4 600
7 420
4 360
3 040
33 300
34 860
49 360
33 080 50 060
19 540
10 300
231 520
14 000
8 460
9 620
8 900
11 000
9 320
74 640
875
919 320
818 080 802 400
841 880
589 800 5 701 780
400

Szelektív hulladékgyűjtő szigetekről csak Gyomaendrődről a Gyomaközszolg Kft. által került
be a telepre. Továbbá a válogatócsarnokban kezelt hulladék mennyiség nem csak
Gyomaendrőd városából kerülő be. Vállalkozók is hordanak be szelektív hulladékot, továbbá
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az iskolai szelektív hulladékgyűjtésből és a depónián visszaválogatott hulladék is itt kerül
kezelésre.
2010 évi válogatócsarnokban kezelt hulladékmennyiség (kg)
2010
(kg)
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Összesen:

Csarnokban összesen
Papír
Műanyag
Üveg
4 170
2 080
2 880
3 970
2 580
4 780
3 620
2 680
1 220
6 220
1 620
7 120
10 180
1 500
1 980
4 840
1 340
4 040
3 560
1 120
2 060
36 560
12 920 24 080

A Kft. 2010-bennem értékesített hulladékot, mivel kis mennyiség esetén nagy a szállítási
költség. Ezért össze kell várni legalább egy kamionnyi hulladékot a gazdaságos szállításhoz.

Az alábbi táblázat kerül bemutatásra a Kft. által kezelt hulladék mennyiségek.
2010 évi kezelt hulladék mennyiségek (június – december)
2010 Kezelt hulladék mennyiség (kg)
Szelektív hulladék
89 420
Komposztált hulladék
107 960
Ártalmatlanított hulladék
14 379 810
Össz.
14 577 190
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Fejlesztési javaslat

Informatikai fejlesztés
A Kft. üzemeléséhez elengedhetetlen a mérleget vezérlő és a meteorológiai állomást
működtető számítógépek fejlesztése. A két számítógépet informatikai cégekkel felmérettük,
mely alapján a két gép korszerűtlen technikájával már nem biztosítható a folyamatos
üzembiztonság. Ezért új gépek beszerzését javasolták, melyek közül a legkedvezőbb ajánlat
alapján 322 786.- forint.

Üzemanyag tartály telepítése
A Kft. jelenleg 1000 literes IBC tartállyal oldja meg a gépjárművek és gépek üzemanyag
ellátását. Ezen tartály engedélye lejárt, további tartályok beszerzés lenne indokolt.
A hatékonyabb működés érdekében javaslok egy darab 7 000 literes üzemanyag tartály
beszerzését. A Kft. 2010 évben felhasznált üzemanyag mennyisége 33 400 liter volt. 2011 évi
várhatóan felhasználásra kerülő üzemanyag mennyiség 57 000 liter.
A megvalósítás a legkedvezőbb ajánlat alapján 1 509 986.- forint, mely tartalmazza a tartályt,
a kármentő medencét, a kimérő fejet és az engedélyeztetést.

Fűnyíró traktor beszerzése
A telepen kb. 15 ha területe nem beépített terület, melyen nyáron rendszeresen vágni kell a
füvet. Ezen feladat elvégzéséhez jelenleg egy Sthill fűkasza áll rendelkezésre, továbbá
vállalkozót kell igénybe venni. A Kft. ezen feladatot önköltségből gazdaságosabban megtudná
oldani, ha saját beruházás keretében venne egy fűnyíró traktort. Két ajánlatot kaptam a
fűnyíró traktorra, mely 1 192 900.- forint. A fűnyíró traktorra hótoló is felszerelhető, mely
télen a síkosság mentesítés során kihasználható.

Fásítás
A létesítmény működését meghatározó környezetvédelmi engedélye alapján a jelenleg
meglévő véderdő faállományának gondozása, pótlása kötelező. A véderdő nem teljesen veszi
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körbe a létesítményt, ezért ennek pótlását meg kell oldani. A javasolt faállomány bővítése a
legkedvezőbb ajánlat alapján 542 500.- forint beruházási összegű.

Inert hulladék feldolgozás fejlesztése
Jelenleg a nem hasznosítható inert hulladékok a lerakóra kerülnek bejáró út és rézsű
erősítéséhez. A hasznosíthatóak pedig a telepen kerülnek tárolásra. A tárolás jelenleg a
megvalósulandó II. ütem területén történik, mely terület a tárolásra sem és a további
feldolgozására sem alkalmas és nem engedélyezett.
Fejlesztésként megvalósítható egy 1000 m2-es beton térburkolattal ellátott felület, ahol a
beérkező anyagok fajtánkénti tárolása és az inert hulladékok aprítása történne. Az inert
hulladékok aprítására bérgéppel történne. Az inert hulladék kezelésével megvalósítható az
engedélyezett inert hulladék hasznosítása, mely során végtermékként értékesíthető anyagot
kapunk. A beruházás megvalósításához több ajánlatot kértem, melyek közül a legkedvezőbb
7 974 950.- forint.

A fentiekben bemutatott fejlesztési javaslatokat úgy állítottam össze, hogy a tulajdonos
tagönkormányzatok dönthetnek úgy, hogy csak egy kerül megvalósításra vagy akár több is.
A javaslatokat fontossági sorrendben állítottam össze, melyet kérem a döntésnél vegyenek
figyelembe.
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Közös

együtt

működési

javaslat

a

tulajdonos

tagönkormányzatok

közszolgáltatóival

A Kft.-re a lerakó üzemeltetésével kapcsolatosan igen szigorú kötelezettségek vonatkoznak.
Ezek a kötelezettségek a hulladékszállítást végző közszolgáltatókra is vonatkozik.
A kötelezettségek teljesítése érdekében tett lépéseket és teljesítéseket a Kft.-nek évente be kell
mutatni a környezetvédelmi felügyelőségnek.
Ezek közül egyik kötelezettség, hogy a lerakással ártalmatlanított biológiailag lebomló
szervesanyag-tartalmat csökkenteni kell. Ezen feladatot a Kft. az önkormányzatok közös
együttműködésével és a közszolgáltatókkal közösen tudja csak teljesíteni.
Ezen feladat teljesítés érdekében javaslom a zöldhulladék gyűjtőjárat bevezetését a
településeken a nyári időszaktól az őszi időszakig havonta legalább egyszer. Ez gyűjtőjárat
keretében és/vagy gyűjtőpont kijelölésével is történhet. Ezen feladat megoldásában a Kft. is
hajlandó közreműködni az önkormányzatokkal és szolgáltatókkal.
Jelenleg folyamatban van a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása (5540 Szarvas,
Kossuth utca 19.) által pályázott KEOP-2009-7.1.1.1. Települési szilárd hulladékgazdálkodási
rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben címmel. A résztvevő önkormányzatok
(Szarvas, Csabacsűd, Gyomaendrőd, Kondoros, Kardos, Hunya) és a pályázatíró csapat
jelenleg a műszaki tartalom változtatásán dolgoznak a pályázat 2 fordulóra történő
beadásához. A pályázatban meghatározott műszaki tartalom nem tükrözi a térségi
hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását. A 2. fordulóra történő beadásnál 25%-os eltérés
lehetséges az 1. fordulóhoz képest.
A fentiek alapján javaslatom a tulajdonos tagönkormányzatok részére átgondolni a beadandó
műszaki tartalmat és a felépítendő rendszer működését.
A jelenleg előkészített műszaki tartalomban a három gyűjtőkörnyezetre osztott eszközök
üzemeltetése jelentős költségeset okoz majd a jövőbeli üzemeltetőnek, mely minden
településen a közszolgáltatási díj emelkedését vonja maga után.
Az önkormányzatok tulajdonában jelentős érték a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő
Mű, ahol már olyan meglévő létesítmény és eszköz is üzemel, amelyet a beadandó pályázatba
nem kell beadni. Ezáltal azon beruházási költség másra fordítható.

11

A fentiek figyelembevételével kérem a tisztelt taggyűlést, hogy gondolják át a pályázat
keretében

megvalósítandó

rendszert

az

üzemeltetés

szempontjából

is.

A

fentiek

figyelembevételével készítettem egy táblázatot az általam javasolt műszaki tartalommal, mely
az alábbiakban látható:
Költségösszesítő
Szarvasi gyk.
.+1konténer gyűjtőszigetekhez
20 m3-es komp. hull. gyűjtő konténer
Konténer szállító jármű + pótkocsi
20 m3-es szelektív hull. gy. jármű
Bio-kuka 240 l-es
Háztartási komposztáló

Nettó ár
1 120 000
3 060 000
38 745 000
44 198 000
28 000 000
4 308 240

árak: HUF
Bruttó ár
1 400 000
3 825 000
48 431 250
55 247 500
35 000 000
5 385 300

119 431 240

149 289 050

7
57
1
1
1
1
1
1
986
860
80

Nettó ár
2 380 000
5 073 000
38 745 000
44 198 000
36 000 000
20 000 000
5 000 000
8 000 000
13 804 000
4 258 720
1 296 000

Bruttó ár
2 975 000
6 341 250
48 431 250
55 247 500
45 000 000
25 000 000
6 250 000
10 000 000
17 255 000
5 323 400
1 620 000

20

432 000

540 000

179 186 720

223 983 400

Nettó ár
56 860 800
1 700 000
44 198 000
18 998 000
1 337 040

Bruttó ár
71 076 000
2 125 000
55 247 500
23 747 500
1 671 300

Kondorosi gyk. összesen

123 093 840

153 867 300

Gyűjtőkörzetek mindösszesen:

421 711 800

527 139 750

Egységár
80 000
1 530 000
38 745 000
44 198 000
14 000
4 952

db.
14
2
1
1
2 000
870

Szarvasi gyk. összesen
Gyomaendrődi gyűjtőkörzet
Gyűjtő sziget (4 konténeres)
1100 l Komp.ó hull. gyűjtő konténer
Konténer szállító jármű + pótkocsi
20 m3-es szelektív hull. gy. jármű
Zárt komposzt aprító és forgató
Homlokrakodó
Targonca
Rosta
Bio-kuka 240 l-es
Háztartási komposztáló
háztartási komposztáló 400 l-es
háztartási komposztáló 1000 l-es

Egységár
340 000
89 000
38 745 000
44 198 000
36 000 000
20 000 000
5 000 000
8 000 000
14 000
4 952
16 200

db.

21 600

Gyomaendrődi gyk. összesen
Kondorosi gyűjtőkörzet
Hulladékudvar
Gyűjtő sziget (4 konténeres)
20 m3-es szelektív hull. gy. jármű
Bio-kuka 240 l-es
Háztartási komposztáló

Egységár
56 860 800
340 000
44 198 000
14 000
4 952

db.
1
5
1
1 357
270

A fentiekben javasolt műszaki tartalom üzemeltetéséhez praktikus a taggyűlés tulajdonában
lévő Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Művet üzemeltető Regionális Hulladékkezelő
Kft. kijelölni. A pályázat nem zárja ki az alávállalkozó foglalkoztatását, így a gyűjtőkörzetben
lévő üzemeltetők alvállalkozóként üzemeltetnék a pályázat keretében beszerzett eszközöket.
A fenti javasolt üzemeltetést az alábbi szervezeti ábra szemlélteti:
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Körös-szögi Kistérség
Többcélú Társulása

Gyomaendrődi Regionális
Hulladékkezelő Művet üzemeltető
Regionális Hulladékkezelő Kft.

Térségi üzemeltető:
Szarvas

Térségi üzemeltető:
Gyomaendrőd
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Térségi üzemeltető:
Kondoros

ÖSSZEFOGLALÁS
Ezen tájékoztató célja, hogy a 2010 évi mérlegbeszámolóhoz részletesen bemutatásra kerüljön
a Kft. működése a tulajdonos önkormányzatok részére.
A Gyomaendrőd város önkormányzata 8 társult önkormányzattal közösen 2010. májusában
saját Kft. létrehozásáról döntöttek a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Mű
üzemeltetése kapcsán. A Kft. 2010. június 1-jével megkezdte meg működést, mely során
átvette üzemeltetésre a létesítményt. Mindeközben a társaság előtársaságként működött a
cégbírósági bejegyzés megtörténtéig azaz 2010. július 13-ig.
A 2010-es év nehéz gazdasági körülmények között zajlott a Kft-nél, mivel az ártalmatlanított
hulladékok árbevétele csak később jelentkezett. Ezen gazdálkodási probléma bemutatásra
került a 2010. decemberi beszámolóban. Ezen beszámoló részeként került előterjesztésre a
2011 évre javasolt hulladékbefogadási díjak, melyet a taggyűlés és képviselőtestületeik nem
fogadták el a Kft. javaslatát.
A 2010 évi mérlegbeszámoló és tájékoztató főbb adatai:
Árbevétel
Saját tőke
Eredmény

Gazdálkodás adatok (e Ft)
80 574
23 170
6 786

A 2010 évi mérlegbeszámolóból látható, hogy a Kft.-nek 6 786 000 forint eredménye
keletkezett. Az eredmény felhasználásnak egyik lehetősége, hogy a tulajdonos
tagönkormányzatok részére a tulajdoni hányad mértékéig osztalék kerül kifizetésre. A másik
lehetőség, hogy a tulajdonos tagönkormányzatok úgy döntenek, hogy ezen tájékoztató alapján
a Kft. működésének fejlesztésére fordítják. A tájékoztatóban több fejlesztési lehetőséget
javasol a Kft. vezetése, melyek beruházási költségei több ajánlat alapján kerültek
meghatározásra.
A 2010 évi mérlegbeszámoló részeként kérem a tisztelt taggyűlést, hogy ezen tájékoztatót is
fogadják el és döntsenek a 2010 évi működés eredményének sorsáról.
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. május 26-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 elfogadta a Kft. 2010 évi beszámolóját valamint a közhasznúsági jelentését.
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. A felmentvényről szóló bővebb tájékoztatást lásd a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2010. évi beszámolójáról készített előterjesztésben.
A Véleményező Bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot terjesztik a T.
Képviselő - testület elé.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság a mérlegbeszámolót és a közhasznúsági jelentést 5 igen szavazat
mellett elfogadásra javasolta. Az ügyvzető részére a jogszabály szerinti
felmentvény megadásáról 1 igen és 4 tartózkodás mellett nem hozott döntést.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság a mérlegbeszámolót és a közhasznúsági jelentést 5 igen szavazat
mellett elfogadásra javasolta. Az ügyvzető részére a jogszabály szerinti
felmentvény megadásáról nem hozott döntést. A Bizottság javasolja, hogy a
benyújtott mérlegbeszámoló és közhasznúsági jelentés dokumentumai mellé
legyen csatolva a Felügyelő Bizottság felmentvény megadására vonatkozó
javaslata.

1. döntési javaslat
"A Zöldpark Kft. 2010 évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása "
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2010. évről
szóló egyszerűsített éves beszámoló elfogadását. Hozzájárulását adja továbbá a mérleg szerinti eredmény, 731 eFt
eredménytartalékba való átvezetéséhez.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"Felmentvény megadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-Testülete, mint a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. társaság
alapítói jogait gyakorló testület 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 tartva végezte, ezért részére a felmentvényt megadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. május 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2011. évi közmunkaprogram ütemterve
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2011. május 2.-án indult közmunkaprogram keretében nyílt csapadékcsatorna felújítással és járdajavítással 20 fő
közmunkás tud foglalkozni napi 4 órás munkaidőben, 4 hónapos időtávon. A Városüzemeltetési Osztály az elmúlt
időszakban a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. valamint lakossági valamint Képviselői bejelentések
segítségével egy részletes listát állított össze a város belterületén található csatornaproblémákról valamit járda
megrongálódásokról.
Járdaépítés és felújítás:
Járdaépítés, javítás helye C16-os beton igény (m3) Homokos kavics igény (m2) Kalkulált költség (bruttó)
Öregszőlő, Polyákhalmi utca (50 m2 új járdaépítés) 5 2,5 139.687 Ft Németzugi sor (járdaépítés 1. ütem) 6,5
4 185.812 Ft Babits Mihály utca 20. (6 m2) 0,4 0,2 11.175 Ft Pásztor János utca (járda építés és
helyreállítás) 1,3 3 49.537 Ft Gyomai piactér (járdajavítás) - 0,6 3.375 Ft Fő út – Árpád út (járdajavítás) - 0,4
2.250 Ft Szabó Dezső u. (járdajavítás) 1,6 1 45.825 Ft Berzsenyi u. (járdajavítás és építés) 0,5 0,8 17.062 Ft
Lévai u. (járdajavítás) - 2 11.250 Ft Vörösmarty u. 19. (járdajavítás) - 2 11.250 Ft Bartók Béla utca
(járdaépítés és javítás 6 3 167.625 Ft Baros utca 0,2 5.025 Ft Polányi Máté utca (járdaépítés)
1,5 0,7
41.624 Ft Hídfő utca (járdaépítés) 1,5 0,7 41.624 Ft Összesen 24,5 18,9 733.121 Ft
A táblázatban bruttó 25.125 Ft-os C16-os beton árral valamint bruttó 5625 Ft-os homokos kavics árral kalkuláltam.
Az árak a kiszállítási költséget tartalmazzák.
Csapadékcsatorna helyreállítás:
3408 hrsz-ú Endrőd határ csatorna (növényzet eltávolítás)
Selyem úti csatorna (földmunka)
Kisfok (földmunka)
Akác (földmunka)
Szélmalom (földmunka)
Temető utca (földmunka)
Polányi M. utca (földmunka)
Népliget (földmunka)
Sugár utca Blaha utca és a Polányi M. utca között (földmunka)
Ságvári utca (földmunka és betonmunka )
Juhász Gyula utca (földmunka)
Vásártéri lakótelep - játszótérrel (földmunka)
Nagy Sándor utca (földmunka)
Katona József utca (földmunka)
Fáy utca (földmunka)
Gyomai köztemető melletti csatornák (cserjézés, földmunka)
Endrődi köztemető melletti csatorna (cserjézés, földmunka)
Budai Nagy Antal – Gárdonyi utca (áteresz helyreállítás)
Tanács utcát és B. Molnár utcát összekötő útszakaszok

A Gyomaszolg Ipari Park Kft telephelyén betárolt önkormányzati építőanyagok melyet a közmunka program
keretében be lehet építeni a következők:
- 50/50 folyókaelem 40 db
- 60/40 mederburkoló elem 30 db
- 60/40 gyeprács 13 m2
- 40/40 járdalap 12 db
- járdaszegély 30 db
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- kiemelt szegély 7 db
- homokos kavics 9,5 m3 vagy 2 m3 C16-os beton
A 2010. decemberi belvizes időszakban az alábbi területeken vált szükségessé a belvízvédekezés:
- Sugár út (jelenleg folyamatban)
- Gyomai és Endrődi köztemető melletti csatornák
- Budai Nagy Antal utca
- Selyem út
- Tanács utcát és B. Molnár utcát összekötő útszakaszok
- Juhász Gyula utca
- Fáy utca
- Polányi Máté utca
Közlekedési szempontból rendkívül problémás járdaszakaszok a következők:
-

Öregszőlő, Polyákhalmi utca
Pásztor János utca
Dídfő utca 16 sz-tól a Hármas Körös védtöltéséig
Némez-zugi sor

A problémás területek adottságaiból adódóan (csatornafeliszapolódás mértéke, járda megrongálódás mértéke)
normaidő nem állítható fel.
A járdajavítás és a csatornatisztítás során (a mennyiségtől függően) többletkiadás jelentkezik melyek mértéke előre
nem határozható meg.
A felmerülő kiadások a következők:
-

zsaluanyag vásárlás
többlet építőanyag vásárlás
kitermelt föld elszállítása

A járdajavítás során felmerülő kiadások fedezetét a 2011. évi költségvetésben kötvénykibocsáltás terhére
elkülönített 17.500.000 Ft-os út és járda-felújítási keretéből lehet biztosítani. Azonban a fenti táblázatban bemutatott
költségkalkuláció becsült adatokat tartalma. A beruházás során felmerülő költségek ettől némileg eltérhetnek.
A csapadékcsatorna hálózat javítási munkálatainak többletkiadásainak fedezetét a 2011. évi költségvetés belvízvédekezési munkálatokra elkülönített részéből lehet biztosítani. A csapadékcsatorna hálózat javítás kiadásait
döntően a kitermelt föld elszállítása határozza meg azonban ez az adat előre nem számszerűsíthető.
A 2011évi közmunkaprogram során felmerülő költségek önkormányzati működésre gyakorolt hatása
Előnyök
Hátrányok
Jelentősen javulhat a városkép és a
Jelentős költségvetési fedezetet igényel melyet az
közlekedésbuztonság.
Önkormányzat csak kötvénykibocsátás terhére tud
biztosítani.
Lakossági megelégedettség.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja, hogy a 2011-évi közmunkaprogramban szerepeljen a
köztemetőkben elvégzendő munkálatok továbbá munkálatokat mind két
városrészben (Gyomán és Endrődön) egyenlő arányban kell végeztetni.

Döntési javaslat
"2011. évi közmunkaprogram ütemterve"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
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A) alternatíva
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja az alábbi közmunkaprogram tervet:
Csapadékcsatorna helyreállítás
1. Sugár út (jelenleg folyamatban)
2. Gyomai és Endrődi köztemető melletti csatornák
3. Budai Nagy Antal utca
4. Selyem út
5. Tanács utcát és B. Molnár utcát összekötő útszakaszok
6. Juhász Gyula utca
7. Fáy utca
8. Polányi Máté utca
Járdajavítás
1.
Öregszőlő, Polyákhalmi utca
2.
Pásztor János utca
3.
Hídfő utca 16 sz-tól a Hármas Körös védtöltéséig
4.
Némez-zugi sor 1. ütem
5.
Bartók Béla utca
6.
Szabó Dezső u. (járdajavítás)
7.
Polányi Máté utca
8.
Vörösmarty u. 19. (járdajavítás)
9.
Babits Mihály utca 20. (6 m2)
10.
Baros utca
11.
Fő út – Árpád út (járdajavítás)
12.
Berzsenyi u. (járdajavítás és építés)
13.
Lévai u. (járdajavítás)
14
Gyomai piactér (járdajavítás)

139.687 Ft
49.537 Ft
41.624 Ft
185.812 Ft
167.625 Ft
45.825 Ft
41.624 Ft
11.250 Ft
11.175 Ft
5.025 Ft
2.250 Ft
17.062 Ft
11.250 Ft
3.375 Ft

Továbbá Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete kötvénykibocsátás terhére biztosítja a járdaépítéshez
kalkulált bruttó 733.121 Ft-ot a 2011. évi költségvetésben út és járda-felújítási keretből.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
B) alternatíva
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete nem fogadja el a közmunkaprogram ütemtervét, utasítja a
Városüzemeltetési Osztályt egy új ütemterv kidolgozására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Várfi András
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18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. május 26-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.

Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

1.A Bizottság a tájékoztató elfogadását javasolja a
Képviselőtestületnek.
2. A Bizottság nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
31/2003. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosítását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

1. A Bizottság a tájékoztató elfogadását javasolja a
Képviselőtestületnek.
2. A Bizottság nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
31/2003. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosítását.

1. döntési javaslat
"Vízmű rekonstrukciós munkákról tájékoztató elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a víz- és csatornarendszeren végzett illetve tervezett rekonstrukciós
munkákról szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"31/2003.(XII.29.) önk. rendelet módosítás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elveztési szolgáltatás díjainak
megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII.29.) rendeletet nem kívánja
módosítani a díjtételek tekintetében.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS B) alternatíva
65

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elveztési szolgáltatás díjainak
megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII.29.) rendeletet módosítani
kívánja, utasítja a polgármestert, hogy a következő testületi ülésre víz és csatornadíjak felülvizsgálatát, az
önkormányzati rendelet módosítását terjessze elő.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 06. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Liszkainé Nagy Mária
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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. május 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Dobó Anita, Hornok Réka
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás (továbbiakban: Társulás) működésében, a tagönkormányzatok
képviseleti rendszerében is jelentős változásokat hoztak a 2010 októberében lezajlott helyi önkormányzati
választások. A bekövetkezett személyi és jogszabályi változások, valamint az átstrukturálódott feladat-ellátási és
finanszírozási normatív rendszerek szükségessé tették a Társulás Alapmegállapodásának (továbbiakban:
Megállapodás) felülvizsgálatát és aktualizálását, a Társulás működésének könnyítése, racionalizálása érdekében.
A Megállapodás érdemi tartalmát és egyes rendelkezéseit érintő változásokat a jelenleg hatályos és releváns
jogszabályok, elsődlegesen az önkormányzatokról szóló 1992. évi LXV. Törvény (továbbiakban: Ötv), a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004.évi CVII. Törvény (továbbiakban: Tc.), a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény rendelkezései tették
szükségessé. A formális, kizárólag adatváltozás miatt bekövetkezett módosításokat a személyi változások, illetve a
feladatellátás átstrukturálódása indokolta. A változtatások részletesen a döntési jvaslatban olvashatóak.
A Megállapodás módosítása alapfeltétele a kistérségi együttműködés törvényességének és a vonatkozó
jogszabályok hatályosulásának.
Kérem a Tisztelt Képviselő -testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen és döntését határozat
formájában hozza meg.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság nem javasolja a Képviselő-testületnek a minősített többség
esetében a szavazati arány megváltoztatásának elfogadását. A többi
módosítási pontot viszont elfogadásra javasolja.

Döntési javaslat
"A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását a következők szerint:

1./

A Megállapodásban résztvevő felek:
1. „Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
Képviseli:
Hamza Zoltán polgármester
Dr. Győri Gabriella jegyző
2. Csabacsüd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
5551 Csabcsüd, Szabadság u. 41.
Képviseli:
Frankó János polgármester
Kasíkné Csík Zsuzsanna jegyző”
4. Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
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5555 Hunya, Rákóczi út 19.
Képviseli:
Petényi Szilárdné polgármester
Miskó Bence körjegyző
Az alábbiak szerint módosul:
1.
„Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
Képviseli:
Sinka Imre polgármester
Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
2.
Csabacsüd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
5551 Csabacsüd, Szabadság u. 41.
Képviseli.
Molnár József polgármester
Kasíkné Csík Zsuzsanna jegyző”
5.
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5555 Hunya, Rákóczi út 19.
Képviseli:
Petényi Szilárd Szilveszterné polgármester
Miskó Bence körjegyző
2./
A Megállapodás Általános rendelkezések című I. fejezet 1. pontjában a Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulását alkotó települési önkormányzatok neve, székhelye és lakosságszáma:
„ Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
Szarvas: 17 738 fő
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
Békésszentandrás: 3 961 fő
Csabacsüd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
5551 Csabacsüd, Szabadság u.41.
Csabacsüd: 2 042 fő
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Gyomaendrőd: 15 144 fő
Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5555 Hunya, Rákóczi út 19.
Hunya: 732 fő
Kardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5552 Kardos, Gyomai út 24.
Kardos: 747 fő
Kondoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
Kondoros: 5 677 fő
Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5556 Örménykút, Dózsa Gy. u. 26.
Örménykút: 490 fő”
Az alábbiak szerint módosul:
„ Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
Szarvas: 17 350 fő
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
Békésszentandrás: 3 867 fő
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Csabacsüd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
5551 Csabacsüd, Szabadság u.41.
Csabacsüd: 1 981 fő
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Gyomaendrőd: 14 625 fő
Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5555 Hunya, Rákóczi út 19.
Hunya: 712 fő
Kardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5552 Kardos, Gyomai út 24.
Kardos: 721 fő
Kondoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
Kondoros: 5 444 fő
Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5556 Örménykút, Dózsa Gy. u. 26.
Örménykút: 430 fő”
3./

A Megállapodás Általános rendelkezések című I. fejezet 4. pontja

„4. A Többcélú Társulás működési területe: az 1./ pontban szereplő- a 2007. évi CVII. Törvény mellékletében
nevesített szarvasi kistérséghez tartozó települési önkormányzatok közigazgatási területe.
A Többcélú Társulás lakosságszáma: 46 531 fő”
Az alábbiak szerint módosul:
„4. A Többcélú Társulás működési területe: az 1./ pontban szereplő- a 2007. évi CVII. Törvény mellékletében
nevesített szarvasi kistérséghez tartozó települési önkormányzatok közigazgatási területe.
A Többcélú Társulás lakosságszáma: 45 136 fő
4./

A Megállapodás Általános rendelkezések című I. fejezet 5. pontja

„5. A Többcélú Társulás székhelye: Szarvas Város Önkormányzat
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.”
Az alábbiak szerint módosul:
„5. A Többcélú Társulás székhelye: Szarvas Város Önkormányzat
5540 Szarvas, Kossuth u.19.”
5./

A Megállapodás Általános rendelkezések című I. fejezet 8.; 9.; 10.; 11. pontjai

„8. A Többcélú Társulás legfőbb szerve a Társulási Tanács, melyet a társult települések polgármesterei alkotnak.
A Társulási Tanácstagjaiból egy elnököt és két alelnököt választ.
9. A Többcélú Társulás képviseletét a Társulás elnöke látja el. Távollétében a Társulást az elnök által kijelölt alelnök
képviseli.
10. A költségvetési szerv gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: önállóan gazdálkodó, teljes jogkörű szervezet,
gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”
11. A Társulási Tanács a Többcélú Társulás tevékenységeinek és gazdálkodásának ellenőrzése céljából- öttagúPénzügyi- és Ellenőrzési Bizottságot hoz létre.
Az alábbiak szerint módosulnak:
12. „ A Többcélú Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács (a továbbiakban: Tanács), amelyet a társult
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települések polgármesterei alkotnak.
A Társulási Tanács tagjaiból egy elnököt és két elnökhelyettest választ.
13. A Többcélú Társulás képviseletét a Társulás elnöke látja el. Akadályoztatása esetén a Társulást az elnök által
kijelölt elnökhelyettes képviseli.
14. A költségvetési szerv gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: önállóan működő és gazdálkodó, teljes jogkörű
szervezet, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
15. A Társulási Tanács a Többcélú Társulás tevékenységeinek és gazdálkodásának ellenőrzése céljából két
bizottságot, Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottságot és Közoktatási Bizottságot hoz létre, mindkét
bizottság háromtagú, két belső és egy külső tagból áll.
6./ A Megállapodás Többcélú Társulás részletes feladatai című III. fejezet 3. pontja
3.1

Kondoros-Kardos Nevelési- Oktatási Intézményfenntartó Társulás
Székhelye: 5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
Feladatai:
- óvodai nevelés
általános iskolai oktatás
bölcsődei ellátás
Működési területe: Kondoros Nagyközség és Kardos Község közigazgatási területe. A feladatot ellátó intézmények
neve:
3.1.1 Petőfi István Általános Iskola, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Székhelye: 5553 Kondoros, Iskola u. 2/6.
3.1.2 Többsincs Óvoda és Bölcsőde
Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Székhelye: 5553 Kondoros, Csabai út 25.
3.4 Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ Egységes Pedagógiai Szakszolgálata,
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata, Védőnői Szolgálata
Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Székhelye: 5540 szarvas, Kossuth u. 56-58.
Feladatai:
- nevelési tanácsadás;
- logopédia;
- gyógytestnevelés;
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás;
- pályaválasztási tanácsadás;
- utazó-szakember hálózat működtetése;
- integrált nevelésben, oktatásban részesülő sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása;
- családsegítés: rendszeres szociális segélyezettek ellátása, adósságkezelési tanácsadás; jogi tanácsadás; utcai
szociális munka, konfliktuskezelő mediáció;
- gyermekjóléti szolgáltatás: készenléti szolgálat, kapcsolattartási ügyelet, utcai- és lakótelepi szociális munka;
- tanyagondnoki szolgálat;
- védőnői szolgáltatás; anya-, gyermek-, csecsemő-, és nővédelem; iskola- egészségügyi ellátás
Az alábbiak szerint módosulnak:
3.1

Kardos Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
Székhelye: 5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
Feladatai:
- óvodai nevelés
általános iskolai oktatás
bölcsődei ellátás
Működési területe: Kondoros Nagyközség és Kardos Község közigazgatási területe. A feladatot ellátó intézmények
neve:
3.1.1 Petőfi István Általános Iskola, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Önállóan működő költségvetési szerv.
Székhelye: 5553 Kondoros, Iskola u. 2/6.
3.1.2 Többsincs Óvoda és Bölcsőde
Önállóan működő költségvetési szerv.
Székhelye: 5553 Kondoros, Csabai út 25.
3.4
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ Egységes
Szakszolgálata, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata, Védőnői Szolgálata
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Pedagógiai

Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Székhelye: 5540 szarvas, Kossuth u. 56-58.
Feladatai:
a) Egységes pedagógiai szakszolgáltatás:
- nevelési tanácsadás;
- logopédia;
- gyógytestnevelés;
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás;
- pályaválasztási tanácsadás;
- utazó-szakember hálózat működtetése;
- integrált nevelésben, oktatásban részesülő sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása
d) Családsegítés:
- rendszeres szociális segélyezettek ellátása;
- adósságkezelési tanácsadás;
- jogi tanácsadás;
- utcai szociális munka;
- konfliktuskezelő mediáció;
- gyermekjóléti szolgáltatás: készenléti szolgálat, kapcsolattartási ügyelet, utcai- és lakótelepi szociális munka;
- tanyagondnoki szolgálat
e) Védőnői szolgáltatás:
- család- és nővédelmi egészségügyi gondozás;
- ifjúsági- és egészségügyi gondozás
7./

A Megállapodás Többcélú Társulás részletes feladatai című III. fejezetének 4.2. pontja

4.2
Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya Intézményi Társulás
Székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
A feladatot ellátó intézmény neve:
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Feladatai:
- házi segítségnyújtás
- közösségi ellátás
- támogató szolgáltatás
- idősek nappali ellátása
- idősek otthona és átmeneti elhelyezés feladatai
- gyermekjóléti szolgálat
- családsegítés
- pedagógiai szakszolgálati feladatok közül logopédia, nevelési tanácsadás és gyógytestnevelés.
Működési területe: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települések közigazgatási területe.
Az alábbiak szerint módosul:
5.2
Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya Intézményi Társulás
Székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
A feladatot ellátó intézmény neve:
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Térségi Szociális Gondozási Központ
Székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Feladatai:
- házi segítségnyújtás
- közösségi ellátás
- támogató szolgáltatás
- idősek nappali ellátása
- idősek otthona és átmeneti elhelyezés feladatai
- gyermekjóléti szolgálat
- családsegítés
- pedagógiai szakszolgálati feladatok közül logopédia, nevelési tanácsadás és gyógytestnevelés.
Működési területe: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települések közigazgatási területe.
8./

A Megállapodás Többcélú Társulás részletes feladatai című III. fejezetének 4.3.2. pontja

4.3.2. „VARIUS” Alapítvány
Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kis Tabán u. 5.
Az alapítvány által ellátott feladatok:
- házi segítségnyújtás
- közösségi ellátás
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- támogató szolgáltatás
- fogyatékos személyek nappali ellátása
- szociális étkeztetés
Működési terület: Kondoros Nagyközség közigazgatási területe.
Az alábbiak szerint módosul:
4.3.2. Közösségi Misszió
Székhelye: 5553 kondoros Deák F. u. 1.
A Közösségi Misszió által ellátott feladatok:
- házi segítségnyújtás
- közösségi ellátás
- támogató szolgáltatás
- fogyatékos személyek nappali ellátása
Működési terület: Kondoros Nagyközség közigazgatási területe.
9./

A Megállapodás Többcélú Társulás részletes feladatai című III. fejezetének 5.2. pontja

5.2. Gyomaendrőd Város és Hunya Község területén 2008. június 30-ig a Békési Kistérség Többcélú Társulásával
kötött megállapodás van hatályban.
Az alábbiak szerint módosul:
5.2. Gyomaendrőd Város és Hunya Község területén a Békési Kistérség Többcélú Társulásával kötött megállapodás
van hatályban.
10./

A Megállapodás Többcélú Társulás részletes feladatai című III. fejezetének 10. pontja

10. A Társulás a mozgókönyvtári feladatokat Szarvas Város Könyvtárával kötött megállapodás alapján látja el a
nyilvános könyvtárral nem rendelkező Csabacsüd, Kardos, Hunya és Örménykút településeken.
Az alábbiak szerint változik:
10. A Társulás a mozgókönyvtári feladatokat a Békés Megyei Tudásház és Könyvtárral kötött megállapodás
alapján látja el a nyilvános könyvtárral nem rendelkező Csabacsüd, Kardos, Hunya és Örménykút településeken.
11./

A Megállapodás Többcélú Társulás részletes feladatai című III. fejezetének 14. pontja

14. A Társulás működését figyelemmel kísérő civil kontroll biztosítása érdekében szoros kapcsolatot tart a
kistérség civil szervezetivel. Kiemelten támogatja a Körös-szögi Civil Fórum Egyesület munkáját.
Az alábbiak szerint módosul:
14. A Társulás működését figyelemmel kísérő civil kontroll biztosítása érdekében szoros kapcsolatot tart a
kistérség civil szervezetivel. Kiemelten támogatja a Körös-szögi Civil Fórum Egyesület munkáját, amely annak
tevékenységén keresztül ellátja a kistérségi Civil Egyeztető feladatait külön megállapodás alapján.
12./

A Megállapodás Többcélú Társulás részletes feladatai című III. fejezetének 15. pontja hatályát veszti.

13./

A Megállapodás Társulás tagsági viszonyai című IV. fejezet 3. pontja

3.
A Tanács elnöke a jóváhagyást követő 15 napon belül megküldi a Társulási Megállapodást a Dél-alföldi
Regionális Közigazgatási Hivatalnak.
Az alábbiak szerint módosul:
4.
A Tanács elnöke a jóváhagyást követő 15 napon belül megküldi a Társulási Megállapodást a helyi
önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek.
14./

A Megállapodás Társulás tagsági viszonyai című IV. fejezet 5. pontja

5.
A Társulás tagja a Társulási Megállapodást a naptári év utolsó napjával- december hó 31-i hatállyalmondhatja fel.
A felmondásról szóló- minősített szavazataránnyal meghozott- határozati döntést legalább 6 hónappal korábban
köteles meghozni és a Társulás tagjaival, valamint a Többcélú Társulással közölni.
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6.
A Társulás tagja a Társulási Megállapodást a naptári év utolsó napjával- december hó 31-i hatállyalmondhatja fel.
A felmondásról (kiválásról) szóló- minősített többséggel meghozott- határozati döntést legalább 6 hónappal korábban
köteles meghozni és a Társulás tagjaival, valamint a Társulási Tanáccsal közölni.
15./
1.

A Megállapodás Többcélú Társulás szervezeti rendszere című V. fejezet 1. pontja
A Társulás szervei

A Társulási Tanács, a Tanács elnöke, a Tanács alelnökei, a Tanács Bizottságai, a Jegyzői Kollégium, Kistérségi
Iroda.
Az alábbiak szerint módosul:
1.

A Társulás szervei

A Társulási Tanács, a Tanács elnöke, a Tanács elnökhelyettesei, a Tanács Bizottságai, Kistérségi Iroda.
16./

A Megállapodás a Többcélú Társulás szervezeti rendszere című V. fejezet 3.1. pontja

3.1 A Társulási Tanács alakuló ülésén saját tagjai sorából titkos szavazással elnököt és két alelnököt választ. Az
elnök személyére a Társulás bármely tagja javaslatot tehet. Az elnök megbízatása polgármesteri megbízatásának
lejártáig szól.
Az alábbiak szerint módosul:
3.1 A Társulási Tanács alakuló ülésén saját tagjai sorából titkos szavazással elnököt és két elnökhelyettest választ.
Az elnök személyére a Társulás bármely tagja javaslatot tehet. Az elnök megbízatása polgármesteri
megbízatásának lejártáig szól.
17./

A Megállapodás a Többcélú Társulás szervezeti rendszere című V. fejezet 4. pontja

4. Társulás alelnökei (A Társulási Tanács Alelnökei)
4.1 A Társulási Tanács az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére tagjai sorából titkos szavazással
alelnököket választ. Az alelnökök személyére az elnök tesz javaslatot.
4.2 Az elnök helyettesítésének rendjét részletesen a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.
4.3 Az alelnökök megválasztása az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény szabályai szerint történik.
Az alábbiak szerint módosul:
4. Társulás alelnökei (A Társulási Tanács Elnökhelyettesei)
4.4 A Társulási Tanács az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére tagjai sorából titkos szavazással
elnökhelyetteseket választ. Az elnökhelyettesek személyére az elnök tesz javaslatot.
4.5 Az elnök helyettesítésének rendjét részletesen a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.
4.6 Az elnökhelyettesek megválasztása a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi
CVII. Törvény szabályi szerint történik.
18./

A Megállapodás a Többcélú Társulás részletes feladatai című V. fejezetének 7. pontja hatályát veszti.

19./

A Megállapodás a Társulási szervek működési szabályai című VI. fejezet 1. pontjának egyes alpontjai

1.7. A Tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök akadályoztatása ill. távolléte esetén az általános
elnökhelyettes, ill. az általuk kijelölt alelnök hívja össze és vezeti.
1.8. A Tanács ülését össze kell hívni:
- szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal
- továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott esetben
1.9. A Tanács ülése nyilvános. A Tanács zárt ülésére és a titkos szavazásra az Ötv. Vonatkozó szabályai az
irányadók.
1.10. A Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre az Ötv.-nek a képviselő-testület üléséről készített
jegyzőkönyvre vonatkozó szabályit kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a Tanács
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által felhatalmazott tagja, valamint a munkaszervezet vezetője írja alá.
A Tanács elnöke a jegyzőkönyvet 15 napon belül megküldi a közigazgatási hivatal vezetőjének é s a Társulás
tagjainak.
1.12. A Tanács jelenlévő tagjai legalább kétharmadának igen szavazata és a kistérség lakosságszámának több mint
75%-a szükséges
- a társult tagok hozzájárulásának megállapításához,
- a kistérség fejlesztését szolgáló- pénzügyi hozzájárulást igénylő- pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges
települési hozzájárulás meghatározásához,
- tag kizárásához,
- továbbá abban az ügyben, amit a Szervezeti és Működési Szabályzat meghatároz.
Az alábbiak szerint módosulnak:
1.7.A Tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök akadályoztatása, ill. távolléte esetén a kijelölt
elnökhelyettes hívja össze és vezeti.
1.8.A Tanács ülését össze kell hívni:
- szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal
- a társulás tagjai egynegyedének- naprendet tartalmazó- indítványára, annak kézhezvételétől számított tizenöt
napon belül
- helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv kezdeményezésére, annak kézhezvételétől
számított tizenöt napon belül
1.9. A Tanács ülése nyilvános.
A Tanács zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi
eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett
a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor.
A Tanács zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a
nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.
1.10. A Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre az Ötv.-nek a képviselő-testület üléséről készített
jegyzőkönyvre vonatkozó szabályit kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a Tanács
által felhatalmazott tagja, valamint a munkaszervezet vezetője írja alá.
A Tanács elnöke a jegyzőkönyvet 15 napon belül megküldi a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért
felelős szervnek és a Társulás tagjainak.
1.12. A Tanács jelenlévő tagjai legalább kétharmadának igen szavazata és a kistérség lakosságszámának több mint
50%-a szükséges (minősített többség)
- a társult tagok hozzájárulásának megállapításához,
- a kistérség fejlesztését szolgáló- pénzügyi hozzájárulást igénylő- pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges
települési hozzájárulás meghatározásához,
- tag kizárásához,
- továbbá abban az ügyben, amit a Szervezeti és Működési Szabályzat meghatároz.
20./

A Megállapodás a Társulási szervek működési szabályai című VI. fejezet 2.1. alpontja
2.1. A bizottság, a jegyzői kollégium határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van.

Az alábbiak szerint módosul:
2.1. A bizottság határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van.
21./
A Megállapodás a Társulás tagjának jogai és kötelezettségei című VII. fejezet 1. pontjának és 2.
alpontja
1.1. A Társulás tagja részt vehet a társulás tevékenységében, céljainak, feladatainak meghatározásában, a
szervezeti és működési szabályzat megalkotásában, a társulás szervezetének kialakításában.
1.2. A Társulás tagja választhat és választható a Társulás egyes szerveibe, tisztségeire.
Az alábbiak szerint módosul:
1.

A társulás tagjainak jogai
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1.1 Részt vehet a társulás tevékenységében, céljainak, feladatinak meghatározásában, a szervezeti és működési
szabályzat megalkotásában, a társulás szervezetének kialakításában.
1.2 Választhat és választható a Társulás egyes szerveibe, tisztségeire.
22./
6.4

A Megállapodás a Társulás pénzügyi,- vagyoni alapja című VIII. fejezet 6.4. alpontja
Pénzügyi felügyeleti, ellenőrzési rendszer:

A gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért a Tanács felelős.
A Tanács a gazdálkodás szabályszerűségének felügyeletére 5 fős Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságot hoz létre.
Tagjait a Tanács választja meg, 3 főt saját tagjai sorából, 2 főt külső pénzügyi szakértők közül.
Feladata:a társulás és szervei költségvetésének figyelemmel kísérése, a társulás és költségvetési szervek belső
ellenőrzési rendszerének felügyelete.
Az alábbiak szerint módosul:
6.4

Pénzügyi felügyeleti, ellenőrzési rendszer:

A gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért a Tanács felelős.
A Tanács a gazdálkodás szabályszerűségének felügyeletére 3 fős Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési
Bizottságot hoz létre.
Tagjait a Tanács választja meg, 2 főt saját tagjai sorából, 1 főt külső pénzügyi szakértők közül.
Feladata:a társulás és szervei költségvetésének figyelemmel kísérése, a társulás és költségvetési szervek belső
ellenőrzési rendszerének felügyelete.
23./

A Megállapodás Kapcsolat és együttműködési rendszer című IX. fejezet 2. pontja

2.
A Tanács kapcsolatot tart és együttműködik a kistérségben működő, a kistérség fejlesztésében érdekelt
gazdasági, társadalmi, és szakmai érdekvédelmi, érdekképviseleti szervekkel, a lakosság önszerveződő
közösségeivel.
Az alábbiak szerint módosul:
2.
A Tanács kapcsolatot tart és együttműködik a kistérségben működő, a kistérség fejlesztésében érdekelt
gazdasági, társadalmi, és szakmai érdekvédelmi, érdekképviseleti szervekkel, a lakosság önszerveződő
közösségeivel, civilekkel.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-
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Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulási
Megállapodása
- egységes szerkezet -

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény
melléklete szerinti szarvasi kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselőtestületei az önkormányzati közösségi szolgáltatások térségi szinten történő kiegyenlített,
magas színvonalú és minőségű ellátása érdekében társulási megállapodást kötnek önálló jogi
személyiséggel rendelkező többcélú kistérségi társulás létrehozására.
A megállapodásban résztvevő felek:
1. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
Képviseli: Sinka Imre polgármester
Dr. Olasz Imréné dr. jegyző 1
2. Csabacsüd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
5551 Csabacsüd, Szabadság u. 41.
Képviseli: Molnár József polgármester 2
Kasíkné Csík Zsuzsanna jegyző
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Képviseli: Várfi András polgármester
Dr. Csorba Csaba jegyző
4. Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5555 Hunya, Rákóczi út 19.
Képviseli: Petényi Szilárd Szilveszterné polgármester 3
Miskó Bence körjegyző
5. Kardos Község Önkormányzatának Képvselő-testülete
5552 Kardos, Gyomai u. 24.
Képviseli: Brlás János polgármester
Zsindely Ferencné körjegyző
6.

Kondoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
Képviseli: Dankó Béla polgármester
Zsindely Ferencné körjegyző

7. Örménykút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5556 Örménykút, Dózsa Gy. u. 26.
Képviseli: Szakács Jánosné polgármester
Miskó Bence körjegyző

1
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8. Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
Képviseli: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Előzmények:
A szarvasi kistérség települési önkormányzati képviselő-testületei – a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés h) pontja, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. § (1) bekezdése (Ötv.), a helyi
önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-a
(Ttv.), a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10. § (Tft.), a
kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló 244/2003.
(XII.18.) Korm. rendelet, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény alapján 2004-ben megállapodást kötöttek a
Szarvasi Kistérség Többcélú Társulásának létrehozására.
A Társulást 2006. január 1. napjával Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának nevezték
el.
2007-ben Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hunya Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezte kiválását a békési kistérségből és
csatlakozását a szarvasi kistérséghez.
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása a 10/2007.(II.21.) és 28/2007.(III.28.) sz.
határozatával a két település számára a befogadó nyilatkozatot kiadta.
A kistérség bővülése és a többcélú társulások működésére vonatkozó jogszabályi változások
miatt a társult települések új társulási megállapodást kötnek, melyben rögzítik, hogy a 2004ben létrejött többcélú társulás tagsági jogviszonyából folyó jogok és kötelezettségek
maradéktalanul továbbszállnak a jelen megállapodással létrejövő kibővült társulás
tagságára.

I.
Általános rendelkezések
1. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulását alkotó települési önkormányzatok neve,
székhelye és lakosságszáma 1 :
Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
Szarvas: 17 350 fő
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.
Békésszentandrás: 3 867 fő
Csabacsüd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
5551 Csabacsüd, Szabadság u. 41.
Csabacsüd: 1 981 fő
1
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Gyomaendrőd: 14 625 fő
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5555 Hunya, Rákóczi út 19.
Hunya: 712 fő
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5552 Kardos, Gyomai u. 24.
Kardos: 721 fő
Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
Kondoros: 5 444 fő
Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5556 Örménykút, Dózsa Gy. u. 26.
Örménykút: 430 fő
2. A társult települések önkormányzatainak képviselő-testületei a Többcélú Társulást
határozatlan időre hozzák létre.
A Társulás létrehozásáról és a Társulási megállapodás elfogadásáról a képviselő-testületek
minősített többséggel hozott határozattal döntenek.
3. A Többcélú Társulás neve: Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban:
Többcélú Társulás).
4. A Többcélú Társulás működési területe: az 1./ pontban szereplő – a 2007. évi CVII.
törvény mellékletében nevesített szarvasi kistérséghez tartozó – települési
önkormányzatok közigazgatási területe.
A Többcélú Társulás lakosságszáma: 45 136 fő 1
A Többcélú Társulás székhelye: 5540 Szarvas, Kossuth u. 19. 2
5. A Többcélú Társulás jogállása: jogi személy, önálló költségvetési szerv.
Alapításáról a Társulást alkotó önkormányzatok képviselő-testületei külön okiratban
rendelkeznek, alapító okiratot adnak ki.
6. A Többcélú Társuláson belül két mikrotérség működik.
7.1. Tagjai: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Hunya Község Önkormányzata
Csárdaszállás Község Önkormányzata(a békési kistérségből)
A mikrotérség székhelye: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

1
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7.2. Tagjai: Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Kardos Község Önkormányzata
A mikrotérség székhelye: Kondoros Nagyközség Önkormányzata
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
A mikrotérség működéséről, az ellátandó feladatokról a mikrotérség tagjai külön
megállapodásokban rendelkeznek.
7. A Többcélú Társulás legfőbb szerve a Társulási Tanács, amelyet a társult települések
polgármesterei alkotnak.
A Társulási Tanács tagjaiból egy elnököt és két alelnököt választ.
8. „A Többcélú Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács (a továbbiakban: Tanács),
amelyet a társult települések polgármesterei alkotnak.
A Társulási Tanács tagjaiból egy elnököt és két elnökhelyettest választ.1
9. A Többcélú Társulás képviseletét a Társulás elnöke látja el. Akadályoztatása esetén a
Társulást az elnök által kijelölt elnökhelyettes képviseli. 2
10. A költségvetési szerv gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: önállóan működő és
gazdálkodó, teljes jogkörű szervezet, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 3
11. A Társulási Tanács a Többcélú Társulás tevékenységeinek és gazdálkodásának
ellenőrzése céljából két bizottságot, Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottságot
és Közoktatási Bizottságot hoz létre, mindkét bizottság háromtagú, két belső és egy külső
tagból áll. 4
12. A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését és feladatai végrehajtásának megszervezését
– valamint pénzügyi és gazdasági feladatait – költségvetési szervként létrehozott
elkülönült munkaszervezete – a Kistérségi Iroda – látja el.
A Kistérségi Iroda működésének meghosszabbításáról a Társulási Tanács határozatot hoz,
alapító okiratát ennek megfelelően módosítja.

II.
A Többcélú Társulás célja és feladatai
1. A Többcélú Társulás célja, hogy
- szervezeti keretet biztosítson a települési önkormányzatok kapcsolat-és
együttműködési rendszerének,
- az önkormányzati feladatok és közszolgáltatások kistérségi rendszerének kialakítása,
szervezése, működtetése és fejlesztése,
- a kistérség intézményrendszerének integrálása, az ágazati feladatellátás
összehangolása, intézményfenntartás,
- területfejlesztés, vidékfejlesztés és településfejlesztés összehangolása.
1
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2. A Többcélú Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak
megfelelően, a jelen megállapodásban rögzített eljárásban és módon szervezik meg és
összehangolják alábbi feladataikat:
- oktatás és nevelés,
- szociális ellátás,
- egészségügyi ellátás,
- család, gyermek-és ifjúságvédelem,
- közművelődési, közgyűjteményi tevékenység,
- helyi közlekedés, helyi közútfenntartás,
- ingatlan-és vagyongazdálkodás,
- ivóvízellátás, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás,
- bel-és csapadékvíz elvezetés,
- kommunális szolgáltatások és energiaellátás,
- környezet-és természetvédelem,
- hulladékkezelés,
- szennyvíztisztítás és elvezetés,
- esélyegyenlőségi program megvalósítása,
- foglalkoztatás,
- gazdaság-és turizmusfejlesztés, idegenforgalom,
- sportfeladatok,
- állat-és növényegészségügy,
- katasztrófavédelmi feladatok,
- közrend és közbiztonsággal kapcsolatos feladatok,
- közbeszerzésekkel összefüggő feladatok,
- térségi informatikai, tájékoztatási feladatok,
- térségi adatbázisok és információs rendszerek működtetése,
- műemlékvédelmi, helyi építészeti védelmi feladatok,
- pályázatfigyelési, pályázati tevékenység,
- térségi konferenciák, rendezvények szervezése,
- térségi kiadványok, szakmai módszertani anyagok készítése, kiadása,
- határon túli kapcsolatok létesítése, ápolása,
- civil szervezetekkel való kapcsolattartás,
- belső ellenőrzés,
- településfejlesztés, területfejlesztés, vidékfejlesztés.
3. A Társulás a 2./ pontban felsorolt feladatok közös ellátásáról fokozatosan, a személyi és
tárgyi feltételek megteremtésének lehetőségeit keresve gondoskodik, a teljességre
törekszik és e célnak rendeli alá a birtokában lévő erőforrásokat.
4. A Társulás a 2./ pontban rögzített feladatok kistérségi szintű megszervezése során
- szakmai előkészítő,
- javaslattevő,
- programmenedzselő,
- koordináló,
- döntéselőkészítő és végrehajtó
tevékenységet folytat.
5. A Többcélú Társulás a kistérségi szinten megszervezett feladatait többféle módon láthatja
el:
- a többcélú társulási megállapodás keretében,
- külön társulási megállapodás keretében,
- a Társulás által fenntartott intézmény útján,
5

-

intézményi vagy intézményfenntartó társulás útján,
a Társulásban résztvevő önkormányzatok bármelyike által fenntartott önkormányzati
intézmény útján, az adott önkormányzat képviselő-testületével kötött külön
megállapodás keretében,
a városi vagy községi polgármesteri hivatalok útján, külön megállapodás keretében,
feladat-ellátási szerződés keretében,
közszolgáltatási szerződés keretében,
vállalkozási szerződés keretében,
egyéb (jogszabály által nem tiltott) módon.

6. A Társulás vagy annak bármely tagja a kistérség közigazgatási határán átnyúló közös
feladatellátásra is megállapodást köthet.
7. A Társulás kötelezően ellátja mindazon feladatokat, amelyeket törvény vagy egyéb
jogszabály hatáskörébe utal.

III.
A Többcélú Társulás részletes feladatai
1. A Többcélú Társulás feladatainak megszervezésére elkülönült munkaszervezetet
működtet.
Neve: Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Irodája
Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Székhelye: 5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
Működési területe: a Többcélú Társulást alkotó települések közigazgatási területe
Feladatai:
- a Többcélú Társulás működésének megszervezése, pénzügyi-gazdasági feladatainak
ellátása,
- társulási döntések előkészítése, végrehajtása.
2. A Többcélú Társulás területfejlesztési feladatai:
-

-

a Társulási Tanács a területfejlesztési feladatok tekintetében a Kistérségi Fejlesztési
Tanács feladat-és hatáskörében jár el,
vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét,
adottságait,
kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek
figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok
megvalósítását,
a kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt
nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről
benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha ez a jogkör a pályázati
felhívásban szerepel,
megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a
megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi
fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására,
pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében;
elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő
felhasználását,
6
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-

közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási
válsághelyzetek kezelésében,
koordinálja a kistérségben működő társulások és más – a területfejlesztésben érdekelt
– szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel,
a kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és
társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos
elképzeléseit,
folyamatosan kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a
regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi megbízottakkal, a kistérségben
működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a
bevonható helyi források feltárása érdekében,
véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról,
programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően,
forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok
megvalósításához,
képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben,
pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez,
megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, valamint
figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros
együttműködését erősítő felhasználását,
véleményt nyilvánít a kistérségi megbízott kiválasztásával kapcsolatban,
szakmai munkaszervezetet működtethet.
A Kistérségi Fejlesztési Tanács működésének szabályait a Szervezeti és Működési
Szabályzat tartalmazza. 1

A Kistérségi Fejlesztési Tanács munkájában tanácskozási joggal részt vesz a 258/2004.
(IX.16) Korm. rendelet szerint létrehozott Kistérségi Civil Egyeztető Fórum delegált
képviselője, továbbá a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
10/D. §-ban felsorolt szervezetek képviselője.

3. A Társulás oktatási-nevelési feladatait az alábbi szervezeti formában látja el:
3.1. Kondoros – Kardos Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
Székhelye: 5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
Feladatai: - óvodai nevelés
- általános iskolai oktatás
- bölcsődei ellátás
Működési területe: Kondoros Nagyközség és Kardos Község közigazgatási területe
A feladatot ellátó intézmények neve:
3. 1. 1. Petőfi István Általános Iskola, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
Székhelye: 5553 Kondoros, Iskola u. 2/6.
3. 1. 2. Többsincs Óvoda és Bölcsőde
Önállóan működő költségvetési szerv.
Székhelye: 5553-Kondoros, Csabai út 25. 2
1

Módosítva: 2008. június 26.
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3.2

Csabacsüd – Örménykút Nevelési-Oktatási Intézményfenntartó Társulás
Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Székhelye: 5551 Csabacsüd, Szabadság u. 41.
Feladatai: - óvodai nevelés
- általános iskolai oktatás
Működési területe: Csabacsüd Nagyközség és Örménykút Község közigazgatási
területe.
A feladatot ellátó intézmény neve:
Trefort Ágoston Általános Iskola és Óvoda
Székhelye: 5551 Csabacsüd, Petőfi u. 37.

3.3. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás
Jogállása: jogi személyiséggel nem rendelkezik.
Székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Feladata: - általános iskolai oktatás-nevelés
Működési területe: Gyomaendrőd Város, Csárdaszállás Község, Hunya Község
közigazgatási területe.
A feladatot ellátó intézmény neve:
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Népliget u. 2.
3.4. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ Egységes
Pedagógiai Szakszolgálata, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata, Védőnői
Szolgálata
Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Székhelye: 5540 Szarvas, Kossuth u. 56-58.
Feladatai
a) Egységes pedagógiai szakszolgáltatás:
- nevelési tanácsadás;
- logopédia;
- gyógytestnevelés;
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás;
- pályaválasztási tanácsadás;
- utazó-szakember hálózat működtetése;
- integrált nevelésben, oktatásban részesülő sajátos nevelési igényű gyermekek
ellátása
b) Családsegítés:
- rendszeres szociális segélyezettek ellátása;
- adósságkezelési tanácsadás;
- jogi tanácsadás;
- utcai szociális munka;
- konfliktuskezelő mediáció;
- gyermekjóléti szolgáltatás: készenléti szolgálat, kapcsolattartási ügyelet,
utcai- és lakótelepi szociális munka;
- tanyagondnoki szolgálat
c) Védőnői szolgáltatás:
- család- és nővédelmi egészségügyi gondozás;
- ifjúság- és egészségügyi gondozás
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Működési területe: Békésszentandrás, Csabacsüd, Kardos, Kondoros, Örménykút,
Szarvas települések közigazgatási területe.1
3.5. Gyomaendrőd Város és Hunya Község a pedagógia szakszolgálati feladatokat
további intézkedésig a Békési Kistérség Többcélú Társulása keretében kötött
korábbi megállapodások útján látja el.
3.6. A Társulás keretén belül – az oktatási –nevelési feladatok összehangolt ellátása, az
intézmények szakmai együttműködése érdekében – Közoktatási Tanács működik .
Tagjai az önkormányzati és társulási oktatási intézmények vezetői. A Tanács
ülésein a nem önkormányzati oktatási intézmények vezetői és a fenntartók
képviselői tanácskozási joggal vesznek részt.
3.7. A Társulás közoktatással összefüggő döntéseinek előkészítésére közoktatási
társulási bizottságot hoz létre.
4. A Társulás szociális és gyermekjóléti feladatait az alábbi szervezeti formákban látja
el:

1

4.1.

Körös-szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
Székhelye: 5540 Szarvas, Kossuth u. 19.
Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Feladatai: - ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás
- átmeneti elhelyezést biztosító ellátások
- bölcsődei ellátás
- házi segítségnyújtás (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)
- tanyagondnoki szolgálat
- szociális étkeztetés
- nappali szociális ellátás
- egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (támogató szolgáltatás)
- önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Működési területe: Békésszentandrás, Csabacsüd, Kardos, Kondoros,
Örménykút, Szarvas települések közigazgatási területe.

4.2.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás
Székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
A feladatot ellátó intézmény neve:
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Térségi Szociális Gondozási Központ
Székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2.
Feladatai: - házi segítségnyújtás
- közösségi ellátás
- támogató szolgáltatás
- idősek nappali ellátása
- idősek otthona és átmeneti elhelyezés feladatai
- gyermekjóléti szolgálat
- családsegítés
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pedagógiai szakszolgálati feladatok közül logopédiai, nevelési
tanácsadás és gyógytestnevelés.
Működési területe: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települések közigazgatási
területe. 1
4.3.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 120.§a alapján kötött ellátási szerződéssel:
4.3.1. „Rózsakert – Gondozás és Egészséges Életmódért” Alapítvány
Székhelye: 5553 Kondoros, Aradi u. 33.
Az Alapítvány által ellátott feladatok:
házi segítségnyújtás Kondoros közigazgatási területén
közösségi ellátás Kondoros, Csabacsüd, Kardos közigazgatási területén
idősek nappali ellátása Kondoros közigazgatási területén
fogyatékos személyek nappali ellátása Kondoros közigazgatási területén
idősek otthona Kondoros közigazgatási területén.
4.3.2. Közösségi Misszió
Székhelye: 5553 Kondoros, Deák F. u. 1.
A Közösségi Misszió által ellátott feladatok:
házi segítségnyújtás
közösségi ellátás
támogató szolgáltatás
fogyatékos személyek nappali ellátása
szociális étkeztetés
Működési területe: Kondoros Nagyközség közigazgatási területe. 2

4.4

A Társulás keretén belül a szociális ágazat feladatainak összehangolt ellátása
érdekében Szociális Kerekasztal működik. Tagjait a települési önkormányzatok
javaslata alapján a Társulási Tanács választja meg.

5. Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi felnőtt és gyermekorvosi
sürgősségi ügyelet ellátását megbízási szerződés keretében szervezi meg a Társulás.
5.1

A SANI-MED TRANS Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Cg.:04-09006211, Képviseli: Dr. Piriczky Béla) 2005. március 17-én kötött megbízási
szerződés alapján kerületi ellátási kötelezettséggel látja el az ügyeleti szolgálatot
Békésszentandrás, Csabacsüd, Kardos, Kondoros, Örménykút, Szarvas települések
közigazgatási területén.

5.2. Gyomaendrőd Város és Hunya Község területén a Békési Kistérség Többcélú
Társulásával kötött megállapodás van hatályban. 3
6. A Társulás a belső ellenőrzési feladatokat munkaszervezete, a Kistérségi Iroda útján látja
el külön Belső Ellenőrzési Társulási Megállapodás alapján, a kistérség teljes közigazgatási
területén.

1
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7. A Társulás a települési önkormányzatok útügyi, útellenőri feladatait (a hatósági feladatok
kivételével) a Kistérségi Iroda közreműködésével látja el, a kistérség teljes közigazgatási
területén.
8. A Társulás a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatokat – közbeszerzési szakértő
közreműködését igénylő beszerzések, beruházások eseteit kivéve – a Szarvas Város
Polgármesteri Hivatalával kötött megállapodás keretén belül látja el.
9. A Társulás ingatlan-és vagyongazdálkodási feladatai a Társulás tulajdonában álló
vagyontárgyakra, valamint az önkormányzatok részéről a Társulás használatába
(üzemeltetésébe) adott vagyontárgyakra terjednek ki. A feladatot a Kistérségi Iroda és a
Társulás által fenntartott intézmények útján látja el.
10. A Társulás a mozgókönyvtári feladatokat a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár Megyei
Könyvtár Intézményegységével kötött megállapodás alapján látja el a nyilvános
könyvtárral nem rendelkező Csabacsüd, Kardos, Hunya és Örménykút településeken. 1
11. A Társulás keretén belül a közművelődési, kulturális, közgyűjteményi feladatok
összehangolására, az épített környezet, építészeti értékek védelme és a műemlékvédelem
érdekében Közkincs Kerekasztal működik. Tagjait a települési önkormányzatok
javaslatára a Társulási Tanács választja meg.
12. A Társulás ifjúsági és sport feladatait Szarvas Város Polgármesteri Hivatalával és
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalával kötött külön megállapodás keretén belül
látja el.
13. A Társulás kiemelt feladatának tekinti a határon átnyúló nemzetközi kapcsolatok
létesítését és az Európai Unió szervezeteivel való együttműködést. Együttműködési
megállapodás alapján társ-kistérségi kapcsolatot tart fenn Kishegyes Község kistérségével
(Szerbia, Vajdaság).
14. A Társulás működését figyelemmel kísérő civil kontroll biztosítása érdekében szoros
kapcsolatot tart a kistérség civil szervezeteivel. Kiemelten támogatja a Körös-szögi Civil
Fórum Egyesület munkáját, amely ellátja a kistérségi Civil Egyeztető feladatait külön
megállapodás alapján. 2
15. 3 .
A társult önkormányzatok képviselő-testületei által a Társulásra
hatásköröket a Társulási Megállapodás 1.sz. melléklete tartalmazza.
Az átruházott hatásköröket a Társulási Tanács tovább nem ruházhatja.

1
2
3
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átruházott

IV.
A Társulás tagsági viszonyai
1. A kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei – kizárólagos
jogkörükben minősített többséggel hozott – határozatba foglalt nyilatkozatban mondják ki
a Többcélú Társulásban való részvételüket, csatlakozásukat.
2. A Többcélú Társulás akkor tekintendő megalakultnak, ha a kistérséget alkotó települési
önkormányzatok képviselő-testületei a Társulási Megállapodást jóváhagyják.
A Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott
határozata szükséges:
 a megállapodás jóváhagyásához
 a megállapodás módosításához
 a megállapodás megszűntetéséhez
 a társulási megállapodás felmondásához (kilépéshez)
 a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz.
3. A Tanács elnöke a jóváhagyást követő 15 napon belül megküldi a Társulási
Megállapodást a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek. 1
4. A Társulási Megállapodást a Társulás tagjai szükség szerint módosítják, a helyi
önkormányzati általános választásokat követő hat hónapon belül felülvizsgálják.
5. A Társulás tagja a Társulási Megállapodást a naptári év utolsó napjával – december hó
31-i hatállyal – mondhatja fel.
A felmondásról (kiválásról) szóló – minősített többséggel meghozott – határozati döntést
legalább 6 hónappal korábban köteles meghozni és a Társulás tagjaival, valamint a
Társulási Tanáccsal közölni. 2
5. A Társulási Tanács jelen megállapodás VI. 1.13 pontjában meghatározott
szavazataránnyal hozott határozatával a naptári év utolsó napjával kizárhatja azt a
települési önkormányzatot, amely a megállapodásban foglalt kötelezettségeinek ismételt
felhívásra a megadott határidőben nem tesz eleget.
6. A Társulás tagjai a Társulási Megállapodás módosításáról, megszűntetéséről vagy
felmondásáról a kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül döntenek.
7. A Társulás tagjai a kilépéskor és a Társulás megszűnésekor kötelesek egymással
elszámolni.
8. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a közös vagyont vagyonfelosztási
szerződés szerint osztják fel.

1
2
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V.
A Többcélú Társulás szervezeti rendszere
A Többcélú Társulás szervezetének, működésének, döntés-előkészítési és döntéshozatali
eljárási rendjének főbb szabályait jelen megállapodás, további, részletes szabályait a
Szervezeti és Működési Szabályzat állapítja meg.
A Társulás szervezeti és működési szabályzatát a Társulási Tanács fogadja el a megalakulását
követő 3 hónapon belül.
1

A Társulás szervei
A Társulási Tanács, a Tanács elnöke, a Tanács elnökhelyettesei, a Tanács bizottságai,
a Kistérségi Iroda. 1

2

3

1
2

A Társulási Tanács
2.1

A Többcélú Társulás legfőbb, döntéshozó szerve a Társulási Tanács.

2.2

A Tanács gyakorolja a jelen Társulási Megállapodásban meghatározott,
valamint a települési önkormányzatok képviselő-testületei által átruházott
önkormányzati feladat-és hatásköröket.

2.3

A Tanács tagjai a társult települési önkormányzatok mindenkor hivatalban lévő
polgármesterei.

2.4

A Társulási Tanácsban minden tag egy szavazattal rendelkezik.

2.5

A Tanács tagjának, a polgármesternek akadályoztatása, illetve távolléte esetére
a polgármester helyettesítésének rendjét a települési önkormányzat képviselőtestülete határozza meg.
A települési önkormányzat képviselő-testülete által helyettesítési, képviseleti
joggal felhatalmazott képviselője a polgármestert megillető teljes jogkörrel
rendelkezik, jogai és kötelességei azonosak a polgármester jogaival és
kötelességeivel.
A helyettesítéssel, képviseleti joggal felhatalmazott képviselő a felhatalmazó
testületi határozat bemutatását, átadását követően járhat el.

Társulás Elnöke (A Társulási Tanács Elnöke)
3.1

A Társulási Tanács alakuló ülésén saját tagjai sorából titkos szavazással
elnököt és két elnökhelyettest választ. Az elnök személyére a Társulás bármely
tagja javaslatot tehet. Az elnök megbízatása polgármesteri megbízatásának
lejártáig szól. 2

3.2

A Tanács elnöke képviseli a Többcélú Társulást.
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4 Társulás elnökhelyettesei (A Társulási Tanács elnökhelyettesei)
4.1.A Társulási Tanács az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére tagjai sorából
titkos szavazással elnökhelyetteseket választ. Az elnökhelyettesek személyére az
elnök tesz javaslatot.
4.2.Az elnök helyettesítésének rendjét részletesen a Tanács Szervezeti és Működési
Szabályzata határozza meg.
4.2.

Az elnökhelyettesek megválasztása a települési önkormányzatok többcélú
kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII törvény szabályai szerint történik. 1

5. Bizottságok
5..1

A Társulási Tanács egyes feladatainak ellátására, döntéseinek előkészítésére,
végrehajtásának szervezésére állandó vagy eseti jelleggel hoz létre és működtet
munkabizottságot.

5..2

Az eseti munkabizottság feladatát, tagjainak számát, összetételét a létrehozó
határozatban a Társulási Tanács határozza meg.

5..3

A bizottság működésének, eljárásának rendjére vonatkozó főbb szabályokat a
Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg, a
részletszabályokat külön Ügyrend tartalmazza.

5..4

A bizottság tagjait a Társulási Tanács választja meg. A bizottság tagjaira a
Tanács tagjai tehetnek javaslatot. A bizottság elnöke a Tanács tagjai sorából e
feladatra választott tag lehet.

6. A Társulás munkaszervezete
6.1. A Társulási Tanács egy munkaszervezetet működtet. E keretek között – külön
jogszabályban meghatározott feltételek szerint – működnek a minisztériumok
és területi szerveik kistérségben feladatot ellátó munkatársai.

1

6.2.

A Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítését, a feladatok végrehajtásának
megszervezését a Társulás önálló munkaszervezete, a Kistérségi Iroda végzi. A
Társulási Tanács egyben Kistérségi Fejlesztési Tanácsként is működik,
melynek szervezési, működtetési feladatait szintén a Kistérségi Iroda látja el.

6.3.

A Társulási Tanács határozza meg az ellátandó feladatokhoz igazodó
foglalkoztatotti létszámot.

6.4.

Az Iroda vezetője felett a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés, vezetői
megbízás adása, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az
összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi
büntetés kiszabása) Társulási Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás
Elnöke gyakorolja.
Az Iroda által – a Társulás működésével kapcsolatos feladatokat ellátó –
foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat az Iroda vezetője gyakorolja.
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6.5.
7.

Az Iroda működését Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza.

1

8. Mikro-térségi Tanács
8.1.

A Mikro-térségi Társulás a Többcélú Társulás azon tagjaiból áll, mely tagok
jelen többcélú társulási megállapodásokon belül, e megállapodás mellékletét
képező külön megállapodással az önkormányzatok egy vagy több kötelező
alapellátási feladatát vagy szabadon választott feladatát együtt oldják meg.

8.2.

A Mikro-térségi Tanács feladata a megállapodásban szereplő feladatok
végzésének koordinációja, ellenőrzése, a mellék megállapodásban foglaltak
betartásának figyelemmel kísérése és ellenőrzése, valamint a hatékony
működtetés, a szolgáltatás színvonalának ellenőrzése.

VI.
A Társulási szervek működési szabályai
1.

Társulási Tanács működési szabályai
1.1.

A Tanács alakuló ülését a székhely település önkormányzatának polgármestere
hívja össze és vezeti.

1.2.

Az alakuló ülés napirendjére a Tanács elnöke tesz javaslatot.

1.3.

Az alakuló ülés kötelező napirendje:
- a tisztségviselők megválasztása,
- a társulás szervei tagjainak megválasztása,
- a társulási megállapodás felülvizsgálata.

1.4. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik.
1.5. Szavazni személyesen vagy a helyettesítés rendje szerint felhatalmazott
képviselő útján lehet.
1.6. A Társulási Tanács döntését ülésén nyílt szavazással, határozati formában hozza
meg.
1.7. A Tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök akadályoztatása ill.
távolléte esetén a kijelölt elnökhelyettes hívja össze és vezeti.2

1
2
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1.8. A Tanács ülését össze kell hívni:
- szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal,
- a társulás tagjai egynegyedének – naprendet tartalmazó- indítványára, annak
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül
- a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv
kezdeményezésére, annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül.1
1.9. A Tanács ülése nyilvános.
A Tanács zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás
adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés
kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a
nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági ügy
tárgyalásakor.
A tanács zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt
pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.2
1.10.A Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre az Ötv.-nek a képviselőtestület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályait kell alkalmazni,
azzal az eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és Tanács által felhatalmazott
tagja, valamint a munkaszervezet vezetője írja alá.
A Tanács elnöke a jegyzőkönyvet 15 napon belül megküldi a helyi
önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek és a Társulás
tagjainak. 3
1.11 A Tanács határozatképességének megállapítására a többcélú társulásokról szóló
2004. évi CVII. törvény szabályait kell alkalmazni.
1.12. A Tanács tagjai legalább kétharmadának igen szavazata és az általuk képviselt
települések lakosságszámnak több mint 50%-a szükséges (minősített többség)
- a társult tagok hozzájárulásának megállapításához,
- a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő - pályázat
benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához,
- tag kizárásához,
- továbbá abban az ügyben, amit a Szervezeti és Működési Szabályzat
meghatároz. 4
1.13.Amennyiben a döntést igénylő kérdésben nem születik döntés, úgy a tárgyalandó
ügy ismét napirendre tűzhető, ill. a döntési javaslat újratárgyalható.
Amennyiben az ismételt tárgyalás során sem születik döntés úgy a feladat
megvalósítására a döntést támogató társult tagok, települési önkormányzatok
képviselő-testületei külön megállapodást köthetnek.

1
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2.

A Társulás egyéb szerveinek működési szabályai
2.1. A bizottság határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. 1
2.2. Üléseit az elnök hívja össze.
2.3. Döntési formájuk: javaslat, ajánlás, amelyet a jelen lévő tagok egyszerű többségi
szavazattal hoznak meg.
2.4. A társulási megállapodásba foglalt főbb működési szabályok mellett a további
szabályokat a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint az általuk
elfogadott Ügyrend tartalmazza.

VII.
A Társulás tagjának jogai és kötelezettségei
1.

A társulás tagjának jogai
1.1. Részt vehet a társulás tevékenységében, céljainak, feladatainak
meghatározásában, a szervezeti és működési szabályzat megalkotásában, a
társulás szervezetének kialakításában. 2
1.2. Választhat és választható a Társulás egyes szerveibe, tisztségeire. 3
1.3. Teljes joggal képviseli a települési önkormányzat érdekeit.
1.4. Igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást
kötött.
1.5. Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely kérdésben.
1.6. Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat intézhet, indítványozhat a Társulás
tisztségviselőihez, szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a társulás
tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon belül írásban kötelesek választ
adni. Betekinthet a Társulás dokumentumaiba, irataiba.
1.7. Joga van a kisebbségi véleményének fenntartására, kérésére a véleményt
jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
1.8. Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből.

2.

A társulás tagjának kötelessége
2.1. A társulási megállapodásban és
Szabályzatában foglaltak betartása.

1
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a

társulás

Szervezeti

és

Működési

2.2. Részt venni a társulás szerveinek ülésén, azok munkájában, a társulási célok és
feladatok közös megvalósításában.
2.3. A Társulás határozatainak végrehajtása.
2.4. A Társulás működéséhez, feladatellátáshoz szükséges adat-, és információszolgáltatás.
2.5. Befizetési kötelezettségek teljesítése.

VIII.
A Társulás pénzügyi-,vagyoni alapja
1. A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni. A Társulás a Kistérségi Iroda útján gondoskodik költségvetésének
végrehajtásáról.
2. A Társulás pénzügyi forrásai
A társult önkormányzatok által a Társulásnak átadott normatív állami
hozzájárulás
A társult önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásai a Társulás működési
költségeihez és az egyes közösen vállalt feladatok ellátásához.
Kistérségi társulások kötött felhasználású normatív állami támogatása és egyéb
költségvetési hozzájárulások.
Pályázati források.
A Kistérségi Iroda vállalkozási (gazdasági) tevékenységéből származó bevételek.
Rendezvények szervezéséből, kistérségi kiadványok értékesítéséből származó
bevételek.
Jogi és természetes személyek, alapítványok támogatásai, felajánlásai.
3. Pénzügyi hozzájárulás
A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulás általános
működési költségeihez lakosságszámuk arányában járulnak hozzá. A számítás
alapjául szolgáló lakosságszám minden évben megegyezik a normatív állami
hozzájárulás kiszámításánál figyelembe vett lakosságszámmal.

-

A Kistérségi Iroda keretén belül vagy külön megállapodás alapján ellátott ágazati
és egyéb feladatok költségeihez az önkormányzati hozzájárulás megosztása
történhet:
lakosságarányosan
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az ellátottak arányában
a feladat ellátását igénylő munkanapok arányában
ügyiratszámok alapján
a feladatellátásra jellemző egyéb módon.
amelyet külön megállapodásban rögzíteni kell.
A Társulás által fenntartott intézmények működéséhez szükséges önkormányzati
hozzájárulás összegét és annak településenkénti megosztását az adott intézmény
költségvetése tartalmazza.
Az intézményi és az intézményfenntartó társulások működéséhez szükséges
önkormányzati támogatás megosztását az erre vonatkozó társulási
megállapodások tartalmazzák.
A működés és a feladatellátás költségeit, a pénzügyi hozzájárulás összegét és a
befizetés rendjét a Tanács állapítja meg költségvetési évenként, költségvetési
határozatban. A hozzájárulás összegét a települési önkormányzatok képviselőtestületei saját költségvetési rendeletükben rögzítik
4.

A pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetére irányadó eljárás menete:
-

A pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásban rögzített fizetési határidőt
követő 30. napon a Kistérségi Iroda fizetési felszólítást küld a
kötelezettségvállalást nem teljesítő önkormányzatnak.
A fizetési felszólítást követő 30 napon belül az önkormányzat fizetési
halasztást, részletfizetést kérhet a Társulási Tanácstól, megalapozott
indokolással alátámasztva.
A halasztási, részletfizetési kérelmet a Társulás Pénzügyi Bizottsága soron
következő ülésén elbírálja, s javaslatot tesz a Társulási Tanácsnak a
kérelem teljesítésére, vagy elutasítására.
Az eljárás eredménytelensége, illetve a halasztás, részletfizetés nem
teljesítése esetén a Kistérségi Iroda azonnali beszedési megbízást nyújt be a
kötelezettségvállalást nem teljesítő önkormányzat számlavezető
pénzintézetéhez.

.
5. Forrásgyűjtés, forráskoordináció
5.1 A kistérség működési és fejlesztési szükségleteihez, programjai, tervei
megvalósításához helyi, térségi, központ, nemzetközi forrásokat tárhat fel, forrásokat
gyűjthet.
5.2 Társulási illetve önkormányzati forrást (önerőt) igénylő pályázatok benyújtása a
Tanács jóváhagyó határozata alapján történhet. A határozatban meg kell jelölni az
önerőt biztosító önkormányzatokat és a költségmegosztás rendjét.
6. Vagyoni viszonyok
6.1 A Többcélú Társulás vagyonának köre:
a Társulás döntéseivel szerzett, valamint a Társulás tevékenysége révén
keletkezett vagyon
a közös beruházások, fejlesztések révén létrejövő vagyon és annak
szaporulata, mely a társulás közös tulajdonát képezi,
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pályázati úton megszervezett vagyon,
az önkormányzatok részéről a feladatellátásra átadott vagyon
egyéb vagyon.

6.2 A Többcélú Társulás ingó és ingatlan vagyonát részletesen a Kistérségi Iroda által
vezetett vagyonnyilvántartás tartalmazza, amely a Társulás éves mérlegéhez kapcsolódóan
évenként leltározásra kerül. A Társulás tartozásaiért saját vagyonával felel.
6.3. A tulajdonnal való rendelkezési jogot a Tanács gyakorolja. A vagyonkezelés és
vagyongazdálkodás részletes szabályait a Társulás erre vonatkozó külön szabályzata
tartalmazza.
6.4 Pénzügyi felügyeleti, ellenőrzési rendszer:
A gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért a Tanács felelős.
A Tanács a gazdálkodás szabályszerűségének felügyeletére 3 fős Pénzügyi,
Költségvetési és Közbeszerzési Bizottságot hoz létre.
Tagjait a Tanács választja meg, 2 főt saját tagjai sorából, 1 főt külső pénzügyi
szakértők közül.
Feladata: a társulás és szervei költségvetésének figyelemmel kísérése, a társulás
és költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszerének felügyelete. 1
6.5 A Társulás 2004-től 2007. december 31-ig keletkezett vagyona Békésszentandrás,
Csabacsüd, Kardos, Kondoros, Örménykút és Szarvas önkormányzatainak közös
tulajdonát képezi. A Társulás vagyonnyilvántartásában a 2008. január 1-ét követően
keletkező közös vagyont elkülönítetten kell kezelni.

IX.
Kapcsolati és együttműködési rendszer
1.

A Tanács feladatellátása körében kapcsolatot tart és együttműködik a települési
önkormányzatok képviselő-testületeivel, az önkormányzatok területfejlesztési
társulásaival, egyéb társulásaival, a Dél-alföldi Régió Többcélú Társulásaival.

2.

A Tanács kapcsolatot tart és együttműködik a kistérségben működő, a kistérség
fejlesztésében érdekelt gazdasági, társadalmi, és szakmai érdekvédelmi, érdekképviseleti
szervekkel, a lakosság önszerveződő közösségeivel, civilekkel. 2

3.

Folyamatosan kapcsolatot tart a kistérségben működő közigazgatási szervekkel,
intézményekkel.

4.

Tájékoztatási kötelezettség:

1
2

Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat
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4.1.A Tanács tagjai a társulás térségi feladatellátásáról, a Tanács munkájáról a
települési önkormányzat képviselő-testületének évente két alkalommal
beszámolnak.
4.2.A Tanács tagjai rendszeresen, de évente legalább egy alkalommal a települési
önkormányzat közmeghallgatása keretében beszámolnak a társulási cél
megvalósulásáról, a társulási megállapodásban foglaltak végrehajtásáról, a társulás
pénzügyi helyzetéről, a tanácsban végzett tevékenységükről a lakosságnak.
5.

Kistérségi tájékoztatási rendszer működtetése:
A Tanács a társulás tájékoztatási rendszerének keretében a társulás és szervei
dokumentumait, a társulás üléseit, előterjesztéseit, ülésjegyzőkönyveit, a társulás
döntéseit, a társulásra vonatkozó közérdekű adatait a kistérség honlapján folyamatosan
közzéteszi a lakosság, önszerveződő közösségei tájékoztatására.

X.
A Társulás megszűnése
1. A Társulás megszűnik, ha:
- annak megszűnését valamennyi tag minősített többséggel hozott képviselő-testületi
határozattal kimondja,
- ha a társulásban csak egy tag marad,
- bíróság jogerős döntése alapján.
2. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát
vagyonfelosztási szerződésben osztják fel.
3. A felosztás elvei a következők:
- Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a
vagyonszaporulat létrejöttéhez. (Saját vagyon, állami források, egyéb támogatások).
- Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és azokat egymáshoz
arányosítani kell, ez a tulajdon az arányosított részben illeti meg a megszűnéskor az
önkormányzatot.
4. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem
történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását
veszélyeztesse. A létrejött vagyon célvagyon.
5. A közös tulajodon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során,
a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott
fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat ellátást nem veszélyeztetik, a célvagyon a
közfeladat ellátását biztosítja.
6. A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a
feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos
működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése
feltételeiben külön állapodnak meg.
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7. A Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulásból történő kilépéskor,
illetve a Társulás 3 éven belüli megszűnése esetén a Társulás által elnyert állami
támogatások visszafizetéséről gondoskodnak. Tudomásul veszik, hogy a kilépő
önkormányzatra –lakosságszám szerint- jutó támogatásnak megfelelő összeget kamattal
növelten kell a központi költségvetésnek megfizetni.
8. Adott közszolgáltatás kistérségi szintű ellátásának megszűnése esetén támogatással
létrehozott vagyon – a felek eltérő megállapodásának hiányában - a közszolgáltatási
feladatot a továbbiakban ellátó helyi önkormányzat tulajdonába kerül.
9. A Társulásból történő kiválás, kizárás esetén a távozó tag által a Társulásba vitt
vagyonával kell elszámolni. Annak kiadására a távozó tag csak abban az esetben jogosult,
ha az nem veszélyezteti a Társulás feladatainak ellátását. Ellenkező esetben a Társulás
volt tagját a Társulással kötött megállapodás alapján használati díj illeti meg.
10. Amennyiben a távozó tag a Társulás közös beruházásában vesz részt, a kilépés nem
jogosítja fel arra, hogy a közös tanácsi döntéssel megvalósuló beruházáshoz a szükséges
önkormányzati hozzájárulást ne fizesse meg, kivéve, ha azt a Társulásban maradó
önkormányzatok átvállalják.
11. A Társulásból távozó tag köteles a társulási célok megvalósításához elnyert támogatások
reá jutó részét visszafizetni, ha a kilépés a támogatásra irányuló pályázat benyújtásától
számított 3 éven belül történik és a pályázati kiírás vagy támogatási szerződés ezt
tartalmazza.

Záró rendelkezések
1) A jelen Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor
hatályos jogszabályok, így különösen a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről
szóló 1997. évi CXXXV. törvény rendelkezései, a területfejlesztésről és
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, valamint a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény
rendelkezései az irányadóak.
2) A jelen Társulási Megállapodás a Többcélú Társulást alkotó valamennyi települési
önkormányzat képviselő-testületének jóváhagyó határozatával, az abban foglalt
időpontban válik hatályossá. Az önkormányzatok jelen megállapodásban foglaltak
szerint kötelesek saját Szervezeti és Működési Szabályzataikat módosítani.
3) A Társulási Megállapodás elválaszthatatlan mellékleteit képezik az alábbiak:
 a társult önkormányzatok által a Társulásra átruházott hatáskörök jegyzéke (1.
sz. melléklet)
 a Többcélú Társulás Alapító Okirata (2. sz. melléklet)
 a Többcélú Társulásban résztvevő önkormányzatok költségvetési
intézményeinek és a Társulás saját intézményeinek felsorolása (3.sz. melléklet)
 a Többcélú Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata (4. sz. melléklet)
 a Többcélú Társulás Vagyongazdálkodási szabályzata (5. sz. melléklet)
 az egyes feladatellátásra kötött külön megállapodások.
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4) A Tanács elnöke a Társulási Megállapodás mellékletét és függelékét képező
dokumentumokat megküldi a társulás tagjainak.
5) Jelen társulási megállapodás alkalmazása során a költségvetési törvényben
meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám az irányadó.
6) A Többcélú Társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból eredő,
a társulás működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás
között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni. A bírói út
igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett
eredményre, megegyezésre. A jogvita eldöntésére a Szarvasi Városi Bíróság
kizárólagos illetékességét kötik ki.
7) Jelen megállapodás 2008. január 1-vel lép hatályba és ezzel egy időben a Szarvasi
Kistérség Többcélú Társulásának 2004. évi megalakulásáról szóló megállapodás
hatályát veszti.
8) Jelen Társulási Megállapodás összesen 23 számozott oldalból, valamint a jelen fejezet
3. pontjában felsorolt mellékletekből áll.

Szarvas, 2007. ____________________
Záradék:
A Társulási Megállapodás egységes szerkezetbe foglalása 2011. március hó 31. napján
megtörtént.
Szarvas, 2011. március hó 31.
Dr. Skorka András
Kistérségi Irodavezető
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20. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2011. május 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Közlekedésfejlesztési koncepció eredményei
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2003-ban Zsilák Zoltán tervezőtől Úthálózatfejlesztési koncepció kidolgozását
rendelte meg. A tervek elkészültek és részletesen tartalmazzák a város területén végrehajtandó úthálózat
fejlesztéseket. A terv bemutatja a város adottságait, részletesen taglalja az úthálózat, parkolás és csomópontok
fejlesztési lehetőségeit, továbbá taglalja a kerékpárút hálózat fejlesztési lehetőségeit.
Úthálózat
A tervező az úthálózatfejlesztési koncepciót 2003 és 2013 közötti időtartamra készítette el. A végrehajtási időszak
két ütemre lett osztva.
Az 1. ütem 2003-2008 közötti időszakot foglalja magába
Utcanév
Forgalmi sávszám
Megjegyzés
Lévai
2
1 sáv valósult meg
Újkert sor
2
megvalósult
Besenyszegi
1
megvalósult
Selyem
2
megvalósult
Gárdonyi G.
2
megvalósult
Kisréti
1
megvalósult
Mátyás király
1
megvalósult
Berzsenyi D.
1
megvalósult
Juhász Gyula
2
megvalósult
Sugár
1
megvalósult
Dr Csókási Béla
1
megvalósult
Bartók B.
1
megvalósult
Dózsa György
1
megvalósult
Könyves Kálmán
1
megvalósult
Ipari
2
megvalósult
Attila
1
megvalósult
Sallai
1
megvalósult
Vörösmarty
1
megvalósult
Losonczy István
1
nem valósult meg
Deák Ferenc
1
megvalósult
Köztársaság
1
megvalósult
Zrínyi Ilona
1
megvalósult
Csurgó
1
megvalósult
József Attila
1
megvalósult
Szent Antal
1
megvalósult
Szabó Ervin
1
megvalósult
Toronyi
1
megvalósult
Hunyadi
1
megvalósult
Bocskai István
1
megvalósult
Rácz Lajos
1
megvalósult
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Botond
Álmos
Nagy Sándor
Széchenyi István
Mikszáth Kálmán
Körgát
Somogyi Béla
Fáy
Kölcsei Ferenc
Népliget
Alkotmány
Rózsahegyi Kálmán
Hámán Kató
Kató József

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

megvalósult
megvalósult
megvalósult
megvalósult
megvalósult
megvalósult
megvalósult
megvalósult
megvalósult
megvalósult
megvalósult
megvalósult
megvalósult
megvalósult

Az 2. ütem 2008-2013 közötti időszakot foglalja magába
Utcanév
Forgalmi sávszám
Megjegyzés
Halász
1
folyamatban
Vadász
1
nem valósult meg
Bányász
1
megvalósult
Mikes
1
megvalósult
Kürt
1
megvalósult
Liliom
1
megvalósult
Kinizsi
1
megvalósult
Kárász
1
megvalósult
Bem
1
megvalósult
Polányi Máté
1
megvalósult
Kenderáztató
1
nem valósult meg
Orgona
1
részben meg valósult
Gábor Áron
1
megvalósult
Vasvári
1
megvalósult
Napkeleti
1
megvalósult
Népliget
2 (bővítés)
nem valósult meg
Szabadság
2 (bővítés)
nem valósult meg
Mohácsi
1
megvalósult
Németzugi sor
1
nem valósult meg
Toldi
1
nem valósult meg
Tokai
1
nem valósult meg
Bánomkerti
1
folyamatban van
Gyóni Géza
1
megvalósult
Budai Nagy Antal
1
megvalósult
Lehel
1
megvalósult
Kazinczy
1
megvalósult
Mikszáth K.
1
megvalósult
Bessenyei
1
megvalósult
Keleti
1
megvalósult
Dobó
1
folyamatban van
Hantoskerti
1
megvalósult
Kőrösi Csoma Sándor
1
megvalósult
Bercsényi
1
megvalósult
Ságvári
1
megvalósult
Pásztor János
1
megvalósult
Tanács
1
megvalósult
Hősök
2 (bővítés)
nem valósult meg
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Kulich Gyula

2 (bővítés)

nem valósult meg

A Képviselő-testület a 2011-es évi költségvetésben kötvénykibocsáltás terhére 30.000.000 Ft-ot különített el
belterületi útépítésekre, út felújításokra mely keretében az Önkormányzat útépítési beruházást indított mely során a
Halász utca, Bánomkerti utca, Dobó utca és Bessenyei utca 2010-ben kiépített útalapja megkapja a záró, aszfalt
kopóréteget.
A Losonczy utca, Orgona utca, Kenderáztató utca és Vadász utca építési engedélyének meghosszabbítása jelenleg
folyamatban van.
Forgalomszabályozás
A koncepció szerinti legalkalmasabb forgalomszabályozási eszköz az utcák egyirányúsírása. A tervező által felállított
rendszer szerint a következő utcákban egyirányú forgalomszabályozás valósulna meg
Semmelweis Ignác - Móricz Zsigmond- Körös sor- Vízműsor-Vidovszky Béla (nem valósult meg)
Csokonai Vitéz Mihály - Fő út (nem valósult meg)
Tompa Mihály - Fő út - Hősök útja - Mirhóháti - Eötvös József - Kató József - Kossuth Lajos - Pásztor János
(nem valósult meg)
Csillagos utca- Baross Gábor utca (megvalósult)
Lábas utca - Vaszko Mihály utca (részben megvalósult)
Továbbá igenfontos forgalomszabályozási eszköz ként jelentkezik a város lakóútjainak 30 km/h-ás sebesség és
súlykorlátozása.
A tervezett korlátozásokból a város 90%-án csupán csak a súlykorlátozás valósult meg.
Csomópontok
A terv a Fő út - Bajcsy Zsilinszky úti csomóponttal részletesen foglalkozik. Felvázolja a csomópont jelenlegi
problémáit ugyanis a jelenlegi adottságokból adódóan a csomópontba érkező egyik főforgalmi irány állandó
alárendelt szerepben van.
A jelenlegi helyzet megoldására a tervező a körforgalmi csomópont vagy a jelzőlámpás csomópont kiépítését
javasolja.
Ez idáig a csomópont átépítése nem valósult meg, átépítése rövidtávon nem indokolt.
Azonban az Önkormányzat 2010 őszén a Hősök tere-Hídfő- Népliget utca környezetében körforgalmi csomópont
tervezését indította meg. A tervek elkészültek, közeljövőben megkapják az építési engedélyt. A kivitelezés
megindításához pályázati támogatásra van szükség a jövőben.
Parkolás
A terv külön foglalkozik a Gyomai és az Endrődi városrésszel.
Gyomai városrész:
A legnagyobb parkolási probléma a Kossuth utcán jelentkezik az ott található vendéglátó ipari és kereskedelmi
egységek fogyasztói következtében.
A tervben szereplő javaslat szerint a legkézenfekvőbb megoldása a Kossuth utca egyirányúsírása. A javasolt
intézkedés több közlekedési problémát vonna maga után többek között a Jókai utca járműforgalmának drasztikus
növekedését valamint jelentős lakossági felháborodást.
Azonban felvázolja a parkolóhelyek építésének a lehetőségeit is ami jelentős anyagi ráfordítással jár az
Önkormányzat számára.
Ez idáig ezek a változtatások nem valósultak meg azonban folyamatban van egy a Posta (Kossuth u. 28) előtti
parkoló kialakításának előkészítése.
Gyalogosforgalom
A terv röviden foglalkozik a gyalogosforgalommal csupán csak az Endrődi városrész gyalogosátkelőinek számának
növelését javasolja.
Az Önkormányzat 2010. őszén a Fő út Bartók Béla utca kereszteződésében gyalogos átkelőhely építését
kezdeményezte. A MK NZRt.-vel történt egyeztetések után az építendő gyalogos-átkelőhely meg kapta a jogerős
építési engedélyt. Az elektromos hálózatátépítésének egyeztetése után elindulhat gyalogos-átkelőhely megépítése
és összekötése a már meglévő járdaszakaszokkal.
Kerékpárút hálózat fejlesztése
A fejlesztési koncepció 2006-tól indítja a kerékpárút hálózat fejlesztésének ütemezését.
1. ütem 2006-2010 között
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Utcanév
Fő út
Bajcsy Zsilinszki Endre
Bajcsy Zsilinszki Endre
Névtelen
Fő út
Apponyi Albert utca

Szakasz
Bajcsy - Semmelweis
Fő út -Kisréti
Kisréti - Losonczy
Fő út - Selyem
Kodály Z. - Népliget
Fő út - Polányi Máté

Megjegyzés
nem valósult meg
megvalósult
megvalósult
tervezés szükséges
engedélyeztetés alatt
tervezés szükséges

2. ütem (2011-2015 között)
Utcanév
Szakasz
Hősök útja
Fő út - Kisréti utca
Katona József utca Bajcsy Zsilinszky - köztemető
Ipartelep u.
Fő út - körforgalom
Fő út
Népliget - Bónum zug
Blaha Lujza u.
Apponyi Albert u.- ipartelep
3. ütem 2015-után
Útnév
46-os főút
443-as számú főút
4231-es számú főút

Szakasz
Mezőberény felé
Szarvas felé
Dévaványa

Megjegyzés
tervezés szükséges
tervezés szükséges
tervezés szükséges
engedélyeztetés alatt
tervezés szükséges

Megjegyzés
tervezés szükséges
tervezés szükséges
tervezés szükséges

A Fő úti (Kodály Zoltán utcától) Bónum zugi kerékpárút tervei elkészültek jelenleg engedélyezés alatt álnak. A
megvalósításukhoz Önkormányzati fedezet hiányában mindenkép pályázati támogatás szükséges.
Összegzés
Mivel az úthálózatfejlesztési koncepció 2013-ig terjedő időszakra vonatkozóan ütemezi a város belterületi
úthálózatának fejlesztését valamint a városhoz tartozó ritkán lakott településrészek úthálózata is fejlesztésre szorul
ezért a jövőben mindenkép célszerű az úthálózatunk állapotának felmérése valamint egy újabb ütemterv kidolgozása
amely nem csupán a belterületi utakkal hanem az Öregszőlői és Kocsorhegyi településrészek fejlesztésével is
foglalkozik. Egy újjabb tanulmány elkészítéséhez mindenkép szakember bevonása szükséges, azonban a Körösszögi Kistérség Többcélú Társulása szervezetnél alkalmazásban lévő útügyi referens valószínűleg elegendő
segítséget tud az Önkormányzatnak ebben nyujtani.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek hogy fogadja el a
Közlekedésfejlesztési koncepcióról szóló tájékoztatót továbbá javasolja, hogy
az Önkormányzat méresse fel egy szakértővel a meglévő úthálózat állapotat
és a későbbiekben készüljön egy útfelújítási koncepció.

Döntési javaslat
"Közlekedésfejlesztési koncepció"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Közlekedésfejlesztési koncepció eredményeiről szóló tájékoztatót
elfogadja.
Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
Felelős: Várfi András
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21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. május 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Kocsorhegyi és Ugari út helyreállítása
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt Képviselő-testületi ülésen több Önkormányzati Képviselői bejelentés és megkeresés is érkezett a
Kocsorhegyi és Ugari út állapotával kapcsolatban.
Helyszíni bejárás során megállapítást nyert, hogy a szóban forgó útszakaszok leromlottak, a téli csapadékos
időjárás káros hatására nyomvályúsak. Csapadékos időjárás esetén használhatatlanok.
A Kocsorhegyi út esetében súlyosbítja a problémát az a tény is hogy a 2010. decemberi belvíz védekezési
munkálatok során a Kocsorhegyi út melletti csatornakotrás során kitermelt föld máig gátolja az út vízelvezetését.
Az Ugari út esetében pedig több helyen útfeltöltésre van szükség.
A bejárást követően az elvégzendő munkákra árajánlatot kért az Önkormányzat.
A következő ajánlatok érkeztek:
Kocsorhegyi út helyreállítása kitermelt föld szétterítése, eldolgozása és gréderezése:
Magyar Közút Nonprofit Zrt.: 850.000 Ft + Áfa
Gyomaszolg Ipari Park Kft.: 382.800 Ft + Áfa
Gyuricza Miklós vállalkozó: 350.000 Ft + Áfa
Kocsorhegyi út gréderezése, kátyúk feltöltése:
Gyomaszolg Ipari Park Kft: 196.070 Ft + Áfa
Gyuricza Miklós vállalkozó: 160.000 Ft + Áfa
Ugari út helyreállítása az Önkormányzat által biztosított 100 m3 anyag segítségével.
Magyar Közút Nonprofit Zrt.: 600.000 Ft + Áfa
Gyuricza Miklós vállalkozó: 130.000 Ft + Áfa
Ugari út gréderezése:
Gyomaszolg Ipari Park Kft.: 52.500 Ft + Áfa
Gyuricza Miklós vállalkozó: 60.000 Ft + Áfa
A Képviselő-testület a 2011. évi Önkormányzati költségvetésben kötvénykibocsátás terhére 17.500.000 Ft-ot
különítet el út és járdafelújításra.
Kockázatelemzés
A Kocsorhegyi és Ugari út teljes felújításának önkormányzati működésre gyakorolt hatása.
Előnyök
Hátrányok
A Kocsorhegyi településrész és Ugari úti lakóingatlanok Jelentős Önkormányzati kiadással jár.
megközelíthetősége jelentősen javul, valamint a
csatornakotrási anyag elhelyezése is megoldódik.
A Kocsorhegyi és Ugari út gréderezésének önkormányzati működésre gyakorolt hatása.
Előnyök
Hátrányok
A Kocsorhegyi településrész és Ugari úti lakóingatlanok Jelentős Önkormányzati kiadással jár.
megközelíthetősége jelentősen javul.
A Kocsorhegyi csatornakotrási anyag továbbra is gátolja
az út vízelvezetését.
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Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi
és Mezőgazdasági Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
javasolja a Képviselő testületnek, hogy támogassa a Kocsorhegyi és
Ugari úti utak részleges felújítását.

Döntési javaslat
"Kocsorhegyi és Ugari út helyreállítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
Gyomaendrő Város Képviselő-testülete támogatja az Ugari és Kocsorhegyi utak teljes felújítását. A 2011 évi
költségvetésben járda és út felújításra elkülönített keretből Nettó 480.000 Ft-ot biztosít a beruházás számára.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Várfi András
B) alternatíva
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja az Ugari és Kocsorhegyi utak részleges felújítását. A
2011 évi költségvetésben járda és út felújításra elkülönített keretből Nettó 212.000 Ft-ot biztosít a beruházás
számára.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Várfi András
C) alternatíva
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete nem támogatja az Ugari és Kocsorhegyi utak felújítását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Várfi András
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22. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. május 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Önkormányzati termőföldek árverés útján történő haszonbérletbe adása
Csényi István
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
A haszonbérletbe adott önkormányzati tulajdonú földterületek közül az alábbiak szerződése jár le 2011. szeptember
30.-án, illetve november 1.-én.
Hrsz.
02155/7
02629/38
02667/9
02693/5
02754/1
02754/3

Művelési ág

Terület ( ha )

AK érték

szántó
szántó
szántó
szántó
Szántó
Szántó

13,8990
45,4355
5,7650
34,4666
23,4000
16,6814

622,45
681,45
138,49
485,69
542,78
416,10

Szerződés szerinti
bérleti díj
31 kg/AK
26 kg/AK
27 kg/AK
25 kg/AK
31 kg/AK
31 kg/AK

Bérlője
Bíró Imre
Raduska Lajos
Németh Vince, Szujó Péter,
Fodor Tamás
Ugrai László
Bíró Imre

A 02693/5 hrsz.-ú ingatlan fel van ajánlva cserére a Magyar Államnak, az ügy folyamatban van. Ezért javaslom,
hogy a bérleti szerződés 1 évre legyen meghosszabbítva azzal a kitétellel, hogy a csereszerződés megkötésével
megszűnik a bérleti jogviszony. A bérleti díj mértékére a 35 kg/AK/búza júliusi tőzsdei átlagár értéket javaslom
meghatározni.
A termőföldek az úgynevezett "Varjas" és "Csejt" jelölésű külterületi településrészeken találhatóak.
A mezőgazdasági ingatlanok földhaszonbérbe adását a helyi rendeletünk alapján meg kell meghirdetni. A hirdetést a
polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, valamint az internetes portálon javaslom megjelentetni.
A földhaszonbérlet időtartamára 5 évet javaslok meghatározni az alábbi feltételek szerint:
A mezőgazdasági ingatlanok egészére kell ajánlatot tenni.
A haszonbér összege: tárgy évre a föld kataszteri tiszta jövedelmének minden aranykoronája után a bérleti díj
kilogrammban kifejezett értéke, étkezési búza a mindenkori július havi tőzsdenapokon augusztusi szállításra létrejött
ügyletek elszámoló árainak átlagának a szorzata.
A szerződéskötés jogát az nyeri, aki a licitáláson legmagasabb bérleti díjat kínálja.
A bérleti jogot elnyerőnek az árverést követően 8 napon belül szerződést kell kötnie.
A haszonbérleti szerződéseket a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közzé kell tenni a termőföldről szóló
1994. évi LV. tv. rendelkezései alapján.
A szerződéskötésből kizáró ok: Gyomaendrőd Város Önkormányzatával szemben fennálló lejárt
földhaszonbérleti díjtartozás.
A rendelkezésre álló hirdetések között az 1 ha fellett lévő területek bérleti díja 3000 Ft/AK, az 1 ha alattiak pedig
1200 Ft/AK. Más esetben, pedig 1,5 és 6,3 hektáros területeket 35kg/AK értéken adják bérbe.
Bérleti díj bevétel kalkulációja az alábbi árakkal számolva.
3000 Ft/Ak érten számított bérleti díj bevétel
Megnevezés
Bérleti díj számítása
02155/7 hrsz. 622,45 AK
02629/38 hrsz. 681,45 AK
02667/9 hrsz. 138,49 AK
02693/5 hrsz. 485,69 AK
02754/1 hrsz. 542,78 AK
02754/3 hrsz. 416,10 AK

622,45 AK x 3000 Ft/AK
681,45 AK x 3000 Ft/AK
138,49 AK x 3000 Ft/AK
485,69 AK x 3000 Ft/AK
542,78 AK x 3000 Ft/AK
416,10 AK x 3000 Ft/AK
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Bérleti összege
( Ft )
1.867.350
2.044.350
415.470
1.457.070
1.628.340
1.248.300

Összesen:

8.660.880

A 35kg búza /AK értékkel és a 2011 májusi tőzsdei átlagárral számított bérleti díj bevétel
Megnevezés
Bérleti díj számítása
Bérleti összege
( Ft )
02155/7 hrsz. 622,45 AK
622,45 AK x 35 kg/AK x 69,43 Ft/kg
1.512.585
02629/38 hrsz. 681,45 AK
681,45 AK x 35 kg/AK x 69,43 Ft/kg
1.655.958
02667/9 hrsz. 138,49 AK
138,49 AK x 35 kg/AK x 69,43 Ft/kg
336.538
02693/5 hrsz. 485,69 AK
485,69 AK x 35 kg/AK x 69,43 Ft/kg
1.180.251
02754/1 hrsz. 542,78 AK
542,78 AK x 35 kg/AK x 69,43 Ft/kg
1.318.983
02754/3 hrsz. 416,10 AK
416,10 AK x 35 kg/AK x 69,43 Ft/kg
1.011.144
Összesen:
7.015.459
A Véleményező Bizottság javaslata szerinti 45kg búza /AK értékkel és a 2011 májusi tőzsdei átlagárral számított
bérleti díj bevétel
Megnevezés
Bérleti díj számítása
Bérleti összege
( Ft )
02155/7 hrsz. 622,45 AK
622,45 AK x 45 kg/AK x 69,43 Ft/kg
1.944.752
02629/38 hrsz. 681,45 AK
681,45 AK x 45 kg/AK x 69,43 Ft/kg
2.129.088
02667/9 hrsz. 138,49 AK
138,49 AK x 45 kg/AK x 69,43 Ft/kg
432.691
02693/5 hrsz. 485,69 AK
485,69 AK x 45 kg/AK x 69,43 Ft/kg
1.517.466
02754/1 hrsz. 542,78 AK
542,78 AK x 45 kg/AK x 69,43 Ft/kg
1.695.835
02754/3 hrsz. 416,10 AK
416,10 AK x 45 kg/AK x 69,43 Ft/kg
1.300.042
Összesen:
9.019.873
A termőföldek bérbeadását a fenti adatok és számítások alapján 35 kg/AK/búza júliusi tőzsdei átlagár induló értéken
javaslom meghirdetni.
A nyílt árverés útján történő földhaszonbérletbe adás előnyei és hátrányai ( kockázat elemzés )
Előnyök
Hátrányok
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a nyílt árverést
Gyomaendrőd Város Önkormányzatát hátrány nem éri
követően a legelőnyősebb ajánlatot tevővel köti meg a
földhaszonbérleti szerződést
A helyi rendeletünk alapján a fenti mezőgazdasági ingatlanok hasznosítása Képviselő – testületi hatáskörbe tartozik.
A Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete dönt a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
javaslata alapján a 2 millió forint éves bérleti díjat meghaladó mezőgazdasági művelésű ingatlanok hasznosításáról
[Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 23. § (4) bekezdés].
A fent hivatkozott önkormányzati rendelet alapján a vagyon hasznosítása [9.§ (1) a) bekezdés] 1.000.000.- Ft éves
bevételt meghaladóan az önkormányzati vagyon használatba - vagy bérbeadása kizárólag nyilvános
versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére történhet.
A Véleményező Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozati javslatot terjeszti a T. Képviselő testület elé.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság az árverési hirdetésbe az induló földhaszonbérleti díj mértékére
a 45 kg/AK/júliusi tőzsdei átlagárat javasolja. Továbbá az árverés időpontja
augusztus első hete legyen, pontosan: 2011. augusztus 5.

Döntési javaslat
"Önkormányzati termőföldek árverés útján történő haszonbérletbe adása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete a tulajdonában lévő lejárt földhaszonbérleti
szerződések bérbeadásával kapcsolatosan az alábbiakban rendelkezik:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az alábbi mezőgazdasági ingatlanok földhaszonbérbe adását hirdeti
meg helyben árverés útján az alábbi feltételek mellett:
Hrsz.
Művelési ág
Terület ( ha )
AK érték
Induló bérleti díj licit
02155/7
szántó
13,8990
622,45
35 kg/AK
02629/38
szántó
45,4355
681,45
35 kg/AK
02667/9
szántó
5,7650
138,49
35 kg/AK
02754/1
szántó
23,4000
542,78
35 kg/AK
02754/3
szántó
16,6814
416,10
35 kg/AK
1.
Az árverés időpontja: 2011. augusztus 26-án de. 10.00 óra.
2.
Az árverés helye: Városháza kistermében ( Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ).
3.
Az árverést vezeti: Csényi István polgármesteri hivatal alkalmazottja,
4.
Az induló licit és licitlépcső összege az árverési kijelölt ingatlanokról készült kimutatásban
szerepelnek. A licitálandó ingatlanra - legkésőbb 2011. augusztus 26-án de. 9.00-ig - a szerződés
megkötését, biztosító előleget /bánatpénz/ kell a Polgármesteri Hivatal pénztárába befizetni. Az árverés
megkezdésekor a pénztári bevételi bizonylattal igazolni kell az árverési előleg befizetését.
5.
A bérleti díj összege: az étkezési búza július hónapban az augusztusi szállításokra létrejött tőzsdei
ügyletek elszámoló árainak átlaga, a termőföld aranykorona értéke és a kilogrammban meghatározott bérleti
díj szorzata.
6.
A földhaszonbérlet időtartama: 5 év.
7.
Az árverésből kizáró ok: Gyomaendrőd Város Önkormányzatával szemben fennálló lejárt
földhaszonbérleti díj tartozás.
8.
A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb bérleti díjat kínálja, a kikiáltási árnál alacsonyabb ajánlatot
nem lehet tenni. A haszonbérleti szerződéseket a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közzé kell tenni a
termőföldről szóló 1994. évi LV. tv. rendelkezései alapján.
9.
A bérleti jogot elnyerőnek az árverést követően 8 napon belül szerződést kell kötnie. A licitálás során
a nyertes ajánlatot követően megállapításra kerül sorrendben 2. és 3. ajánlat. Amennyiben a nyertes licitáló 8
napon belül neki betudható ok miatt nem köt szerződést, akkor a sorrendben megállapított 2. helyen lévő
licitálóval kerül megkötésre a szerződés.
10. Az ingatlanokkal kapcsolatos felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási
osztályán lehet kérni.
11. Az árverésről hangfelvétel készül.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az önkormányzat tulajdonát képező 02693/5 hrsz.-ú termőföld
haszonbérletére kötött szerződést Fodor Tamás
(5500 Gyomaendrőd, Hámán Kató u. 15. ) bérlővel 2012. szeptember 30. napjáig meghosszabbítja az alábbi
feltételekkel:
1. Bérleti díj mértéke: 35 kg/AK/búza júliusi tőzsdei átlagár,
2. A 02693/5 hrsz.-ú ingatlan fel van ajánlva cserére a Magyar Államnak, ezért csereszerződés
megkötésével megszűnik a bérleti jogviszony.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert a földhaszonbérleti szerződések
megkötésére.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 09. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
B) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete a tulajdonában lévő lejárt földhaszonbérleti
szerződések bérbeadásával kapcsolatosan az alábbiakban rendelkezik:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az alábbi mezőgazdasági ingatlanok földhaszonbérbe adását hirdeti
meg helyben árverés útján az alábbi feltételek mellett:
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Hrsz.
02155/7
02629/38
02667/9
02754/1
02754/3

Művelési ág
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó

Terület ( ha )
13,8990
45,4355
5,7650
23,4000
16,6814

AK érték
622,45
681,45
138,49
542,78
416,10

Induló bérleti díj licit
45 kg/AK
45 kg/AK
45 kg/AK
45 kg/AK
45 kg/AK

1.
Az árverés időpontja: 2011. augusztus 5-én de. 10.00 óra.
2.
Az árverés helye: Városháza kistermében ( Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ).
3.
Az árverést vezeti: Csényi István polgármesteri hivatal alkalmazottja,
4.
Az induló licit és licitlépcső összege az árverési kijelölt ingatlanokról készült kimutatásban
szerepelnek. A licitálandó ingatlanra - legkésőbb 2011. augusztus 5-én de. 9.00-ig - a szerződés
megkötését, biztosító előleget /bánatpénz/ kell a Polgármesteri Hivatal pénztárába befizetni. Az árverés
megkezdésekor a pénztári bevételi bizonylattal igazolni kell az árverési előleg befizetését.
5.
A bérleti díj összege: az étkezési búza július hónapban az augusztusi szállításokra létrejött tőzsdei
ügyletek elszámoló árainak átlaga, a termőföld aranykorona értéke és a kilogrammban meghatározott bérleti
díj szorzata.
6.
A földhaszonbérlet időtartama: 5 év.
7.
Az árverésből kizáró ok: Gyomaendrőd Város Önkormányzatával szemben fennálló lejárt
földhaszonbérleti díj tartozás.
8.
A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb bérleti díjat kínálja, a kikiáltási árnál alacsonyabb ajánlatot
nem lehet tenni. A haszonbérleti szerződéseket a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közzé kell tenni a
termőföldről szóló 1994. évi LV. tv. rendelkezései alapján.
9.
A bérleti jogot elnyerőnek az árverést követően 8 napon belül szerződést kell kötnie. A licitálás során
a nyertes ajánlatot követően megállapításra kerül sorrendben 2. és 3. ajánlat. Amennyiben a nyertes licitáló 8
napon belül neki betudható ok miatt nem köt szerződést, akkor a sorrendben megállapított 2. helyen lévő
licitálóval kerül megkötésre a szerződés.
10. Az ingatlanokkal kapcsolatos felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási
osztályán lehet kérni.
11. Az árverésről hangfelvétel készül.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az önkormányzat tulajdonát képező 02693/5 hrsz.-ú termőföld
haszonbérletére kötött szerződést Fodor Tamás
(5500 Gyomaendrőd, Hámán Kató u. 15. ) bérlővel 2012. szeptember 30. napjáig meghosszabbítja az alábbi
feltételekkel:
1. Bérleti díj mértéke: 45 kg/AK/búza júliusi tőzsdei átlagár,
2. A 02693/5 hrsz.-ú ingatlan fel van ajánlva cserére a Magyar Államnak, ezért csereszerződés
megkötésével megszűnik a bérleti jogviszony.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert a földhaszonbérleti szerződések
megkötésére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 09. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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23. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. május 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Vasút beruházásról (aluljáró) kerékpárút úttervezésekről, csomópont
pályázatokról beszámoló
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődöt érintő tervezett beruházásokról tájékoztatom T. Testületet az alábbiakban:
VASÚT
A Gyoma – Békéscsaba vasúti vonalszakasz építési engedélyét a Nemzeti Közlekedési Hatóság 2009. évben
kiadta, a kiviteli tervei elkészültek.
A beruházás részét képezi a 46-os főút és a vasút keresztezésében aluljáró építése. A csatlakozó útszakaszokra; a
közúti, gyalogos-és kerékpáros aluljáróhoz kapcsolódó út és kerékpárút szakaszok átépítésére a Közlekedési
Hatóság 2010-ben adta meg az építési engedélyt.
A projekt indítása előtt (uniós előírásoknak megfelelő) minőségbiztosítás szükséges.
Jelenleg a dokumentáció NIF Zrt. általi ellenőrzése zajlik, amelyet a Közreműködő szervezetek minőségbiztosítása
követ. Tervek szerint még 2011. első félévében elindulhat a közbeszerzés.
Ezzel párhuzamosan zajlik a támogatási kérelem elbírálása, amely aláírása úgyszintén szükséges a pénzügyi forrás
biztosításához. A Támogatási szerződés aláírásának feltétele a kormányhatározat is.
Tervek szerint a Támogatási szerződés, és a Kivitelezői szerződés is idén megkötésre kerül.
46-os FŐÚTI CSOMÓPONT
A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ az országos közutakon levő balesetveszélyes csomópontok
átépítésére szóló pályázati kiírására az Önkormányzat úgy határozott, hogy a 46-os főút és a 443. számú közút,
Népligeti lejáró csomópont átalakítását megtervezteti és benyújtja a pályázatát. A tervek elkészültek és a magas
tervező költségbecslés, a jelentős mértékű önrész miatt az önkormányzat nem tudta felvállalni, hogy ebben a
pályázatban részt vesz. Az elkészült terveket benyújtottuk engedélyeztetésre a közlekedési hatósághoz, bízva
abban, hogy lehetőség lesz a későbbiekben a csomópont tervek szerinti megvalósításra.
Az engedélyezési eljárás folyamatban van, az engedélyező hatóság a hiánypótlási felhívásában előírta, hogy az
engedély kérelemhez csatolni kell a jogosult Építtető részéről a meghatalmazást, hogy az Önkormányzat eljárhat az
engedélyezési ügyben, mivel a közúti közlekedésről szóló 198. évi I. tv. 29. § (1) bek. alapján az önkormányzat nem
lehet az építtető. Továbbá szükséges a tervezett közlekedési létesítmény kezeléséről szóló nyilatkozat is. A Magyar
Közút Nonprofit Zrt-t (Békéscsaba) és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központot megkerestük, és az Építtető
kijelelését. Az Építtető a NIF Zrt vagy a Magyar Közút NZrt lehet.
Várhatóan a következő pályázati kiírás a jövő évben lesz.
KERÉKPÁRÚT
Gyomaendrőd, 46. sz. főút mentén tervezett kerékpárút:
A Főúton a Kodály Zoltán utcáig van kiépítve a kerékpárút. A Kodály utcától a külterületi un. olajosok útjáig 2007-ben
megtervezésre került a kerékpárút, és építési engedélyt kapott az önkormányzat a megvalósítására. 2008-ban a
belterületi szakaszára benyújtotta az önkormányzat a pályázatot, de nem nyert támogatást.
Az Endrődi Hármas-Körös híd felújítása, a mederhídon elkészült kerékpárút felvetette a védtöltések közötti
szakaszon a kerékpárút megtervezését a pályázati lehetőségek érdekében.
A tervdokumentáció elkészült. A tervdokumentációt benyújtottuk engedélyezésre.
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Az engedélyezési eljárás során a MK NZrt. Közút kezelői véleményében rögzítette, hogy a Pajer strandbejárat és a
Hídfő között történjen meg a kerékpárút kialakítása kétoldali egyirányú kerékpárúttal.
Tervbírálata decemberben volt a KKK-nál, ahol támogatták a kétoldali egyirányú kerékpárút szakaszok megépítését..
A töltésen térkő burkolat kerül kialakításra, így a töltésmozgás miatti károk könnyebben javíthatóak. A kerékpárút
kezelését az önkormányzat vállalja.
Tekintettel arra, hogy a tervezett szakaszon megoldható a kerékpáros forgalom biztonságos továbbvezetése, a
tervezett szakasz a nagy forgalom miatt kiemelten veszélyes a kerékpáros forgalom számára, ezért a Tervbírálati
Bizottság véleménye szerint a két töltés közötti szakasz önmagában is fontos és szükséges, a belterületen tervezett
szakasz (Hídfő u. 200 m) szintén része lehet a pályázatnak. A csomópont átépítésének tervét is támogatták.
A Magyar Közút NZrt, valamint a KKK állásfoglalásának megfelelően áttervezésre került a védtöltés és a Pájer
strand közötti szakasz kétoldalú egyirányú kerékpárúttá.
A fenti kerékpárút szakaszok engedélyezési eljárása folyik.
A belterületi kerékpárút szakasz építési engedélye érvényességének meghosszabbítását kértük a Hatóságtól.
A 443. sz. országos közút – 46-os főút csomópontja és a védtöltés közötti kerékpárút nyomvonalának egyeztetése
az május 4-én volt az engedélyező hatóság és a közút kezelőjének képviselőivel. Az egyeztetésen elhangzottak
alapján folyik tovább a tervezési munka. A tervek elkészülte után újra benyújtásra kerül a Kodály utcától a HármasKörös gátjáig tartó szakasz engedélyezésre, valamint a tervbírálatra és a támogató Bizottsági vélemény, az építési
engedély megszerzése után a pályázat benyújtásra kerülhet a Képviselő-testület döntése alapján.
A KözOP kerékpáros pályázat külterületi szakaszok megépítését támogatja.
A DAOP pályázati kiírás a belterületi kerékpárút építésére szól.
JÁRDA
A Hármas-Körös híd építése előtt felvetődött szükséges igényként, hogy a hídon biztosítani kell a gyalogos és
kerékpáros forgalmat. A NIF beruházásában elkészült a híd és a mederhídon megvalósult mindkét forgalmi oldalon a
biztonságos gyalogos-kerékpársáv.
A műszaki átadási eljáráskor az engedélyező hatóság nyilatkozta, hogy a megépült kerékpárút szakaszt a forgalom
elől el kell zárni. Az önkormányzat kérte, hogy legalább a gyalogos forgalom részére megnyitásra keüljön. A híd
forgalomba helyezési engedélye szerint lezárásra került. A forgalomnak akkor lesz átadva, ha a továbbvezetés
megoldott lesz. Ennek érdekében a két töltés között a 2010. évben megtervezésre került a kerékpárút, a 2011.
évben van lehetőség a pályázat benyújtására az építési engedély kiadása után.
A lakosság, a gyerekek érdekében a hídon való biztonságos átkeléshez szükséges a lezárást megszüntetni
A mederhídon elkészült gyalog és kerékpár forgalom részére megépült sáv használatbavétele érdekében egyeztető
tárgyalás volt április végén, melyen részt vettek a NKH Kiemelt Ügyek Hatósága, Magyar Közút NZrt, Közlekedési
Felügyelőség, Gyomaendrőd Város Önkormányzata, NIF Zrt képviselői.
A megjelentek a következő műszaki megoldásban állapodtak meg:
A Hídfő utcán a páros oldalon a folyó védtöltéséig a járdát meghosszabbítjuk, a 46-os számú főúton a töltésen
átvezetjük. Az átvezetéshez szükséges megfelelő felfestést, kresz táblák kihelyezését a Magyar Közút NZrt
vállalja. A híd keleti oldalán épül egy ideiglenes járda. (azért ideiglenes, mert a Hídfőtől kétoldalú egyirányú
kerékpárút nyomvonalával egyezően került megtervezésre).
A járda a védtöltés és az ártérbe vezető lejáró között épül, szélessége a mederhídon meglevőhöz közelít. A járdához
korlátot kell építeni.
A járda építtetője az Önkormányzat. Az engedélyező hatóság: a Kormányhivatal által az eljárás lefolytatására kijelölt
jegyző.
A járda terveinek elkészítésével a Transzprojekt Kft-t bíztuk meg. A tervezői kiválasztást az indokolta, hogy a
Hármas-Körös híd felújításának műszaki ellenőre volt, valamint a két védtöltés közötti tervezési munkáira szóló
megbízást ( 3 ajánlattevő közül kiválasztva) Ő kapta meg, így rövidebb idő alatt tudott tervet készíteni, mint egy új
tervező. A május 4-i egyeztetésen a tervező bemutatta a tervlapot. A tervezett műszaki megoldás ellen a jelenlevők
közül senki nem emelt kifogást. A terv alapján árajánlatot kértünk. Az árajánlatok a bizottsági ülés előtt kerültek
felbontásra. A bizottsági ülésen ismertetésre kerültek.
Az árajánlatok:
Gyomaszolg Ipari Park Kft 2.210.202,-Ft + Áfa
Tótkaép Kft 2.820.062,- Ft + Áfa
Bereczki és Társa Bt 2.983.168,- Ft + Áfa.
A járda építésének fedezete a 4/2011.(II.17.) önkormányzati rendeletben az út- és járda felújításra meghatározott
17,5 millió Ft-os kötvény felhasználást igénylő tételből.
A legkedvezőbb árajánlattevővel tárgyalást folytatunk, melynek eredményéről a Képviselő-testületi ülésen
tájékoztatást adunk.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi
és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság a beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
A hídhoz vezető járda megépítését fontosnak tartja, a beérkezett
árajánlatokat magasnak ítéli meg.
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1. döntési javaslat
"Vasút beruházásról (aluljáró) kerékpárút úttervezésekről, csomópont pályázatokról beszámoló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a közlekedési fejlesztési tervekről szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"Endrődi Hármas-Körös hídhoz vezető járda építése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete biztonságos közlekedés érdekében az Endrődi Hármas-Körös hídhoz járda
építését szükségesnek tartja. A .................... Ft-os tervezési és építési munkák fedezete 4/2011. (II.17.)
önkormányzati rendeletben az út- és járdafelújítási feldataokra meghatározott tételből, melynek forrásaként a
kötvényt jelölte ki a testület.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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24. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. május 26-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.

Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság nem javasolja a Képviselő-testület számára a
Gyomaendrőd Fő út-Bajcsy Zs. u. kerékpárút építés tárgyában a
tájékoztató tudomásul vételét.

Döntési javaslat
"Tájékoztató a Gyomaendrőd Fő út-Bajcsy Zs. u. kerékpárút építés tárgyában"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a tájékoztatót a Gyomaendrőd Fő útBajcsy Zs. u. kerékpárút építés tárgyában.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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25. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. május 26-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.
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Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság 2011-ben nem javasolja a Képviselő-testület számára 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 hányadok megvásárlását. Javasolja azonban,
hogy a képviselő-testület a 2012. évi költségvetés tárgyalása során ismét tűzze
napirendre ezen területek megvásárlásának kérdését.

Döntési javaslat
"Tájékoztató a Szegedi Ítélőtábla Pf.II.20.483/2010/6. sz. jogerős ítéletének végrehajtásával kapcsolatban"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvásárolja 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
31.417.516- Ft-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) jelöli meg. Továbbá utasítja a polgármestert, hogy tegyen javaslatot a
vételár és a rendelkezésre álló 25.599.299-Ft összeg különbözetének fedezetére.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 06. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea
B) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja megvásárolni 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.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS C) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011-ben nem kívánja megvásárolni 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 képviselő-testület a 2012. évi költségvetés tárgyalása során ismét napirendre tűzi ezen
területek megvásárlásának kérdését.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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26. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. május 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Belvíz VII-es ütemről beszámoló
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Belvíz VII. ütem beruházásról tájékoztató
A 91.621 eFt összegű beruházás megvalósítására aGyomaendrőd Város Önkormányzata az 5/2010.(I.28.) ÖM
rendelettel kiírt pályázaton a támogatást nyert.
Támogatás mértéke: 90 %.
Saját erő 10 %.
A beruházás tartalma: Besenyszegi településrész belvízrendezése, és a Fő út melletti záportározók rendezése
csatlakozó csatornákkal, valamint a 2-0-0 jelű (Polányi Máté utca) és Görbekút -Vidólaposi csatorna (Rácz Lajos
utca) egy szakaszának burkolattal történő ellátása. (burkolt csatorna: 1402 m, zártcsatorna és átereszek: 719 m,
dréncsövezés: 445m, földmedrű: 2520 m)
Az építési munkára közbeszerzési eljárást indítottunk, melyet a TÓTKAÉP KFT (Gyomaendrőd) nyert el. A
vállalkozási szerződés, a munkaterület átadása októberben megtörtént. A műszaki ellenőri munkákat a TRISIUS Kftt (Békéscsaba) végzi.
A vállalkozói díj: nettó 70.171.446,- Ft + ÁFA, bruttó 87.714.308,- Ft. A beruházás befejezési határideje: 2011.
szeptember 30.
A 2011. évben költségvetési rendeletünkben 11 210 eFt önkormányzati saját erő került beépítésre.
A szerződés szerint a vállalkozónak a Németzugi soron kellett kezdeni a kivitelezést.
A Besenyszegi területen több utcában végzett munkát a kivitelező: Balassi, Tanács utca, Németzugi sor, valamint az
üzemanyagtöltő állomás mögötti terület.
A kivitelezés során a Németzugi soron lakók észrevételezték, hogy az esős időben a munkálatok után az úton nehéz
a közlekedés. Nincs járda sem.
A Besenyszegi utcában a csatorna felújítása és a előregyártott csatornaelemek elhelyezése során gyümölcsfákat
vágott ki a kivitelező, amely miatt az érintett panasszal fordult a hivatal felé. A Rácz Lajos utcában levő GörbekútVidólaposi csatorna mederburkolattal lesz ellátva. Az elemek szállításakor a lakossági igény fogalmazódott meg,
hogy az évek óta elhúzódó útfelújítás elodázhatatlan. Az évekkel ezelőtt is rossz műszaki állapotú út a Belvíz II.
ütem építése alatt is jelentősen romlott, a kivitelező csak kisebb javítást végzett az úton. Az útfelújításra 2009. évben
elkészültek a tervek, de pályázati lehetőség hiányában nem valósult meg. Egyéb jelentős probléma nem merült fel.
A kivitelező a május 5-én benyújtotta a 30 %-os készültségi foknak megfelelő rész-számlát.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság a beszámoló elfogadását javasolja a
Képviselő-testületnek.

Döntési javaslat
"Tájékoztató elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testület a belvízrendezés VII. ütem beruházásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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27. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2011. május 26-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 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 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 IKSZT épületében irodai szolgáltatásra, tanácsadásra, kiscsoportos képzésekre, csoportfoglalkozásokra lesz
lehetőség, a melléklet szerinti kialakítandó helyiségekben. A működtetése alatt szakmai segítséggel végzett munka
során az alábbi szolgáltatások, és azokhoz kapcsolódó programok lesznek elérhetők:
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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 Képviselő-testületet az összefoglaló tájékoztató megvitatására.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság elfogadásra javasolja az IKSZT beruházásról szóló
tájékoztatót.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az IKSZT
beruházásról szóló összefoglaló tájékoztatót.
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Döntési javaslat
"Összefoglaló tájékoztató az IKSZT beruházásról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az IKSZT beruházásról szóló összefoglaló
tájékoztatót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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28. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2011. május 26-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 a
"védőtávolságok" figyelembevétele, vagy ha ez nem biztosított, úgy ne legyen szerződés kötés. Ezt főként azok a
zöldség és gyümölcs értékesítésével foglalkozó kereskedők vetették fel, akiknél az alkalmi tevékenységre megkötött
szerződés sértheti az ő érdeküket. Egy zöldség-gyümölcs üzlet mellé, ha egy ugyan ilyen jellegű, de alkalmi
árusításra megkötjük a szerződést, az feszültséget okoz.
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 a
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, egyes esetekben felszólításra
megtörténik. Előfordul, hogy 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.
A Véleményező Bizottságok megtárgyalták a tájékoztatást és javasolják a T. Képviselő – testületnek az elfogadását.
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Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a tájékoztató elfogadását. A bizottsági ülésen felvetésre
került, hogy a Gyomaendrődőn üzlettel rendelkező vállalkozások az üzletük
előtti közterületet ingyenesen, vagy kedvezményesen használhassák az
üzletben engedélyezett termékek forgalmazására illetve szolgáltatások
nyújtására.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a tájékoztató elfogadását. Bizottság javasolja továbbá a
rendelet felülvizsgálatát.

Döntési javaslat
"A közterület - foglalásokról készített tájékoztató elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete elfogadja a közterület – foglalásokról szóló tájékoztatást.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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29. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. május 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Tájékoztató a Körmyezetvédelmi Alapra benyújtott pályázatok elbírálásáról
Varjú Róbert
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 78/2011. (II.24.) GYe. Kt. határozatával a Környezetvédelmi Alapból
elnyerhető támogatásra pályázati kiírásról döntött. A pályázatok benyújtási határideje 2011. április 30.-a volt.
A Környezetvédelmi Alap felett a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság rendelkezik döntési
jogkörrel. Az alapra elkülönített összeg 2011-ben 4.885.000.- Ft volt. A pályázatokról a Bizottság a pályázati
határidőt követően a soron következő ülésén dönt. A támogatás folyósítása támogatási szerződés alapján történik.
Eljárási szabályok a pályázatok bírálatával kapcsolatban:
1) Pályázók köre: Természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek,
melyek nem üzleti célú tevékenysége keretében az elnyert összegből Gyomaendrőd közigazgatási területén végez,
a támogatható tevékenységnek megfelelő környezetvédelmi tevékenységet.
2.)Pályázatok beérkezésének határideje: 2011. április 30.
3.)A támogatás mértéke: Az önkormányzat tulajdonát képező holtágak kezelését alaptevékenységként ellátó
környezetvédelmi egyesületek környezetvédelmi célú kiadásainak, illetve közmű beruházásainak fedezetére, a
tervezett támogatható költségeket alapul véve, legalább 20%-os mértékű saját erővel kell rendelkeznie, valamint a
támogatás mértéke a támogatható költségek önerő feletti része, maximum a tárgy évet megelőző évben az
egyesület érdekeltségi területéről befolyt építményadó összege.
4.)A támogatás feltétele: A pályázó a tervezett támogatható költségeket alapul véve, legalább 20 %-os mértékű saját
erővel kell, hogy rendelkezzen. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
5.)Pályázható célok:
a.) Vizek védelme
b.) A holtágak környezetében megvalósuló, az épített környezetvédelmére és fejlesztésére szolgáló közmű
beruházás közül a kövesút-, elektromos és ivóvíz vezeték -, szennyvíz – vagy csapadékvíz elvezetésére szolgáló
csatorna építése
A „b)” pontban leírt pályázati cél megvalósítása esetén a támogatás mértéke maximum a tárgyévet megelőző évben
az egyesület érdekeltségi területéről befolyt építményadó összegének 150 %-ban határozható meg.
6.)
A pályázatok elbírásának jogszabályi háttere: Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapról
szóló 11/2007. (II.26.) Gye.Kt. rendelet.
A Városfenntarató, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2011. május 16.-ai ülésén elbírálta a benyújtott
pályázatokat. A mellékletben szereplő tájékoztató táblázatokban foglaltak szerint részesítették támogatásban a
pályázókat, a megjelölt pályázati célok támogatásaként.
Egyesület neve
Békés megyei Peresi
Holtág
Természetvédelmi
Egyesület

Befizetett
építményadó

Környezetvédelmi cél

Vizek
Közműberuházás
védelme
1.747.000.Összesen: 1.747.000,Templomzug
Vizek
Közmű beruházás
Környezetvédelmi és 889.890.- védelme
Horgász
3.000.000,Egyesület
Összesen: 3.000.000,Bónom-zug Vizéért
Vizek
Közmű beruházás
Egyesület
1.588.660.- védelme
580.000.1.800.000.783.030.-
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Saját erő

Igényelt
támogatás
(Ft)

Megítélt
támogatás
(Ft)

607.400.-

1.100.000.-

1.000.000.-

600.000.-

2.400.000.-

358.000.-

720.000.-

2.380.000.-

1.588.000.-

Összesen: 2.380.000,Vizek
Közmű beruházás
631.300.- védelme
300.000,600.000,Összesen: 900.000,Soczó-zugi
Vizek
Közmű beruházás
Környezetvé1.508.940.- védelme
delmi és Horgász
1.505.000.Egyesület
Összesen: 1.505.000.Siratói
Vizek
Közmű
Környezetvédelmi és 438.730.- védelme
beruházás
Horgász Egyesület
658.000.Összesen: 658.000.Kecsegés-zug
Tájvédelmi és
Horgász Egyesület

Mindösszesen:

5.840.550.-

10.190.000.-

270.000.-

630.000.-

631.000.-

530.000.-

1.505.000.-

650.000.-

164.000.-

658.000.-

658.000.-

2.891.400.-

8.673.000.-

4.885.000.-

A Békés Megyei Peres-Holtág Természetvédelmi Egyesület a megítélt 1.000.000.-Ft-ot új út létesítésére, valamint
meglévő útszakasz felújítására kapja meg. A Templomzugi Egyesület a megítélt 358.000.- Ft-ot vizek védelme
pályázati cél keretében ökológiai vízpótlásra, nádvágásra, valamint haltelepítésre kapja meg.
A Bónom-zug Vizéért Egyesület a megítélt 1.588.000.-Ft-ot a holtág belső útjainak javítására, a Kecsegés-zug
Tájvédelmi és Horgász Egyesület pedig a megítélt 631.000.- Ft összeget az önkormányzat tulajdonában lévő
bekötőút, és a kertekhez vezető utak állapotmegóvására, felújítására kapta meg.
A Sóczó-zugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület a megítélt 650.000.- Ft haltelepítésre, víz klórmeszezésére,
vízpótlásra, a Siratói Környezetvédelmi és Horgász Egyesület pedig a megítélt 658. 000.- Ft-ot kövesút kátyúzására
kapta meg.

Döntési javaslat
"Tájékoztató elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
tájékoztatóját elfogadja a 2011. évi Környezetvédelmi Alaphoz a Környezetvédelmi Egyesületek által benyújtott
pályázatokról.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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30. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2011. május 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Tájékoztató a Vállalkozásfejlesztési Alapból nyújtott támogatás visszavonásának
felülvizsgálatáról
Enyedi László
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
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.
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
egyösszegben, nyolc napon belül fizesse vissza.
A Bizottság tájékoztatta a Képviselő-testületet, annak 2011. március 31-i ülésén, az Ignácz Kft. részére nyújtott
támogatás visszavonásáról. A Képviselő-testület, 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.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2011. május 16-i ülésén tárgyalta újra az
Ignácz Kft. támogatás visszavonásának ügyét. A Bizottság, a 149/2011. (V.16.) Gye. Kt. Pgtek. Biz. határozatával,
mivel a szerződésszegés ténye fennáll, továbbra is a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével számított
összegű kamattal megnövelve kötelezi a Kft-t a támogatás visszafizetésére. Az egyösszegű visszafizetés helyett
azonban havi részletfizetést engedélyezett a Kft. részére, a támogatás visszafizetésének eredeti lejáratáig, vagyis
2013. január hóig. A részleteket 240.000 Ft összegben, minden hó 20-ig kell teljesíteni. Az első részlet 2011. június
20-án esedékes. Az utolsó, 2013. január havi részlet összege a megfizetésekor kerül meghatározásra, mivel a
megfizetendő kamat összege - ami függ a jegybanki alapkamat változásától és a részletek megfizetésének napjaitól
– akkor számítható ki pontosan.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót fogadja el.
Döntési javaslat
"Tájékoztató a Vállalkozásfejlesztési Alapból nyújtott támogatás visszavonásának felülvizsgálatáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság tájékoztatóját az Ignácz Kft. Vállalkozásfejlesztési Alapból kapott 6.000.000 Ft összegű
támogatás visszavonásának felülvizsgálatáról, mely szerint a Kft. a támogatási összeget a mindenkori jegybanki
alapkamat kétszeresével növelt összeggel fizesse vissza, havonta, 2013. január hó 20-i lejárattal, 240.000 Ft
összegű részletekben történő törlesztéssel.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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31. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. május 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Vállalkozásfejlesztési Alapból nyújtott támogatás forrásának kijelölése
Enyedi László
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága 2010. december 14-i ülésén, a Vállalkozásfejlesztési Alapban elkülönített 14 millió Ft
terhére, a 243/2010. (XII.14.) Gye. Kt. Pgtek. Biz. határozatával, 10.000.000 Ft összegű pályázati támogatásban
(kamatmentes hitelben) részesítette a Dávid-Ker Plusz Kft., Gyomaendrőd, Hősök tere 11. szám alatti vállalkozást. A
Vállalkozásfejlesztési Alap forrása a kötvény volt. A támogatási szerződés megkötésére 2011. május 10-én került
sor.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetésében nem nevesített, nem különített
el pénzeszközt a Vállalkozásfejlesztési Alapjába. Ezért a támogatás kifizetésének forrását meg kell jelölni.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága 2011. május 16-i ülésén tárgyalta a forrás meghatározásának lehetőségeit. A Bizottság a
165/2011. (V.16.) Gye. Kt. Pgtek. Biz. határozatával, a támogatás kifizetésének forrásául a kötvény javasolja
meghatározni a T. Képviselő-testületnek.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és döntésének meghozatalára.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága, a Dávid-Ker
Plusz Kft., Gyomaendrőd, Hősök tere 11. szám alatti vállalkozás által elnyert
pályázati támogatás kifizetésének forrásául a kötvény javasolja meghatározni a
T. Képviselő-testületnek.

Döntési javaslat
"Vállalkozásfejlesztési Alapból nyújtott támogatás forrásának kijelölése "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dávid-Ker Plusz Kft., Gyomaendrőd, Hősök tere
11. szám alatti vállalkozás, 10.000.000 Ft összegű, a Vállalkozásfejlesztési Alap 2010. évi pályázati eljárása
során elnyert támogatása kifizetésének forrásául a kötvényt jelöli meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS B) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dávid-Ker Plusz Kft., Gyomaendrőd, Hősök tere
11. szám alatti vállalkozás, 10.000.000 Ft összegű, a Vállalkozásfejlesztési Alap 2010. évi pályázati eljárása
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során elnyert támogatása kifizetésének forrásául a ....................................... jelöli meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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32. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. május 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a 2010. évi szúnyoggyérítésről
Varjú Róbert
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 1999 óta többoldalú megállapodás keretében, regionálisan végzi a
szúnyoggyérítést. Az 1999-ben 7 települési önkormányzat (Mezőtúr, Szarvas, Gyomaendrőd, Békésszentandrás,
Körösladány, Köröstarcsa, Öcsöd) szakmai és anyagi megfontolásból megállapodást kötött arra, hogy a
szúnyoggyérítési feladatok végrehajtása érdekében együttműködik. Az együttműködési megállapodásba bevonták
az RSZ-COOP ill. ROVÉRT Kft-t, mint a szúnyoggyérítésben nagy gyakorlattal rendelkező kivitelezőket. Az
együttműködés elsősorban szakmailag eredményesnek bizonyult, egyre több önkormányzat jelezte, hogy szívesen
csatlakozna a társuláshoz, ezért 2002-ben egy kibővített megállapodás megkötésére került sor, összesen 16
települési önkormányzat részvételével. Innentől kezdve nemcsak szakmailag, hanem pénzügyileg is eredményesnek
mondható az együttműködés.
A társulás által elnyert, vissza nem térítendő támogatások
év
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011(tervezett)

Elnyert támogatás
(millió Ft)
33,0
36,2
26,0
14,5
5,0
5,0
3,5
3,5
3.5
3,5

A társulás 2002-ig minden évben 1 éves időtartamra kötött szerződést a kivitelezőkkel a feladat végrehajtására,
2004-től kezdve azonban közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott vállalkozóval 3 éves időtartamra kötötte meg
a szerződést.
A 2010.-es évben a Körös-völgyi Települések Regionális Szervezetének Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy
Gyomaendrőd folytatja le a pályáztatási eljárást, és minden település külön köt szerződést. A tervezett
szúnyoggyérítési tevékenység becsült értéke nem érte el a közbeszerzési értékhatárt, ezért Gyomaendrőd Város
Önkormányzata pályáztatási eljárás keretén belül 5 lehetséges pályázótól kért árajánlatot. Békéscsaba a
pályáztatási eljárás vége felé jelezte, hogy nem kíván tovább a társulás tagja lenni. A pályáztatási eljárás nyertese a
Szemp-air Kft.-RSZ-Coop Kft. Konzorcium lett.
Az alábbi táblázat a Szemp Air RSZ-COOP Kft. konzorciummal, mint kivitelezővel megkötött szerződés részét
képezi, mutatja a társulás önkormányzatait, valamint a 2010.-ben kezelt területeket ha-ban, szúnyoggyérítés
módszerét, valamint a kezelések alkalmának számát.
Önkormányzat
neve
Békésszentandrás
Doboz
Dévaványa
Ecsegfalva
Gyomaendrőd

Biológiai kezelések (ha)
Légi Alka- Földi Alka(ha)
lom
(ha)
lom
296
2
0
0
0
0
4,8
2
0
0
2
2
0
0
4,5
2
282
2
11
2

Összesen
(ha)
296
4,8
2
4,5
293
108

Kémiai kezelések (ha)
Légi
Alka- Földi Alka(ha)
lom
lom
234
3
150
3
200
5
50
5
300
4
300
4
170
5
150
5
620
5
410
5

Összesen
(ha)
384
250
600
320
1030

Gyula
Köröstarcsa
Lakitelek
Mezőtúr
Mezőberény
Orosháza
Sarkad
Szarvas
Összesen

396
33
52
62
35
50
14
236
1 456

2
1
2
2
2
2
1
2

38
4
0
26
0
0
13
0
103,3

2
1
0
2
0
0
1
0

434
37
52
88
35
50
27
236
1559,3

927
130
430
500
550
1100
420
430
6011

5
4
4
3
5
5
4
5

620
50
430
900
300
100
200
230
3890

5
4
4
3
5
5
4
5

1547
180
860
1400
850
1200
620
660
9901

Gyomaendrőd vonatkozásában évente 3 külterületi holtág légi – kémiai kezelését is magában foglalja a táblázatban
(szerződésben) vállalt 620 ha. Ezek Templom, Soczó, Bónom-zug környezetében megalakult környezetvédelmi
egyesületek 30-30 ha területtel. Az egyesületek a kezelések ellenértékét a polgármesteri hivatal által kiállított számla
alapján a szerződésben rögzítettek szerint térítik meg.
A társulás szakértőt alkalmaz, akinek feladata meghatározni a kezelések időpontját, ill. mérni a kezelések
hatékonyságának mértékét. Fontos, hogy a vissza nem térítendő támogatások pénzügyi elszámolását csak abban
az esetben fogadja el a támogató, ha a vállalkozók által kibocsátott számlákat a szakértő is leigazolta.
A 2009.-es évvel ellentétben a 2010.-es év, a rendkívül erős szúnyogos szezonok közé tartozott. 3 biológiai
lárvairtás, és 5 kémiai szúnyoggyérítéssel sikerült megoldani a 2010.-es évet, annak ellenére, hogy rendkívül
kiélezett helyzeteket okozott a kiszámíthatatlan, meleg nedves időjárás. A szúnyogok ellen már a korai
életfejlődésük időszakában, lárvaállapotban történt beavatkozás. Lárvaírtószer került kijutatásra az élőhelyeikre,
majd azt elfogyasztva a szúnyoglárva bélhámját elpusztítva okozta egyben a lárva pusztulását is. Az egész szezon
április 20.-án egy biológiai lárvairtással kezdődött.Összességében 1415 ha-on történt meg a védekezés. A Körösvölgyi települések területén, az első légi és földi kémiai gyérítésre 2010. június 6.-án és 07.-én került sor, melynek
hatékonysága átlagosan 89%-os lett. Békésszentandrás érthetetlen okokból nem kérte a szúnyoggyérítés
elvégzését, melynek eredményeként abban a térségben az év folyamán többször is kritikus volt a csípésszám. A
szakértő már ekkor jelezte, hogy annak érdekében, hogy elviselhető szinten lehessen tartani a szúnyoghelyzetet 710 nap múlva újabb gyérítésre lesz szükség. A második kémiai kezelésre ennek megfelelően június 17.-án és 19.-én
került sor. A harmadik kémiai kezelésre 2010. július 8.-án, a negyedikre július 22.-én, az ötödikre pedig augusztus
16.-án került sor, az augusztus 20.-ai rendezvényre való tekintettel.A szezon zárásaként került sor a második
biológiai lárvairtásra 2010. szeptember 16.-án, melynek eredményeként a későbbiekben már nem volt szükség
beavatkozásra.
Összességében elmondható, hogy a kialakult rendkívüli szúnyoghelyzetet, melyet a rendkívül csapadékos, meleg
időjárás okozott, kézben tudtuk tartani a gyérítési időpontok megfelelő kiválasztásával, valamint a kivitelező kiváló
minőségben végzett munkájával.
A 2010. évre a magyar Turizmus Zrt-től kapott 3,5 millió Ft vissza nem térítendő támogatás felosztását a következő
táblázat tartalmazza.
Település
Békésszentandrás
Doboz
Dévaványa
Ecsegfalva
Gyomaendrőd
Gyula
Köröstarcsa
Lakitelek
Mezőtúr
Mezőberény
Orosháza
Sarkad
Szarvas
Összesen

Támogatás megosztása
tény. (Ft)
208.713.78.436.184815.112.087.405.728.590.258.66.858.279.795.429.620.271.528.398.670.198.602.274.890.3.500.000.-

Ugyanúgy, mint 2009.-ben is 3,5 millió Ft állami támogatást kapott a Körös-völgyi Települések Regionális
Szervezete a Magyar Turizmus Zrt-től. A megállapodásban a Zrt. kikötötte, hogy a biológiai gyérítés esetén 70%, a
légi kémiai esetén pedig 30%, de maximum 3,5 MFt állami támogatást nyújt. A feltételeket úgy állapította meg, hogy
a gyérítés hatékonyságának el kell érni a 80%-ot, illetve a védekezések módszerét műszaki, biológiai ellenőrzését
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szakértőnek kell ellenőrizni.
A támogatás felosztása a ténylegesen végrehajtott szúnyoggyérítés alapján lett megállapítva, valamint a szakértői
díj is ennek megfelelően lett felosztva az önkormányzatok között.
A 2011. évi szúnyoggyérítés légi – földi biológiai módszerrel április 28-án megkezdődött, átlagosan 90 %-os
hatékonysággal. A kémiai kezelések pontos kezdetének várható időpontját még nem tudjuk. Az elmúlt időszak
szárazabb időjárása miatt a szúnyoglárva tenyésző helyek területe csökkent, viszont a szakértő szerint az egyre
kiszámíthatatlanabb időjárás miatt a kezdeti szárazabb időjárást sok csapadék követheti, így messze menő
következtetést a jelenlegi szárazabb időjárásból a szezonra vonatkoztatva nem lehet levonni.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság a 2010. évi szúnyoggyérítésről szóló beszámoló
elfogadását javasolta.

Döntési javaslat
"Beszámoló a 2010. évi szúnyoggyérítésről "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2010. évi szónyoggyérítésről szóló beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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33. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. május 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrőd Város JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ díj odaítélő
munkacsoportjának létrehozása
Tóth Katalin
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete154/2007. (V. 31.) Gye. Kt. számú határozatával
Gyomaendrőd Város JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ díj alapításáról döntött:
· - A díj az általános iskola valamint a középiskolás korosztályban kerül kiosztásra az alábbi korcsoportos bontásban:
I. korcsoport alsó tagozat - 6-10 évesek
II. korcsoport felső tagozat 5-6 osztálya - 11-12 évesek
III. korcsoport felső tagozat 7-8 osztálya - 13-14 évesek
IV. korcsoport középiskola 9-10 osztálya - 15-16 évesek
V. korcsoport középiskola 11-12 osztálya - 17-18 évesek.
· - J elölt lehet az,
- akinek tanulmányi eredménye általános iskolában kitűnő vagy jeles, középiskolában 4,5 tanulmányi átlagot eléri.
- továbbá egy vagy több sportágban képviseli iskoláját megyei Országos Diákolimpia-i és a vele közösen szervezett
szakszövetségi feljutásos versenyeken.
· Gyomaendrőd Város általános iskolái és középiskolái tanévenként, korcsoportonként 3-3 tanulót terjeszthet fel a
díjra az adott év május 15-ig, az érettségiző tanulók esetében a felterjesztési határidő: április 15.
· Az iskolák által jelölt tanulókat a Képviselő-testület által választott bizottság választja ki. A bizottság fenntartja
magának a jogot, hogy alkalmas jelölt hiányában, az egyes korcsoportokban a Jó tanuló Jó sportoló díjat nem osztja
ki.
· A díjak átadására az iskolák tanévzáró ünnepségén - végzős diákok esetében a ballagáson - kerül sor.
· A díj kupa, vagy emlékplakett, melyre a díjazott neve valamint „Gyomaendrőd Város JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ
(tanév)” gravírozás szerepelne.
Ezen határozat II. pontjában Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a díj odaítélésének
megállapítására egy bizottság létrehozásáról is döntött. A bizottság elnökének Csányi István alpolgármester urat, a
bizottság tagjainak Szabó Balázsné képviselő asszonyt és Izsó Csaba képviselő urat választotta meg.
2010 októberétől az új ciklusát kezdő testület megváltozott személyi összetételére, valamint a helyi
önkormányzatokról szóló törvénynek való megfelelés érdekében célszerű lenne a döntési mechanizmust is
átgondolni és adott esetben a jelenlegi testület tagjai közül megválasztani a munkacsoport tagjait.
A kitüntetés jellegére (kizárólag a közoktatásban résztvevő tanulók iskolai teljesítményét honorálja) továbbá az
adományozás kritériumrendszerére, illetve a felterjesztési szabályokra figyelemmel (egy intézményi, pedagógiai és
szakmai előszűrőn keresztül jut el az adományozási javaslat az önkormányzathoz) indokolt a döntési hatáskörök és
szabályok újragondolása. A döntési hatáskört célszerű lenne a polgármesterre átruházni azzal, hogy a testületi
kontroll érvényesítése valamint a kollektív döntéshozatal előnyeinek elősegítése érdekében a polgármesteri
döntéséhozatalban az SZMSZ 11/A. § (2) bekezdésében nevesített Bizottság Elnöki Munkacsoport működne közre.
Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, az előterjesztést megvitatni szíveskedjen.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság javasolja, hogy az odaítélő munkacsoport a
Bizottság elnöki munkacsoport legyen.

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ díj odaítélő munkacsoportjának létrehozása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
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A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
I.
A határozat I. pontjából „Az iskolák által jelölt tanulókat a Képviselő-testület által választott bizottság választja ki. A
bizottság fenntartja magának a jogot, hogy alkalmas jelölt hiányában, az egyes korcsoportokban a Jó tanuló Jó
sportoló díjat nem osztja ki” szövegrész hatályát veszti
II.
A határozat II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„II. a) Az iskolák által javasolt diákok díjazásáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. A polgármester a
döntése előtt kikéri a 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 11/A. § (2) bekezdésében nevesített Bizottság Elnöki
Munkacsoport véleményét.”
b) Alkalmas jelölt hiányában az egyes korcsoportokban a Jó tanuló Jó sportoló díjak adományozásától a
döntéshozók - indokolás nélkül - eltekinthetnek.”

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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34. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. május 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Pályázat testvérvárosi találkozó megszervezésére
Tóth Katalin
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

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 vagy német 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 a sportéletben” 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 a sportéletben” lesz. Az érkezés december 1-jén
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 minimum 5.000
euró (május 11-i állapot szerint: 1 €=264,02 Ft-tal számolva ez összesen 1.320.100 Ft), maximum 9.000 euró
összeget kaphat ( május 11-i állapot szerint: 1 €=264,02 Ft-tal számolva ez összesen 2.376.180 Ft), kevesebb
támogatás megítélése esetén a rendezvény költségei is csökkennek.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést megvitatni szíveskedjen,
és döntését határozati javaslat formájában hozza meg.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A bizottság javasolja a pályázat
benyújtását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A bizottság javasolja a pályázat
benyújtását.

Döntési javaslat
"Pályázat testvérvárosi találkozó megszervezésére"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

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 -

114

PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉT MEGALAPOZÓ
DOKUMENTUM
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK DÖNTÉSELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ
1.)
a)
b)
c)
d)

Összefoglaló
Projekt megnevezése: Testvérvárosi találkozó szervezése
Pályázat megnevezése: Partnerstädte Treffen
Projektgazda megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Projekt műszaki ismertetése: Testvérvárosi találkozó szervezése a XIV. Nemzetközi Gyermek
Ladbarúgó Torna- Szaloncukor Kupa rendezvényre, valamint az „Önkéntesség a sportéletben” c.
tanácskozásra

e)

A projekt költsége és forrásösszetétele:

Gyomaendrőd

Költségek
Szervezési ktg.
Maximum 9.000 €

Támogatás (100 %)
Max 9.000 €

2. Projektgazda bemutatása
a. A projekt elhelyezése a projektgazda stratégiájában: Célunk a testvérvárosainkkal kialakított
kapcsolat fenntartása, erősítése.
b. A projektgazda projekthez kapcsolódó korábbi tevékenységei, fejlesztései:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata minden évben szervez testvérvárosaink számára közös
rendezvényeket, melyek egyrészt településünk egyes programjainak kísérőrendezvényeként jelennek
meg, másrészt gazdasági-társadalmi jelentőségűek, lehetőséget nyújtanak új közösségi vagy magán
kapcsolatok kialakítására, illetve a meglévő kötődések elmélyítésére.
c. Projektmenedzsment bemutatása: Gyomaendrőd Polgármesteri Hivatal, Intézményfelügyeleti Iroda,
Humánpolitikai Osztály
2.) Projekt háttere
a. Települési környezet (gazdasági-társadalmi-környezeti háttér):
Városunk rendszeresen szervez testvérvárosi programokat, melyeknek részben gazdasági, részben
társadalmi kötődésűek, érintik a hivatali és a civil szférát is.
b. Költség-haszon elemzés módszere: a projekt nem jövedelemtermelő beruházás.
3.) Fejlesztési igény megalapozása
a. Helyzetértékelés: Városunk minden évben szervez testvérvárosi programokat a kapcsolatok életben
tartása, elmélyítése érdekében, mely programok általában valamelyik városi rendezvényünkhöz
kapcsolódnak. A Európai Unió által meghirdetett pályázat lehetőséget teremt arra, hogy színvonalas,
sokrétű rendezvény keretei között szervezzük meg az idei találkozót, tapasztalatokat cseréljünk külföldi
partnereinkkel, illetve új kapcsolatokat építsünk ki.
b. Projekt célkitűzései: Szorosabb testvérvárosi kapcsolat kialakítása, színvonalas programok szervezése
c. Célcsoport bemutatása: Gyomaendrőd Város sportszerető lakossága, valamint testvérvárosaink
delegációi
4.) Megoldási változatok ismertetése
a. Változatok kiválasztásának módszere: költség-hatékonyság elemzés
b. Változatok meghatározása:
„0” változat (projekt megvalósítása nélküli változat):
Nem valósul meg a program, nem kerül sor újabb találkozó megszervezésére.
- „A” változat: Testvérvárosi találkozó megrendezése a 2011. évi XIV. Nemzetközi Gyermek
Ladbarúgó Torna- Szaloncukor Kupa rendezvényen külföldi ifjúsági futball csoportok részvétele/
„Önkéntesség a sportéletben” c. Európai Uniós téma keretében tanácskozás szervezése
c. Legmegfelelőbb változat kiválasztása: „A” változat
5.)

Megvalósítási javaslat leírása
a.
Tartalom: A találkozó kapcsán a négy testvértelepülésünk küldötteit látjuk vendégül a
rendezvényen. Az rendezvények egyrészt az idelátogató testvérvárosi ifjúsági futball csoportok
játékára kerülne sor, ugyanakkor a „Önkéntesség a sportéletben” című téma kapcsán kerülne sor egy
tanácskozás megszervezésére a hivatali delegáció számára.

b.
c.

Ütemezés:

előkészítés:
megvalósítás:

2011. szeptember, október hó
2011. december 01. – 04.

d.
Hatások és eredmények:
Testvérvárosi kapcsolataink tovább mélyülnek, társadalmi elégedettség nő.
6.) Pénzügyi elemzés
a. A tevékenység pénzügyi besorolása: nem jövedelemtermelő
b. Költségek meghatározása:
- Működési költségek:
9.000 €
- Megítélhető támogatási összeg:
9.000 €
7.) Kockázat elemzés:
A találkozó megszervezésével tovább erősíthetjük testvérvárosainkkal kialakított kapcsolatunkat,
ugyanakkor a projekt megvalósítása anyagi haszonnal nem jár. Pénzügyi kockázatot esetlegesen a
jelenlegi országos pénzügyi helyzethez kapcsolódó árfolyamkockázat jelenhet, hiszen a megítélt
támogatás euróban érkezik, és az akkori EUR/HUF árfolyam határozza meg a támogatás Forintban
meghatározott értékét. Az Önkormányzatnak csak abban az esetben kell saját erőt biztosítani a projekt
megvalósításához, ha a megítélt támogatás (Ft-ban) nem fedezi a program költségeit.
8.) Kommunikációs terv:
- a program közzététele a város internetes oldalán, a Szaloncukor Kupa hirdetése, a városi lapokban
cikk közzététele a találkozóra vonatkozóan

35. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. május 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Az Endrődiek Baráti Körének kérése
Tóth Katalin
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Endrődiek Baráti Köre 2011. április 21-én érkezett levelében kéréssel fordult Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testületéhez. Ebben a levélben leírják, hogy tervezik egy emléktábla elhelyezését az
Endrődi volt Tanácsháza falára, melyet a kommunizmus üldözötteinek emlékére állítanának. A tábla állításához kéri
a Kör a testület engedélyét, jóváhagyását. Az emléktáblát az október 23-i ünnepségen tervezik leleplezni.
A levél az előterjesztés mellékletében olvasható.
Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslat szerint
hozza meg döntését.

Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság támogatja az Endrődiek Baráti
Körének kérését.

Döntési javaslat
"Az Endrődiek Baráti Körének kérése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Endrődiek Baráti Körének kérését,
melyben a kommunizmus üldözötteinek emléktábla állítását kérik.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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36. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2011. május 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Herkó Csilla ingatlanfelajánlása
Csényi István
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
Herkó Csilla Németország, 76829 Landau, Dresdener st. 30. szám alatti lakos felajánlotta Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának a tulajdonát képező Nagyalapos, Csejti utca 10. szám alatti ingatlant. A felajánlás ingyenes. A
felajánlás indokai az előterjesztéshez mellékelt levélben van leírva.
A felajánlott ingatlan nyilvántartási és műszaki állapotra vonatkozó adatai.
Helyrajzi szám:
7528
Cím:
Nagylapos, Csejti utca 10.
Megnevezés:
Lakóház, udvar
Telek területe:
1252 m2
A telken lépő építmények:
1 db lakóépület, 1 db gazdasági épület
Lakóépület helyiségei:
Szoba 16 m2, egyéb helyiség 3 db 29 m2, zárt veranda 17 m2, kamra 5 m2
Gazdasági épület:
14 m2
Közművek:
Áram és víz kikötve. A víz csak az udvaron van bevezetve, kerti csap formájában
Műszaki állapot:
A lakóépület elhanyagolt, rossz műszaki állapotban van. A falak több helyen
megrepedtek. A lakóépületen belül tartófal omlás van egy helyiségben. Az
ingatlan rossz műszaki állapota miatt gazdaságosan nem felújítható. Az épület
életveszélyessé válhat.
Az épület véleményem szerint csak magas költség mellett lehet lakhatóvá tenni. A korábban hasonló ingatlanra
beadott felújítási költségvetések alapján az összeg meghaladhatja a 1,5 millió forintot. A legszükségesebb munkák
aláfalazás, vízszigetelés, falmozgások megállítása, tetőszerkezet felújítása, villanyvezetékek cseréje,
korszerűsítése, nyílászárók karbantartása. Figyelemmel az ingatlanárakra a felújítás összege nem térül meg. A
lakóépületben nincs bevezetve a víz, nem rendelkezik fürdőszobával, WC-vel. Az előterjesztéshez mellékelt fotókon
látható a műszaki állapotot.
Amennyiben az ingatlan nem kerül felújításra, akkor szükségessé válik a bontás, amelynek várható költsége jelenleg
1,2 millió forint körül változhat.
Az ingyenes ingatlan felajánlás elfogadásának előnyei és hátrányai ( kockázat elemzés )
Előnyök
Hátrányok
Az önkormányzati vagyon növekszik
A lakóépület jelenlegi állapotában lakhatatlan, rossz
műszaki állapotban van.
A tulajdonba vétel ingyenes, költségvetési kiadása nem A felújítása nem gazdaságos
keletkezik az önkormányzatnak
Az épület rossz műszaki állapota miatt várható a
bontásra való kötelezés. A bontás költségei jelenleg 1,2
millió forint körül változik.
Az ingatlan jelen piaci viszonyok között eladhatatlan
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés alapján az ingyenes önkormányzati
tulajdonba fogadásáról a T. Képviselő – testület dönt.
A Véleményező Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot terjeszti a T. Képviselő –
testület elé.
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Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi
és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság 4 igen 1 tartózkodás mellett javasolja, hogy Gyomaendrőd
Város Képviselő - testülete ne fogadja el Herkó Csilla
ingatlanfelajánlását.

Döntési javaslat
"Herkó Csilla ingatlanfelajánlása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete tisztelettel veszi, de nem fogadja el Herkó Csilla Németország, 76829
Landau, Dresdener st. 30. szám alatti lakos tulajdonát képező 7528 helyrajzi számú, Nagylapos, Csejti utca 10.
szám alatti lakóingatlan ingyenes tulajdonba adásra való felajánlását.

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