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Betkó József sk.
Bizottsági elnök

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság
2011. szeptember 19.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. szeptember 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Helyi adókról szóló 21/2000.(VII.18.)KT rendelet módosítása - első forduló
Enyedi László
Dr. Csorba Csaba jegyző
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 366/2011.(VI.30.)Gye.Kt. határozatával úgy döntött,
hogy felül kívánja vizsgálni a helyi adókról szóló 21/2000.(VII.18.)Gye.Kt. rendeletét. Az augusztusi üléseken
mindhárom Bizottság, illetve a Képviselő-testület is megtárgyalta a rendelet módosításának a lehetőségét és a
változtatás főbb irányait az alábbiak szerint határozta meg.
1. Elektronikus bevallás lehetőségének biztosítása az adórendeletben. Iparűzési adó vonatkozásában, 2012. január
1-től az, önkormányzat által elkészített elektronikus űrlap használatának kötelezővé tétele.
2. Építményadó:
a) A Bizottságok és a Képviselő-testület is javasolta, hogy az üdülési célú építmények építményadójánál, az eddigi
12 adótétel alkalmazása helyett 4 adótétel kerüljön bevezetésre, az ingatlanok területi elhelyezkedése és közművel
való ellátottsága alapján. Ennek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Alapterület szerinti
Üdülés céljára
besorolás
szolgáló építmény –
jelenlegi
30 m2-t nem
adómértékek
haladja meg
Ft/m2
30 – 45 m2 közötti
45 m2 feletti
Tervezett adómérték nem lenne alapterület
Ft/m2
szerinti bontás

A
belterületi üdülők

Területi besorolás
B
C
külterület,
külterület,
út és villany is
csak út vagy
van
villany van

D
külterület,
sem út sem
villany
nincs

450

400

330

250

560
680

460
580

400
490

320
400

650

600

500

400

Így az üdülés, pihenés céljára szolgáló építmények után kivetett éves adó a jelenlegi 10.733.000 Ft-ról 13.355.000
Ft-ra nőne, ami évi 2.622.000 Ft növekedést jelentene.
Az éves adó növekedésével érintett üdülők száma 790 db lenne, ez az építményadóval érintett üdülők 93,5 %-a. A
legnagyobb, egy ingatlant érintő adónövekedés évi 6.720 Ft lenne. Az alábbi táblázat a növekedéssel érintett
építmények számát mutatja be az évi adónövekedés nagysága szerint:
Építményadó növekedése, Ft/év
6000 Ft felett
5000 - 6000
4000 – 5000
3000 – 4000
2000 – 3000
1000 – 2000
1000 Ft alatt

Érintett üdülők száma, db
35
95
163
213
152
66
66

Mintegy 40 üdülőingatlan esetében, a tervezett adómértékekkel, csökkenne az éves adó összege, a legnagyobb,
egy ingatlant érintő csökkenés évi 9.030 Ft lenne.
b) A nem üdülés, pihenés céljára szolgáló építményeknél az adó mértéke 300 Ft/m2. Ez az adótétel mintegy 550
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ingatlant érint. Ezen ingatlanok után kivetett éves építményadó összege 21.012.000 Ft. A Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság és a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság javasolta, hogy az iparűzési adóalanyok vállalkozásai működtetéséhez szükséges építmények ne
legyenek adóztatva. Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságnál javaslatként
felmerült, hogy ne változzon a jelenlegi szabályozás ezen ingatlanoknál, esetleg egy 50 %-os mérséklés lehetne.
A következő táblázat a különböző, csökkentett adómértékkel számolt építményadó alakulását mutatja be:
Építményadó mértéke, Ft/m2

Éves kivetett adó, ezerFt

0
50
100
150
200

0
3.502
7.004
10.506
14.008

Csökkenés 2011. évhez képest,
ezerFt
21.012
17.510
14.008
10.506
7.004

Egy újabb lehetőség, mely szerint az ilyen típusú építményeknél a teljes hasznos alapterület lenne adóztatva egy
minimális adómértékkel. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 7. § e) pontja alapján, a vállalkozó üzleti célt
szolgáló épülete utáni építményadó megállapítása során, az önkormányzat, a törvényben meghatározott
mentességeken kívül azt további mentességekkel nem egészítheti ki. Jelenleg a helyi adórendeletünkben
mentességet adunk a szociális és tároló helységekre. Ezt megszüntetve, 50 Ft/m2 hasznos alapterület adótétel
alkalmazása esetén, az adó a következőképpen alakulna:
Jelenleg
70.040
39.122
21.012

Adózott terület, m2
Mentes terület, m2
Építményadó összege, eFt

Tervezet szerint
109.162
0
5.458

Ebben az esetben, az 550 db adóköteles ingatlanból mintegy 52 db ingatlan esetén emelkedne az éves adó
összege, melyből 10.000 Ft feletti növekedésre azonban csak 12 ingatlan esetén kerülne sor. A többi építménynél
az adó összege jelentős mértékben csökkenne.
Az építményadó alakulását a változtatási igények függvényében az alábbi táblázat foglalja össze:

Jelenlegi szabályozás szerint
Javaslat szerint: az üdülési célú építmények 4 adótétellel történő adóztatása az
előterjesztés szerinti mértékekkel + az iparűzési adóalanyok vállalkozásai
működtetéséhez szükséges építmények adójának eltörlése esetén
Az üdülési célú építmények 4 adótétellel történő adóztatása az előterjesztés
szerinti mértékekkel + az iparűzési adóalanyok vállalkozásai működtetéséhez
szükséges építmények adójának 50 %-os mérséklése esetén
Az üdülési célú építmények 4 adótétellel történő adóztatása az előterjesztés
szerinti mértékekkel + az iparűzési adóalanyok vállalkozásai működtetéséhez
szükséges építmények teljes hasznos alapterületének adóztatása, 50 Ft/m2-es
adótétel alkalmazása esetén

Kivetett
építményadó
összege,EFt
31.727

Változás
2011-hez
képest, EFt

0

13.337

- 18.390

23.843

- 7.884

18.795

12.932

3. Magánszemélyek kommunális adójának mértéke jelenleg függ az ingatlan településen belüli elhelyezkedésétől,
illetve ezen belül sávosan az ingatlan hasznos alapterületének nagyságától. Így összesen 12 adótétellel adóztatjuk a
lakáscélú ingatlanokat. A lakáscélú ingatlanokat építményadóban is lehetne adóztatni a tényleges négyzetméter
nagyságuk szerint.
Egyik Bizottság sem javasolta a lakáscélú ingatlanok építményadóban történő adóztatását a jelenlegi kommunális
adó helyett. Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, valamint a Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a jelenlegi adóztatási struktúrát javasolja megtartani és adómérték
növelést sem javasol. A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolta a jelenlegi
adómértékek 10-20 %-al történő megemelését. Ennek hatását az alábbi táblázatokban mutatjuk be:
Hasznos
alapterület
60 m2-ig

Jelenlegi adómértékek 10 %-os emelés esetén 20 %-os emelés esetén
Ft/ingatlan
Ft/ingatlan
Ft/ingatlan
6 300
6 900
7 600
3

Belterületi lakás

Bánomkert,
Nagylapos,
Öregszőlő
Egyéb lakás
(külterület)

60-120 m2
120-180 m2
180 m2 felett
60 m2-ig
60-120 m2
120-180 m2
180 m2 felett
60 m2-ig
60-120 m2
120-180 m2
180 m2 felett

7 100
8 000
9 600
5 250
5 550
6 000
6 800
2 500
2 950
3 250
3 450

7 800
8 800
10 600
5 800
6 100
6 600
7 500
2 800
3 200
3 600
3 800

Így a lakáscélú ingatlanok után kivetett éves adó a következőképpen alakulna:
Kivetett éves adó
Mentességek, kedvezmények
Fizetendő adó
Adónövekmény

Jelenlegi kommunális adó
42.373
10.553
31.820
-

10-os emelés esetén
46.538
11.598
34.940
3.120

8 500
9 600
11 500
6 300
6 700
7 200
8 200
3 000
3 500
3 900
4 100
eFt
20 %-os emelés esetén
50.825
12.663
38.162
6.342

4. Iparűzési adó: A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság és a Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolta, hogy az iparűzési adóalanyok vállalkozásai
működtetéséhez szükséges építmények adójának megszüntetése mellett az állandó jellegű iparűzési tevékenység
után fizetendő iparűzési adó mértéke legyen felemelve a jelenlegi 1,9 %-ról 2,0 %-ra. Ez a törvényileg megengedett
legmagasabb adómérték lenne. A 2010. évről szóló, bevallott és feldolgozott iparűzési adóbevallások alapján az
összes iparűzési adó alapja 12.200.000.000 Ft, mely után a fizetendő adó, az 1,9 %-os mértékkel 231.800.000 Ft.
Amennyiben az adó mértéke 2,0 %-ra emelkedne ez 244.000.000 Ft lenne. Ez mintegy 12.200.000 Ft-os
adónövekedést okozna, melyből reálisan várható, megfizetett adó kb. 8-10 milló forint.
5. Idegenforgalmi adó: Minden Bizottság javasolta, hogy az adóbeszedésre kötelezettek az adó alapjának és
összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást vezessenek az alábbiak szerint. A nyilvántartás bevezetésével
ellenőrizhetőbbé válna az idegenforgalmi adó bevallása, beszedése.
Vendég neve: …………………………………………………………..………………………..
Születési neve: …………………………………………………………………………………..
Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………...
Anyja születési neve: …………………………………………………………………………...
Állandó lakcíme: ………………………………………………………………………………..
Személyazonosító okmány típusa, száma: ……………………………………………………...
Érkezés napja: …………………………………………………………………………………..
Távozás napja: …………………………………………………………………………………..
Vendégéjszakák száma: ………………………………………………………………………...
Mentesség jogcíme: ……………………………………………………………………………..
Adó összege: ……………………………………………………………………………………

6. A javasolt változások hatása az adóbevételekre a következőképpen alakulna, a 2011. évi tervezett szinthez
képest:
Adónem
Építményadó
Telekadó
Kommunális adó
Idegenforgalmi adó
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Talajterhelési díj
Pótlék, bírság
Összesen:

2011. évi előirányzat
30.000
5.000
31.000
5.000
270.000
82.000
1.500
5.000
429.500

Komm.adó nem
Komm.adó 10%
változik
növ.
13.337
13.337
5.000
5.000
31.000
34.940
5.000
5.000
282.200
282.200
82.000
82.000
1.500
1.500
5.000
5.000
425.037
428.977
4

eFt
Komm.adó 20%
növ.
13.337
5.000
38.162
5.000
282.200
82.000
1.500
5.000
432.199

Változás:

- 4.463

- 523

2.699

Kockázat elemzés:
Előnyök:
- az elektronikus adóbevallás bevezetése az iparűzési adónál pontosabbá tenné a bevallásokat, ezáltal a
feldolgozásuk is egyszerűbb, gyorsabb lehetne
- egyszerűbb, átláthatóbb építményadó rendszer a kevesebb adótétel miatt, az üdülési célú építmények
vonatkozásában
- a tervezett adómértékekkel növekedhetnének az adóbevételek az üdülési és lakáscélú ingatlanok vonatkozásában
- a jövőre nézve megteremtené az alapját egy még kevesebb adótétellel történő adóztatásnak az építményadónál
- idegenforgalmi adó esetében a nyilvántartás bevezetése könnyebbé tenné az ellenőrzést
Hátrányok:
- a nem üdülési és nem lakáscélú ingatlanok adójának teljes megszüntetése mintegy húszmillió Ft adóbevétel
kiesést jelentene
- az új adótételek egyes adózóknál jelentősebb éves adónövekedést eredményezhetnek
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és döntésének meghozatalára..

Döntési javaslat
"Helyi adókról szóló 21/2000.(VII.18.)KT rendelet módosítása - első forduló "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a helyi adókról szóló 21/2000. (VII.18.) KT rendelet felülvizsgálata során az alábbi változtatásokat
javasolja a T. Képviselő-testületnek :
1. Elektronikus adóbevallás lehetőségének biztosítása a helyi adórendeletben.
2 Iparűzési adó vonatkozásában az elektronikus adóbevallás kötelezővé tétele.
3. Építményadó vonatkozásában, az üdülési célú építményeknél az eddigi 12 adótétel alkalmazása helyett az
előterjesztés szerinti összegű, 4 adótétel bevezetése, az ingatlanok területi elhelyezkedése és közművel való
ellátottsága alapján.
4. A jelenlegi építményadóban, a nem üdülési célú ingatlanok adómértékének csökkentése a jelenlegi 300 Ft/m2-ről
…… Ft/m2-re.
5. A kommunális adó jelenlegi rendszerének megtartása, az adó mértékének ……. %-os növelése mellett.
6. Idegenforgalmi adónál, az előterjesztés szerinti nyilvántartás bevezetése.
7. Az iparűzési adó mértékének megemelése 1,9 %-ról 2,0 %-ra.
8. A helyi adórendeletben levő, a magasabb szintű jogszabályok által szabályozott párhuzamosságok
megszüntetése.
Felkéri a jegyzőt, hogy a 2011. október 27-i képviselő-testületi ülésre a rendeletmódosítás normaszövegét a második
fordulós tárgyalására készítse el.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. szeptember 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása 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. augusztusi ülésén úgy döntött, hogy megbízza Gyomaendrőd Város Polgármesteri
Hivatala Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályát azzal, hogy a Képviselő-testület 2011. szeptember
29-i ülésére készítse el a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításának tervezetét az alábbi szempontokra figyelemmel:
- A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 6. §-a szerint az önkormányzati rendelet
területi, illetve személyi hatályát akkor kell kifejezetten meghatározni, ha az a település közigazgatási területétől
eltérő területre, illetve a természetes és a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetektől eltérő személyi körre terjed ki.
- A hulladékkezelési közszolgáltatást végző szolgáltató (Gyomaközszolg Kft.) megnevezését a rendeletnek kell
tartalmaznia.
- Gazdálkodó szervezetek számára lehetőséget kell biztosítani a közszolgáltatási szerződés felmondására,
amennyiben a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett – a települési hulladék ártalmatlanítására alkalmas –
hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkeznek, és a tevékenységük során képződött települési
hulladék ártalmatlanításáról ezekben a berendezésekben, létesítményekben gondoskodnak.
- A rendelet néhány kisebb szerkezeti egysége (bekezdések, pontok) megismétli magasabb szintű jogszabályok
rendelkezéseit, melyet a Jat. 3. §-a nem engedélyez.
- A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye
és ideje, anyja neve) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket meg kell állapítani a rendeletben.
Fenti szempontoknak megfelelően elkészült a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításának alábbi tervezete, melyet a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően véleményezésre elküldtünk az
illetékes Környezetvédelmi Felügyelőség részére, illetve tájékoztatásul a szomszédos településeknek, valamint a
Békés Megyei Önkormányzatnak.
Ellenvélemény, észrevétel nem érkezett.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……./2011. (……..) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2011. (III. 31.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény
23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 24. § (2)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség véleményének kikérésével, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében megtározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2011. (III.31.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. §E rendelet alkalmazásában:
1. Alkotórész: ami a dologgal olyképpen van tartósan egyesítve, hogy az elválasztással a dolog vagy elválasztott
része elpusztulna, illetőleg az elválasztással értéke vagy használhatósága számottevően csökkenne.
2. Egyedül élő személy: a Központi személyi adat és lakcím nyilvántartás alapján az ingatlanba nincs más személy
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bejelentve, vagy büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat arról, hogy a bejelentett más személy
életvitelszerűen nem tartózkodik ott.
3. Háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlanban életvitelszerűen tartózkodó személyek
összessége.
4. Ingatlan: a föld és a földdel alkotórészi kapcsolatban álló minden dolog.”
2. § Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. §(1) A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója
(továbbiakban: ingatlantulajdonos) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék gyűjtéséről és annak a
begyűjtésre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásáról a rendeletben
meghatározott módon gondoskodik.
(2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás rendszeres teljesítésére jogosult,
illetőleg kötelezett közszolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) a Gyomaközszolg Kft. (székhely: 5500
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 3741/13 hrsz., adószám: 13794602-2-04, cégjegyzékszám: 04-09-007188)”
(3) A Szolgáltató rendszeres közszolgáltatási tevékenységét a település belterületén, egyéb belterületén, továbbá
külterületen Öregszőlő sűrűn lakott utcás térségén és a holtágak mentén lévő üdülőterületeken köteles ellátni.
(4) A hulladék ártalmatlanításáról, a szelektíven gyűjtött hulladék kezeléséről és hasznosításáról a függelékben
meghatározott Üzemeltető gondoskodik.
(5) A hulladékgyűjtő helyek listáját a függelék tartalmazza.”
3. § Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A hulladékkezelési közszolgáltatás keretében az Önkormányzat feladata különösen:”
4. § Az R. 5. § (1) bekezdésének f) pontjában a „az 5. függelékben” szövegrész helyébe a „a függelékben” szöveg
lép.
5. § Az R a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (a továbbiakban: adatok) a Szolgáltató a közszolgáltatási
jogviszony keletkezésétől megszűnéséig terjedő időtartamban, az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseivel
összhangban kezeli.
Az adatokat a Szolgáltató a közszolgáltatási jogviszony megszűnését követő 3 munkanapon belül törli.”
6. § Az R 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Záró rendelkezések
7. § (1)Ez a rendelet 2011. október 1-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az R 2. § (3) és (4) bekezdése, az R 21. §-ában a „a 10. §-ban” szövegrész és az 5/2009. (I.30.)
önkormányzati rendelet.
Gyomaendrőd, 2011.
Várfi András sk.
polgármester

Dr. Csorba Csaba sk.
jegyző

1. melléklet a

/ 2011. ( . .) önkormányzati rendelethez:
Szerződés minta
Közszolgáltatási szerződés
települési szilárd hulladék szállítására
mely létre jött egyrészt Gyomaközszolg Kft (Székhely: ……………………………….. Adószám: ……………………,
számlaszám: ……………………………… képviseli: ……………………………………
mint Szolgáltató
másrészt Név: ……………………………………… Lakcím/Székhely:……………………………………………….
Születés helye és ideje: .………………………………………Anyja neve.:……………………………………….
Vállalkozók esetén adószám:………………………………………………………………
Mint ingatlantulajdonos között az alábbi feltételekkel:
Az ingatlan tulajdonosa igénybe veszi a …/2011. (…/…) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján a
Szolgáltató által nyújtott települési szilárd hulladék szállításának szolgáltatását. A tulajdonos kijelenti, hogy
ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, és ezen keletkezett hulladék elszállítására kívánja igénybe venni a
közszolgáltatást heti ………………………. alkalommal.
A szolgáltatás igénybevételének kezdete: ……………………………………………………..
A szolgáltatás nyújtásának napja: …………………………………………………………….
A szolgáltatás helye: Gyomaendrőd ……………………………………………………………
Társasház esetén lakások száma:……………………………………………………………
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A gyűjtőedényről a felek a következők szerint rendelkeznek:
A Szolgáltató tulajdonos használatába adja szabványos ………..db ……….. típusú …….…..űrtartalmú
gyűjtőedényét.
A tulajdonos kijelenti, hogy rendelkezik ……….. db ……….. űrtartalmú szabványos gyűjtőedénnyel.
A Szolgáltató tulajdonos elad/bérbe ad ……….. db ……….. űrtartalmú szabványos gyűjtőedényt.
A szolgáltató a szolgáltatás díját
a kötelező közszolgáltatás esetén a Rendeletnek megfelelően …………Ft/ürítés;
a kötelező közszolgáltatás alá nem eső szolgáltatás esetén …………Ft/ürítés árban határozza meg.
A szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatáson felül külön meghatározott többletszolgáltatást is elvégez, melynek díját
az üzletszabályzatában határozza meg.
Az ingatlantulajdonos a szolgáltatás díját készpénzben/csekken/átutalással teljesíti. A tulajdonos tudomásul veszi,
kötelező közszolgáltatás esetén a közszolgáltatási díj adók módja behajtandó köztartozásnak minősül.
Jelen szerződés módosítását bármelyik fél írásban kezdeményezheti. A módosítás a szerződés azon részeire
terjedhet ki, melyek a Rendlettel összhangban vannak. Ennek megfelelően kötelező közszolgáltatás esetén nem
módosítható különösen a közszolgálati díjra, ürítési napokra, ürítési helyre vonatkozó rendelkezések.
Az ingatlan tulajdonos a szerződést 15 napos felmondási idővel akkor mondhatja fel, ha felhagy az ingatlan
használatával, és ingatlana nem lakottnak minősül; vagy ha tulajdonosi minősége megszűnik; vagy ha a gazdálkodó
szervezet a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett – a települési ártalmatlanítására alkalmas –
hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkezik, és a tevékenysége során képződött települési hulladék
ártalmatlanításáról ebben a berendezésben, létesítményben gondoskodik.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésre a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII törvény, a Ptk., a
települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008.
(III.28.) Korm. Rendelet és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló …/2011. (…/…) önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.
20… . …………… hónap ….. .
Gyomaközszolg ……………………………….
Mint Szolgáltató Tulajdonos

Függelék a …../2011. ( ) önkormányzati rendelethez:
Vállalkozói, közületi díjak 2011. április 1-től
Edényzet típusa
Közszolgáltatási díj Ft/ürítés (nettó)
80 literes
477
120 literes
647
240 literes
1100
660 literes
2341
1100 literes
3229
5000 literes
8945
Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t.
Üzemeltető
név: Regionális Hulladékkezelő Kft.
székhely: 5500 Gyomaendrőd, Tanya VI. kerület 104. 0130/5 hrsz
adószám: 22714990-2-04
cégjegyzékszám: 04-09-009983
képviselő: Berkes Zsuzsanna ügyvezető
Nyitva tartás: hétköznap 8 - 17 óra
Szombat 8 - 16 óra
Hulladékgyűjtő helyek
1. Hulladékudvar
név: Gyomaszolg Ipari Park Kft
székhely: Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 3741/13 hrsz
adószám: 10665387-2-04
cégjegyzékszám: 04-09-001752
képviselő: Egeresi András
A hulladékudvarokban az alábbi hulladékok helyezhetők el
Nem veszélyes hulladékok
Veszélyes hulladékok
Háztartási nagydarabos ( háztartási berendezés, lomok) fáradt olaj, használt sütő zsiradék
fém hulladék (alumínium italos dobozok, vashulladék) festék, oldószer
üveg hulladék (pl.: befőttes, szörpös, italok, síküveg
növényvédő szerek, festékek maradékai és göngyölegei
stb.)
papír hulladék (pl.: szórólapok, karton, újság)
lejárt szavatosságú gyógyszerek
műanyag hulladék (pl.: üdítős palack, nejlon zacskó)
fénycső, izzó
italos karton dobozok (tetra pack csomagolás: üdítős,
elektronikus hulladék (pl.: Tv, számítógép, hűtő, telefon)
tejes doboz)
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Textilhulladék
szárazelem (pl.: gomb elem, ceruza elem)
személyautó gumiabroncs - max. 1. garnitúra
háztartási gépek (pl.: gáztűzhely, mosógép)
ömlesztett zöld hulladék (pl.: levágott fű, nyesedék,
akkumulátor
lomb)
lakossági építési törmelék - max. 1m3
festékpatronok, tonerek
A lakosság nem veszélyes hulladékból évente összesen maximum 200 kg/háztartás, veszélyes hulladékot pedig 100
kg/háztartás mennyiséget adhat le.
A hulladékudvarban nem helyezhető el:
- a kommunális hulladékot (háztartási vegyes hulladék)
- a fenti felsorolásban nem szereplő egyéb veszélyes hulladékokat (pl.: pala, kátránnyal szennyezett hulladék,
laborvegyszer, robbanásveszélyes anyagok)
A darabos hulladékokat csak tiszta állapotban veszi át a szolgáltató.
Hulladékudvar nyitva tartása: hétköznap 8 - 15 óra
2. Szelektív hulladékgyűjtő szigetek
1. Népliget - Rózsahegyi K. iskola előtti terület hrsz. 6240/2
2. Endrődi és Apponyi u. sarka - Üzlet előtti terület hrsz. 5271
3. Selyem és Blaha u. sarka - ABC előtti terület hrsz. 5102
4. Kilián tér - Játszótér mellett hrsz. 6373
5. Kossuth tér - Játszótér mellett hrsz. 6673/1
6. Selyem út/ Okt. 6 ltp. - ABC előtti terület hrsz. 3409/9
7. Fő út és Madách u. sarka - Italbolt előtti terület hrsz. 2973
8. Fő út és Pásztor J. út sarka - Penny parkoló mellett hrsz. 2938
9. Fő út és Jókai u. sarka - földjárda területén hrsz. 2350
10. Kossuth és Pásztor J. u. sarka - Ltp. Előtti parkoló hrsz. 2888/1
11. Bajcsy Zs. és Hámán Kató u. sarka - ABC előtti terület hrsz. 539
12. Hősök és Vörösmarty u. sarka - földjárda területén hrsz. 671
13. Hősök és Esze T. u. sarka 699 hrsz.
14. Csokonai és Kölcsey u. sarka - Üzlet előtti terület hrsz. 942/1
15. Vidovszky utca - Buszforduló melletti terület hrsz. 1099
16. Hősök tere 8. 6022 hrsz
Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni, és a rendelet tervezet elfogadásáról dönteni.

Döntési javaslat
"a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2011. (III.31.)
önkormányzati rendelet módosítása II. forduló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja
a Képviselő-testület számára a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása tervezetének elfogadását.

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

9

3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. szeptember 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Állattartási rendelet módosítása
Varjú Róbert
Dr. Csorba Csaba jegyző
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd alapvetően mezőgazdasági jellegű település, melynek eredményeképp igen magas még manapság is
a mezőgazdaságból élők aránya. A rendszerváltás előtt igen nagyarányú volt a településen az állattartással
foglalkozók részaránya is, hiszen a mezőgazdasági termelésre egyben ráépültek az állattartó telepek is. A
rendszerváltás után a mezőgazdaság hanyatlásával együtt sokan felhagytak az állattartással, és másfajta
megélhetés után néztek.
Néhány család azonban még mindig próbál a nehéz körülmények ellenére is állattartással foglalkozni a városban, és
próbálja családja megélhetését nem segélyből fedezni. Ezen családok körét természetesen nem csökkenteni,
hanem növelni kellene, sőt támogatni, hiszen ez nem csak a település, hanem az egész ország érdeke is. A helyben
megtermelt javak és azok felhasználása nagymértékben hozzájárul ennek elősegítéséhez.
Minezek mellett páratlan természeti értékeinknek köszönhetően a turizmus is nagy jelentőséggel bír a város
életében, így ennek megfelelően a városképet is úgy kell alakítani, hogy az kedvezően érintse ezen ágazatot is.
Ennek megfelelően e két kitörési lehetőséget úgy kell összedolgozni, hogy mindkettő fejleszthető, fenntartható
legyen.
Egy Bajcsy utcai ingatlan állattartási ügye régen húzódik már. A problémát az jelenti, hogy az adott ingatlanban
nyugdíjas lakosok élnek, és alacsony nyugdíjuk kiegészítése céljából állatot tartanak, viszont az adott helyen a helyi
állattartási rendelet szerint haszonállatot tartani nem lehet. A szomszédot ez a tevékenység évek óta zavarja, így a
hatóság állattartási ügyben folyamatosan eljárást indít. Az állattartás szabályait az állattartás helyi szabályairól szóló
24/2003. (XI. 13.) önkormányzati rendelet tartalmazza, mely a várost állattartás szempontjából övezetekre osztja. Az
egyes övezetekhez a Város Településrendezési tervében rögzített lakóterületek tartoznak. Az érintett ingatlan a
központi vegyes lakóterülethez tartozik, mely a Bajcsy Zsillinszky utca e szakaszán kívül például a Fő út endrődi és
gyomai szakaszát és a Blaha Lujza utca egy részét is magába foglalja. A központi vegyes lakóterület pontos
lehatárolását az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI.13.) önkormányzati rendelet 5. sz. melléklete
tartalmazza.
A fent leírtakat tekintve egy lehetőség van az ott kialakult probléma megszüntetésére, mégpedig az állattartás helyi
szabályairól szóló 24/2003. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosítása úgy, hogy a központi vegyes terület a
továbbiakban nem a nagyvárosi lakóterülethez, hanem a falusias lakóterülethez tartozna állattartás szempontjából.
Ezt a megoldást nem javasoljuk, mert azzal járna, hogy a város frekventált területein két ló, vagy akár két tehén is
tartható lenne, ami a városkép szempontjából előnytelen változásokhoz vezethet.
E változások hátrányosan érinthetik a turizmus szempontjából a városunkat, hiszen az állattartás járulékos hatásai
(szag, takarmánytárolás, rágcsálók megjelenése) még a rendeletben leírtak (pl.: zárt, szivárgásmentes trágyatároló
építése) betartása mellett is tapasztalható lenne.
Az érintett településrészen lakókból - akik évek óta megszokott körülmények között élnek - komoly felháborodást
válthat ki a rendelet módosítás.
Összegezve elmondható, hogy az állattartásból élők számának növelése nem feltétlen a város frekventált területein
történő állattartás bevezetésével oldható meg, hanem azon körzetekben kellene növelni az állattartást, mely az
idegenforgalmi szempontokat nem érinti hátrányosan, valamint ahol eddig is tartottak jószágot.

Döntési javaslat
"Állattartási rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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A Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság nem javasolja a Képviselő-testületnek az állattartás
helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosítását.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. szeptember 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Idősek otthona fejlesztése
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzati, állani, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítésére társadalmi
egyeztetésre kiírt pályázatot (TIOP-3.4.21-11/1 pályázati kiírás) áttanulmányozva a Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5.
sz. alatti idősek otthona fejlesztésére célszerű, szükségszerű lenne az önkormányzatnak pályázatot benyújtani. A
végleges pályázati kiírás még nem jelent meg.
Támogatható tevékenységek a szociális intézmények esetén: a korszerűtlen, rossz infrastuktúrális állapotban levő
intézmények rekonstrukciója során az ellátási körülményeknek, a jogszabályi előírásoknak való megfeleltetése,
intézmény szolgáltatásainak a lakosság, illetve a működő alapszolgáltatások felé való bővítése, a bentlakásos
intézmények korszerűsítése mellett, férőhelyek legfeljebb 20 %-os kapacitás bővítése. A beruházáshoz kapcsolódó
eszközbeszerzés, berendezés, bútorzat, melyek az ellátottak életkörülményeinek javítását célozzák. Az
engedélyes tervek díjai, projekt előkészítés, akadálymentesítés, tájékoztatás, nyilvánosság, szakmai terv készítése,
projektmenedzsment biztosítása.
Elnyerhető támogatás összege: minimum 10 millió, maximum 180 millió forint lehet.
A korszerűsítésben érintett intézmények esetén az egy főre jutó támogatás maximuma férőhely növekedést nem
eredményező bővítése: bruttó 2 millió Ft/korszerűsített, átalakított férőhely, férőhely növekedést eredményező
épületbővítés esetén: bruttó 5 millió Ft/ kialakított férőhely.
A támogatás mértéke: a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a.
Pályázatok benyújtása: 2012. februárig lehetséges.
A tervezett fejlesztés tartalma: férőhely bővítés 10 ággyal, kiszolgáló helyiségek (mosoda, vasalóhelyiség …),
közösségi tér-ebédlő kialakítása, meglevő épületrészek felújítása. a helyiségek energiatakarékossá tételének,
fűtéskorszerűsítésnek megvalósítása.
A gyomaendrődi 278/2 hrsz alatti ingatlan területe: 4830 m 2 . A város településrendezési terve, helyi építési
szabályzata alapján a terület Lke kertvárosias lakóövezetbe tartozik. Beépítettség mértéke: max. 30 %.
Építménymagasság_ max. 5,0 m. Zöldfelület: min. 50 %.
Az idősek otthona épületeinek nagy része régi építésű, több alkalommal kerültek felújításra, átépítésre.
A megengedett beépítettségi mértéket elérte az ingatlan, ezért a fejlesztés során a szükséges mértékben az
épületek műszaki állapotának felülvizsgálata után részleges bontások is megvalósítandók.
A tervezési munkára három tervezőtől kértünk be ajánlatot, az ajánlatok bontása szeptember 22.
A pályázat előkészítési, pályázatírási munkákra is kértünk ajánlatokat, melyek szintén szept. 22-ig beérkeznek.

Döntési javaslat
"Idősek otthona fejlesztése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Városfenntarató,Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az idősek otthona
épületeinek felújítási, bővítési terveinek támogatását,
a Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5. sz. alatti Idősek otthona épületeinek felújítására, bővítésére vonatkozó TIOP3.4.2-11/1 pályázat benyújtása érdekében a polgármester intézkedjen a projekt előkészítési munkák elvégzéséről.
Az előkészítési munkák fedezeteként az általános tartalékot jelöli meg.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. szeptember 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 452/2011. (VIII.25.) Gye. Kt. határozattal döntött a szennyvíztisztító telep felújításáról, és a
beruházás megvalósítása érdekében a KEOP 1.2.0/B kódszámú szennyvízelvezetés és tisztítás tárgyú szóló
pályázat benyújtásáról.
·

A beruházás tervezett pénzügyi ütemezése:
2012
Összes támogatható
35 550 000
költség
Összes támogatás
29 541 145
Támogatható
6 008 855
tevékenységből önerő
Nem elszámolható
694 417
költség
Összes önerő
6 703 272
Összes költség
36 244 417

2013
384 901 913

2014
417 757 979

2015
4 500 000

319 843 691
65 058 222

647 146 246
70 611 733

3 739 385
760 615

7 518 497

8 160 293

87 901

72 576 719
392 420 410

78 772 026
425 918 272

848 516
4 587 901

A pályázat benyújtásához szükséges a Képviselő-testület határozata az önerő biztosításáról. A képviselő-testületi
ülésen elhangzott, hogy az önerő teljes részét a nem a kötvényből kívánja biztosítani.
A Békés Megyei Vízművek Zrt a beruházáshoz nem tud biztosítani forrást, a rekonstrukciós alap felhasználását erre
a célra nem javasolta felhasználni.
A többletbérleti díj felhasználásáról minden évben a Képviselő-testület dönt a Vízművek javaslatát
figyelembevételével.
A 2011. év végéig fel nem használt bérleti díj összege: 15 millió forint.
A Képviselő-testület dönthet úgy, hogy a beruházás éveiben a szennyvíz-rendszeren, a szennyvízcsatorna többlet
bérleti díjból képződő rekonstrukciós alapot a szennyvíztisztító telep felújítási beruházására fordítja.
Az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítése
2011. évi támogatásának rendjéről szóló 15/2011. (IV.22.) BM rendelet alapján az EU Önerő Alap támogatás
igényelhető az államháztartásról szóló törvény 2/A. § (1) bekezdése j) pontjában rögzített európai uniós forrásokból
elnyert támogatás iránt. A BM rendelet 2. § (2) bekezdésében szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztéseihez elnyert
támogatás saját forrás kiegészítéséhez lehet igényt benyújtani. Az EU Önerő Alap támogatás mértéke a vállalt saját
forrás max. 50 %-a. A támogatás igénylését pályázat elnyerése után lehet benyújtani.

Határozati javaslat:
1.Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a KEOP 1.2.0/B kódszámú szennyvízelvezetés és tisztítás tárgyú
pályázatra benyújtásra kerülő szennyvíztisztító telep felújítása tárgyú pályázat, illetve a beruházás saját erő
biztosítását a mindenkori költségvetési rendeletben biztosítja.
A beruházás pénzügyi ütemezése:
2012
Összes önerő
6 703 272

2013
72 576 719
14

2014
78 772 026

2015
848 516

Összes költség

36 244 417

392 420 410

425 918 272

4 587 901

2. Utasítja a polgármestert a saját forrás támogatására az EU Önerő Alap támogatás érdekében a saját forrás 50 %ára igényt nyújtson be a Magyar Államkincstárhoz a pályázat elnyerése esetén.
3. A Képviselő-testület a fel nem használt rekonstrukciós alapot, valamint a beruházás éveiben a
szennyvízrendszeren képződő többlet bérleti díjat a szennyvíztisztító telep felújítására fordítja.

1. döntési javaslat
"Szennyvíztisztító telep fejlesztése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
1.Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága
javasolja a KEOP 1.2.0/B kódszámú szennyvízelvezetés és tisztítás tárgyú pályázatra benyújtását, illetve a
beruházás saját erő biztosítását a mindenkori költségvetési rendeletben történő biztosítását.
A beruházás pénzügyi ütemezése:
2012
Összes önerő
6 703 272
Összes költség
36 244 417

2013
72 576 719
392 420 410

2014
78 772 026
425 918 272

2015
848 516
4 587 901

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"Szennyvíztisztítóó telep beruházás önerő forrásbiztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
1. A Bizottság javasolja a saját forrás támogatására az EU Önerő Alap támogatás érdekében a saját forrás 50 %-ára
igény benyújtását a Magyar Államkincstárhoz a pályázat elnyerése esetén.
2. A Bizottság javasolja a fel nem használt rekonstrukciós alapot, valamint a beruházás éveiben a
szennyvízrendszeren képződő többlet bérleti díjat a szennyvíztisztító telep felújítására fordítsa a Képviselő-testület.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. szeptember 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

LEADER pályázat benyújtása kézműves foglalkoztató tér kialakítása érdekében
Dobó Anita
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A LEADER az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban EMVA) sajátos támogatási
konstrukciója, melyben a legfontosabb szerepet a helyi közösségek, a helyi sajátosságokon alapuló tervezés
játssza, valamint a tervek helyi szereplők általi megvalósítása, és a helyi döntéshozatal jellemzi. A program célja a
helyi igényekhez és sajátosságokhoz igazodó fejlesztések megvalósítása, amelyek hatékonyan hozzájárulnak a
vidéki területeken az ÚMVP IV. intézkedéscsoportja keretében megfogalmazott célok eléréséhez a fenntarthatóság
és esélyegyenlőség figyelembevételével.
Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló VM rendelet (a továbbiakban LEADER
rendelet) szabályozza a LEADER megvalósításának szorosabb értelemben vett keretfeltételeit (jogcímeket),
amelyek alapján a Helyi Akciócsoportok kialakították a pályázható célterületeket.
A Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit
Kft. által meghirdetett célterületek közül a Térségi és nemzetiségi hagyományok ápolása (1 016 787) azonosító
számú célterületre pályázatot kíván benyújtani, az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény növekvő gyűjteményi
anyagának bemutatását szolgáló szín, és a hagyományos kézműipari tevékenységeket bemutató kézműves
foglalkoztató tér kialakítására.
A pályázatot az önkormányzat nyújthatja be, ezért az intézmény a projektötlet megvalósításához a képviselő-testület
hozzájárulását és segítségét kérte.
A célterületre benyújtandó pályázatok megvalósításához támogatás vehető igénybe tájházak, bemutatóhelyek,
kézműves műhelyek kialakítására és funkcionális hasznosítására, gyűjtemények létrehozására, valamint a
kapcsolódó hagyományőrző tevékenységek végzéséhez szükséges infrastrukturális és tárgyi eszköz háttér
megteremtésére, a funkcionális működtetésre, népszerűsítésre.
A célterület fejlesztéseinek támogatására 18 település vonatkozásában rendelkezésre álló keretösszeg jelenleg 20
000 000 Ft, az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke 1 000 000 Ft, legnagyobb mértéke 7 000 000 Ft.
A célterület néhány specifikus feltétele:
Építési beruházás, felújítás csak olyan ingatlanon valósulhat meg, amely nem áll sem helyi, sem országos
védelem alatt.
Új épület építése a célterület keretében nem támogatható.
Épület külső felújítására csak belső felújítással együtt vehető igénybe támogatás.
A célterület keretében eszközbeszerzés önállóan nem támogatható.
Csak együttműködés keretében megvalósuló projektek támogathatóak.
A kézműves műhely, gyűjtemény a nyilvánosság számára látogatható kell, legyen legalább heti 4 napon,
napi legalább 4 órában.
A pályázónak az első kifizetési kérelem benyújtásáig csatlakoznia kell legalább egy megyei szintű turisztikai
szakmai szervezethez.
A jogcímhez elszámolható (esetünkben releváns) kiadások megnevezése:
a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő építési munkák;
ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések;
korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
tradicionális eszközbeszerzés (újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, tárgyak);
a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése;
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a Vhr. 31.§-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
hirdetések költségei;
kiadványok, szórólapok elkészítésének költségei;
arculati elemek (ÚMVP, EU és HACS logó)
Az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjteményben a növekvő számú gyűjteményi anyag bemutatását a kiállító terek
növelésével lehet megvalósítani. A Helytörténeti Gyűjtemény udvarán a lóvontatású eszközök kerültek elhelyezésre
és a kézműves foglalkozások is itt zajlanak, a jelenlegi kézműves tér viszont legfeljebb 15-20 fő befogadására
alkalmas. Szükséges lenne további kézműves tér kialakítása, amelyre a Blaha Lujza utca 22. szám alatti ingatlanon
nyílik lehetőség. A meglévő épülethez kapcsolódóan, annak bővítményeként lehetne létrehozni a kézműves
foglalkoztató teret, egy hagyományos építészeti stílusban megtervezett, faoszlopokon álló, cserépfedéssel ellátott
szín kialakításával.
A Helytörténeti Gyűjtemény ingatlanához kapcsolódó telek, ingatlan nem áll helyi védettség alatt, de a város
településrendezési tervében az Endrődi Tájházhoz tartozó műemléki környezet szerves része. Az ingatlan
beépítettségének mértéke legfeljebb 30%-os lehet, a tervezett bővítmény elhelyezhető.
A mintegy 110 m2 alapterületű színben kialakításra kerülne egy akadálymentes WC és kézmosó, fazekas műhely,
kovács műhely, kemencés tér a foglalkozások megtartására, amelyhez be kell szerezni a hagyományos kézműves
foglalkozások eszközeit. Terveink szerint a beruházás tartalmazná az építési engedélyezési terv elkészítését, az
építési munkákat és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások igénybevételét, a vagyonvédelmi rendszer kiépítését,
eszközbeszerzést, a nyilvánosság tájékoztatását biztosító hirdetési költségeket, kisléptékű infrastruktúra költségeket.
100%-os támogatásintenzitás mellett a beruházás tervezett költsége bruttó 6 900 000 Ft, amelyhez önerőt nem
biztosít az önkormányzat. Azonban a pályázat benyújtásához építési engedélyezési terv szükséges, ezért ennek
elkészítésének költségeit az önkormányzat 2011. évi költségvetésében biztosítani kell bruttó 300 000,- Ft értékben.
A projekt előkészítése, megvalósítása során felmerülő többi kiadás finanszírozására átmeneti forrást kell biztosítani
az önkormányzat 2012. évi költségvetésében, a támogatás megérkezéséig.
Támogatás elnyerése esetén a projekt gördülékeny megvalósításához projektmenedzsment létrehozása szükséges.
A pályázati rendszer helyi szintjének erősítése érdekében a LEADER Helyi Akciócsoport úgynevezett Helyi Bíráló
Bizottságot (a továbbiakban: HBB) működtet. Minden LEADER pályázat kötelező melléklete a pályázat alapját
képező, projekt javaslatról szóló HBB által kiállított támogató nyilatkozat, amely nélkül a pályázat nem nyújtható be,
ennek beszerzése folyamatban van.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására.

Döntési javaslat
"LEADER pályázat benyújtása kézműves foglalkoztató tér kialakítása érdekében"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság az alábbi döntési javaslat elfogadását javasolja a
Képviselő-testületnek:
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Körösök Völgye Akciócsoport
Nonprofit Kft. által meghirdetett 1 016 787 azonosító számú Térségi és nemzetiségi hagyományok ápolása című
célterületre, kiállítást bemutató szín és kézműves foglalkoztató tér létrehozására.
2. A fejlesztés megvalósítása érdekében az önkormányzat építési engedélyezési tervet készíttet a Blaha Lujza utca
22. szám alatti épület bővítésére, amelynek tervezett bruttó 300 000,- Ft-os kiadására az önkormányzat 2011. évi
költségvetéséből, a működéssel kapcsolatos céltartalékok között megtervezett néhai Papp Zsigmond hagyatékának
átvételéhez kapcsolódóan elhelyezésre került 2,5 millió Ft összeg terhére biztosít forrást.
3. A képviselő-testület nyertes pályázat esetén a projekt előkészítésére, megvalósítására tervezett bruttó 6 600 000
Ft kiadásaira fedezetet biztosít az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a támogatás lehívásáig.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

18

PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉT MEGALAPOZÓ
DOKUMENTUM
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK DÖNTÉSELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ
1) Összefoglaló
a) Projekt megnevezése: LEADER pályázat benyújtása kézműves foglalkoztató tér kialakítására
b) Pályázat megnevezése: A LEADER az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap sajátos
támogatási konstrukciója. A Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény a
Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. által meghirdetett célterületek közül a Térségi és
nemzetiségi hagyományok ápolása (1 016 787 azonosítóval rendelkező) célterületre kívánja a
pályázatot benyújtani.
c) Projektgazda megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
d) Projekt ismertetése: Az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény növekvő gyűjteményi anyagának
bemutatását szolgáló szín, és a hagyományos kézműipari tevékenységeket bemutató kézműves
foglalkoztató tér létrehozása a cél. A mintegy 110 m2 alapterületű színben kialakításra kerülne egy
szociális helyiség (akadálymentes WC és kézmosó), fazekas műhely, kovács műhely, kemencés tér,
kiállítási tárgyakat bemutató tér. A tervek szerint a beruházás tartalmazná az építési engedélyezési terv
elkészítését, az építési munkákat, a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételét, a vagyonvédelmi
rendszer kiépítését, eszközbeszerzést, a nyilvánosságot biztosító költségeket és kisléptékű infrastruktúra
költségeket.
2) Projektgazda bemutatása
a) A projekt elhelyezése a projektgazda stratégiájában:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának célja, hogy lehetőséget biztosítson a helyi lakosok és az ide
látogató turisták számára a helyi hagyományok, népszokások, régi foglalkozások megismerésére,
valamint ezek kipróbálására.
b) A projektgazda projekthez kapcsolódó korábbi tevékenységei, fejlesztései: Közkincs pályázat
benyújtása, Pályázat az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény raktárának bővítésére
c) Projektmenedzsment bemutatása: Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalából 1 fő
projektmenedzser, 1 fő pénzügyi vezető, a Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató
Intézményből 1 fő szakmai vezető
3) Projekt háttere
a) Települési környezet (gazdasági-társadalmi, környezeti háttér): Kedvező földrajzi fekvés, főbb
közlekedési útvonalak, kedvezőtlen demográfiai mutatók (régiós probléma)
b) Költség-haszon elemzés módszere: a projekt nem jövedelemtermelő beruházás
4) Fejlesztési igény megalapozása
a) Helyzetértékelés:
Gyomaendrőd városa az Alföldön fekszik. Korábban itt és a környéken igen nagy kiterjedésű tanyavilág
volt. Ezen életforma sok hagyományt, népszokást, helyi tradicionális kézműves ipart hagyott az
utókorra. Feladatunk hagyományaink ápolása, bemutatása.
Projekt célkitűzései:
Jelen pályázat keretei között Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Endrődi Tájház és Helytörténeti
Gyűjtemény növekvő gyűjteményi anyagának bemutatását és a tradicionális kézművesipari
tevékenységek bemutatását szolgáló szín kialakítására kerülne sor.
b) Célcsoport bemutatása:
Gyomaendrőd város lakossága, általános és középiskolások, felsőfokú oktatásban részt vevő hallgatók,
az ide látogató turisták.
5) Megoldási változatok ismertetése
a) Változatok kiválasztásának módszere: költség-hatékonyság elemzés
b) Változatok meghatározása:
„0” változat (projekt megvalósítása nélküli változat):
Amennyiben nem valósul meg a projekt, az elkövetkezendő években egyre nehezebbé,
körülményesebbé válik a növekvő gyűjteményi anyag elhelyezése. A kézműves foglalkozások
számára jelenleg rendelkezésre álló hely kicsi, legfeljebb 15-20 fő befogadására alkalmas. Egy
nagyobb létszámú osztály vagy csoport befogadása körülményes.
„A” változat:

c)

Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a LEADER program keretén belül a
Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. által meghirdetett Térségi és nemzetiségi
hagyományok ápolása elnevezésű, 1 016 787azonosító számú célterületre. Az Endrődi Tájház és
Helytörténeti Gyűjtemény programkínálatát színesíthetjük a projekt megvalósításával, amely
várhatóan több turistát vonzana településünkre.
„B” változat:
nem releváns
Legmegfelelőbb változat kiválasztása: „A” változat

6) Megvalósítási javaslat leírása
Műszaki tartalom:
A projekt keretei között sor kerülne a meglévő épülethez kapcsolódóan egy hagyományos építészeti
stílusban megtervezett, faoszlopokon álló, cserépfedéssel ellátott mintegy 110m2-es szín kialakítására.
a) Ütemezés:

előkészítés:
kivitelezés:

2011.-2012. év
2012. év

b) Hatások és eredmények:
- A szín megfelelő helyszínt biztosítana a hagyományos kézműves foglalkozások megtartására.
- Esztétikai szempontból is illeszkedne a környezetbe.
7) Pénzügyi elemzés
a) A tevékenység pénzügyi besorolása: jövedelemtermelő v. nem jövedelemtermelő
b) Költségek meghatározása:
- Beruházási költségek: bruttó 6 900 000 Ft
- Működési költségek: az építmény karbantartási költségei, foglalkozások megtartásának költségei
2012-ben várhatóak, melyeket a Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató
Intézmény költségvetésének tervezésénél kell figyelembe venni
- Megítélhető támogatási összeg: 6 900 000 Ft, a pályázat utófinanszírozású
8) Kockázat elemzés:
A beruházás elmaradása esetén az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjteményhez kapcsolódó épület
bővítésére nem ismert, legközelebb mikor adódik pályázati lehetőség.
Nyertes pályázat esetén a projekt gördülékeny végrehajtására projektmenedzsmentet kell kijelölni, a
feladatokat pontosan meg kell határozni az együttműködő felek között.
9) Kommunikációs terv:
- Támogatás elnyerése esetén ismertetésre kerül a beruházás a városi és megyei hírlapokban, illetve több
internetes megjelenéssel propagáljuk a fejlesztést (az önkormányzat hivatalos honlapján,
társintézmények honlapján, együttműködő partnerek honlapján)
- A képviselő-testület ülésén sor kerül a támogatott projekt előrehaladásának ismertetésére. Az ülések
nyilvánosak, illetve a helyi televízió is közvetíti.
- A projekt kiviteli munkáinak kezdetekor és a projektátadó rendezvényen sajtótájékoztató megtartását
tűztük ki célul10) Indikátorok: településünkre látogató turisták száma
Gyomaendrőd, 2011. szeptember 14.

7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. szeptember 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Békés Megye Területrendezési Terve véleményezése
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Békés Megyei Önkormányzat az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. tv-ben meghatározott
kötelezettségégének eleget téve a Békés Megye Területrendezési Tervéről szóló 15/2005. (X:7.) KT rendeletének
módosítását készíttette el az OTrT-vel történő összehangolás érdekében.
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Tv. 23/C § (1) bekezdése szerint a megye
területrendezési tervét egyeztetni kell a 218/2009. (X.6.) Korm. rendeletben meghatározott államigazgatási,
önkormányzati és érdekképviseleti szervekkel, érdekelt társadalmi szervezetekkel.
A tervmódosítás egyeztetési dokumentációját a Települési Főépítész áttanulmányozta és véleményezte az alábbiak
szerint:
Békés Megye Területrendezési Terv véleményezése
Gyomaendrőd Településrendezési Terve és az Országos Területrendezési Terv összehasonlításával
A 46. sz. országos II. rendű főút települést megkerülő nyomvonalán kívül a településrendezési tervben, a
várost átszelő vasútvonal mellett is szerepel egy nyomvonal változat.
A MTrT módosításában ezt a változatot is kéri szerepeltetni Gyomaendrőd Város Önkormányzata.
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
A 4232. sz. Gyomaendrőd – Körösladány közötti út, a Hármas – Körös és a Sirató-zug közötti határrész kiváló
termőhelyi adottságú erdőterület besorolása nincs összhangban sem az OTrT-vel, sem a településrendezési tervvel.
Ezen határrészben biogazdálkodás is folyik, 30 aranykoronás földeken.
A Város nem szándékozik ezt a mezőgazdasági terület művelési módját megváltoztatni.
Térségi hulladéklerakó kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete
A MTrT tervezete és a településrendezési terv nincs összhangban, ugyanis a megyei terv nem a településen
már működő és bővítést igénylő hulladéklerakó területét, illetve annak környezetét jelöli ki, hanem a település
délnyugati területén található jó minőségű (sz2) szántóterületet. (E leírás mellékletében ábrázolva is megtekinthető
az indoklás)
Ezzel a helyválasztással a Város nem ért egyet, kéri a meglévő hulladéklerakó környezetében lévő földrészletek
kijelölését e célra.
Gyomaendrőd, 2011. szeptember 9.
Kmetykó János
Főépítész

Döntési javaslat
"Békés Megye Területrendezési Terve"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a Békés
Megye Területrendezési Tervéről szóló 15/2005. (X.7.) KT rendeletének módosítását a következők szerint
véleményezi:
Közlekedés:
A 46. sz. országos II. rendű főút települést megkerülő nyomvonalán kívül a településrendezési tervben, a várost
átszelő vasútvonal mellett is szerepel egy nyomvonal változat.
A MTrT módosításában ezt a változatot is kéri szerepeltetni Gyomaendrőd Város Önkormányzata.

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
A 4232. sz. Gyomaendrőd – Körösladány közötti út, a Hármas – Körös és a Sirató-zug közötti határrész kiváló
termőhelyi adottságú erdőterület besorolása nincs összhangban sem az OTrT-vel, sem a településrendezési tervvel.
Ezen határrészben biogazdálkodás is folyik, 30 aranykoronás földeken.
A Város nem szándékozik ezt a mezőgazdasági terület művelési módját megváltoztatni.
Térségi hulladéklerakó kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete
A MTrT tervezete és a településrendezési terv nincs összhangban, ugyanis a megyei terv nem a településen már
működő és bővítést igénylő hulladéklerakó területét, illetve annak környezetét jelöli ki, hanem a település délnyugati
területén található jó minőségű (sz2) szántóterületet. (E leírás mellékletében ábrázolva is megtekinthető az indoklás)
Ezzel a helyválasztással a Város nem ért egyet, kéri a meglévő hulladéklerakó környezetében lévő földrészletek
kijelölését e célra.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

20

8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. szeptember 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Belterületi gyűjtőutak felújítása
Pardi László
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A T. Képviselő-testület a 2011. augusztusi testületi ülésen elfogadta, hogy az Önkormányzat a DAOP-3.1.1/B-11
pályázati kiírásra a Kossuth utca, Hősök útja, Szabadság utca, Semmelweis utca útfelújítását és parkoló építését
tartalmazó pályázatot nyújtsa be. Azonban a 2011. augusztus 25-i rendkívüli Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottsági ülésen elhangzott néhány ésszerű és költségkímélő igény melyet közöltünk a tervező
céggel.
Kért változások:
- Semmelweis utca esetében kiemelt szegély építésének mellőzése, az építendő parkolók térkő-burkolatának
aszfaltra történő cseréje, továbbá a parkolók számának csökkentése.
- Hősök útja esetében a parkolók számának csökkentése.
A végrehajtott változtatásoknak köszönhetően a beruházás költsége jelentősen csökkent.
Így a teljes beruházási költségek a következőképpen alakulnak:
Gyűjtő út megnevezése
Kossuth Lajos utca
Szabadság utca
Hősök útja
Semmelweis utca
Összesen

A felújítás és parkoló
építés teljes költsége
(bruttó Ft)
36.796.430
31.375.952
23.973.207
32.328.094
124.473.683

Önkormányzati önerő
összege
(bruttó Ft)
3.679.643
3.137.592
2.397.320
3.232.809
12.447.368

Támogatási összeg
(bruttó Ft)
33.116.787
28.238.360
21.575.886
29.095.284
112.026.314

A beruházás következtében várható kiadások és bevétel:
Kiadások:
a beruházáshoz szükséges önerő
az útépítés során keletkező többlet út és parkoló felület kezeléséből származó kiadás
Bevétel:
a beruházás Önkormányzati bevétellel nem jár
Kockázatelemzés:
Mivel a beruházás jelentős anyagi ráfordítást igényel, ezért a beruházás problémákat eredményezhet az
Önkormányzat finanszírozási rendszerében. A beruházás lebonyolításához jelentős ügyintézői
időráfordításra van szükség.
Egy sikertelen pályázat benyújtása esetén a tervezői díjak (2.100.000 Ft) nem számolhatók el
Döntési javaslat
"Belterületi gyűjtőutak felújítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Kossuth
utca, Hősök útja, Szabadság utca és a Semmelweis utca út felújítását tartalmazó pályázatot nyújtsa be a DAOP3.1.1/B-11 számú pályázati kiírásra, továbbá a pályázathoz szükséges 12.447.368 Ft összegű önerőt biztosítsa a
2012. évi költségvetésben.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. szeptember 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Tanyafejlesztési program
Pardi László
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város területén egyre nagyobb probléma a külterületi földutak minősége és elhanyagoltsága. Az utak
karbantartása rendszeres önkormányzati kiadással jár.
A közelmúltban „Tanyafejlesztési program (81/2011. (VIII. 11.) VM rendelete)” néven pályázati kiírás történt a
Vidékfejlesztési Minisztérium által. A pályázat keretében a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és
fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések, valamint a tanyagazdaságok fejlesztésének támogatására
nyílt lehetőség.
A program segítségével Gyomaendrőd külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító gépek
eszközök beszerzésére lehet pályázatot benyújtani.
A pályázat 90 %-os állami finanszírozást tesz lehetővé.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás utófinanszírozás formájában valósul meg, tehát az Önkormányzatnak kezdetben meg kell előlegeznie
a teljes beruházási költséget.
Egy pályázatra megítélhető támogatás maximális összege 30 millió Ft.
Pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 1 - 2011. szeptember. 30.
A Miniszter a határidőig benyújtott pályázatokról legkésőbb 2011. november 30-ig dönt.
A nyertes pályázóval a Miniszter – a támogatási döntésről szóló értesítés megküldését követő 30 napon belül
támogatási szerződést köt.
Nyertes pályázat esetén az elnyert támogatási összeg lehívását a beruházás megvalósulását követő 30 napon belül
el kell végezni.
Egy földútfenntartási célokat szolgáló eszközrendszer az alábbi elemekből áll:
1 db erőgép
1 db vonólap
1 db tárcsa
1 db homlokrakodó adapter
1 db kasza
1 db szárzúzó adapter
Az Alfa-Gép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-től kapott árajánlat alapján a felsorolt eszközök beszerzési árai a
következők:
Eszköz
MTZ 820.4 traktor:
LDA-250 vonólap
ZTR-185 Dobos fűkasza
KB-303 vízszintes tengelyű szárzúzó
TK KNT 2.8 ÁTM: 560 tárcsa
Trac Lift 220 Sli Homlokrakodó
Traktorra
Összesen

Nettó költség
4.350.000 Ft
289.000 Ft
766.000 Ft
1.250.000 Ft
900.000 Ft
1.700.000 Ft

Bruttó költség
5.437.500 Ft
361.250 Ft
957.500 Ft
1.562.500 Ft
1.125.000 Ft
2.125.000

9.255.000 Ft

11.568.750

Beruházás finanszírozása:
Önerő: bruttó 1.156.875 Ft
Támogatás: bruttó 10.411.875 Ft
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Pályázat benyújtása esetén az alábbi költségek és bevételek jelentkezhetnek:
Költségek:
a beruházás teljes költségének megelőlegezése
karbantartási díj
üzemelési költség (üzemanyag fogyasztás: 8 l/ üzemóra, előre nem meghatározható)
Bevételek:
esetlegesen felmerülő szomszédos településeknek végzett bérmunka bevétele
Kockázatelemzés:
Mivel a beruházás költségeinek előfinanszírozása jelentős anyagi ráfordítást igényel, ezért a beruházás
problémákat eredményezhet az Önkormányzat finanszírozási rendszerében.
A beruházás lebonyolításához jelentős ügyintézői időráfordításra van szükség.
Sikeres pályázat esetén az eszközöket üzemelés céljából mindenkép célszerű átadni a Zöld Park Gyomaendrőd
Nonprofit Kft-nek, mivel az Önkormányzat nem rendelkezik az üzemeléshez szükséges munkaerővel és
infrastruktúrával.
Megtérülés:
Az Önkormányzat 2011. január 1. és 2010. szeptember 30 között 346.250 Ft-ot költött földútkarbantartásra.
Sikeres pályázat esetén ezek a karbantartások önköltségi áron elvégezhetők.

Döntési javaslat
"Tanyafejlesztési program"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
támogassa a 9.255.000 Ft+áfa összegű gépbeszerzést tartalmazó pályázat benyújtását a Vidékfejlesztési
Minisztérium által közzétett Tanyafejlesztési program című pályázati kiírásra, továbbá a javasolja a Képviselőtestületnek, hogy biztosítsa a pályázat finanszírozásához szükséges 925.500 Ft + Áfa összegű sajáterőt a 2012 évi
Önkormányzati költségvetésben.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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ALFA-GÉP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84.
Tel: 66/447-909, 540-170; Fax: 66/449-434
E-mail: info@alfa-gep.hu Web: www.alfa-gep.hu

Ügyintézı: Szabó Dávid

ÁRAJÁNLAT
GYOMAENDRİD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
5500 GYOMAENDRİD, SZABADSÁG TÉR 1.
PARDI LÁSZLÓ MŐSZAKI ÜGYINTÉZİ RÉSZÉRE!
Az Önök kérésére az általunk forgalmazott termékek közül az alábbi árajánlatot adjuk:
TÍPUS – MEGNEVEZÉS
MTZ 820.4 TRAKTOR
- MŐSZAKI VIZSGA GARANCIA
- „0” SZERVIZ
- 1 ÉV VAGY 1000 ÜÓ. GARANIA
- 3 ÉV SZAVATOSSÁG

DB

KISKER ÁR

1

4.350.000,-Ft + áfa

LDA-250 VONÓLAP FÉM ÉLLEL ÉS GUMIÉLLEL

1

289.000,-Ft + áfa

WIRAX-185 DOBOS FŐKASZA KARDÁNNAL

1

355.000,-Ft + áfa

ZTR-185 DOBOS FŐKASZA

1

766.000,-Ft + áfa

KB-303 VÍZSZINTES TENGELYŐ SZÁRZÚZÓ
- 2 ÉV GARANCIA!!!

1

1.250.000,-Ft + áfa

TK KNT 2,8 ÁTM: 560 TÁRCSA

1

900.000,-Ft + áfa

1

1.700.000,-Ft + áfa

TRAC LIFT 220 SLi HOMLOKRAKODÓ TRAKTORRA
- Földkanál
- Joystick vezérlés
- Felszerelés beüzemelés

Az ár a beszerzés függvényében változhat.

KÖSZÖNJÜK ÉRDEKLİDÉSÉT,
MEGRENDELÉS ESETÉN ÁLLUNK SZÍVES RENDELKEZÉSÉRE!
Békéscsaba, 2011. augusztus 31.
Tisztelettel:
Szabó István
ügyvezetı

MTZ 820.4

MTZ TRAKTOR AKCIÓ!!
Teljesítmény: 81 LE
Motor: D243S
Hengerek száma: 4
Több mint 60 éves múlt, megbízhatóság, versenyképes ár

Tulajdonság

MTZ 820.4 traktor

MÁRKA

BELARUS MTZ

Teljesítmény (LE)

81

Motor

D-243S

Hengerek száma

4

Hűtés

folyadék

Kormányzás

Hidrosztatikus,
Danfoss működési elvű
szivattyúval

Hossz (mm)

4100

Szélesség (mm)

1970

Hajtásmód

4x4

Tengelykapcsoló

száraz, egytárcsás

Sebességváltómű

mechanikus fokozatváltós

Sebességfokozatok száma

18 / 4

Fékberendezés típusa

Üzemi -és rögzítőfék: száraz, tárcsafék,
mechanikus. Pótkocsi fékegyvezetékes légfék

Hidraulika emelőképesség (kg)

3200

Maximális nyomás (bar)

200

Szivattyú szállítás (l/perc)

45

Tengelytávolság (mm)

2450

Magasság vezetőfülkével (mm)

2785

Üzemi tömeg kabinnal (kg)

4630

Vontatható össztömeg (kg)

átmenő fékkel: 18.000 kg

Haladási sebesség előre
(km/h)

1,89-34,3

Gumiméret elől

360/70R24

Gumiméret hátul

18,4R34
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. szeptember 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Fő út - Bajcsy Zsilinszky u. kerékpárút építése
Liszkainé Nagy Mária, Pardi László
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
„A DAOP-2009-3.1.2/A" sz. pályázaton a Fő út- Bajcsy Zs. u. kerékpárút építésére 142. 252. 322-Ft összegű
támogatást nyertünk. A támogatási szerződést 2010. áprilisában kötöttük meg. Közbeszerzési eljárás során a Bükki
Bánya Kft ( Szeged) nyerte el a munkát. A kivitelezésre a szerződés megkötése után kerülhetett sor, a munkaterület
átadása 2010. május végén megtörtént. A műszaki ellenőri munkákat a WORK-METALL Kft (Kondoros) végezte.
A kivitelezés üteme nem volt megfelelő, az érdemi munkát többszöri felhívás, egyeztetés után kezdte el a vállalkozó.
A kerékpárút műszaki átadása 2010. december 17-én megtörtént.
A forgalomba-helyezési eljárás 2011 februárjában elindult, mely során 2011. március 22-én a Békés Megyei
Kormányhivatal Közlekedés Felügyelőségének munkatársai helyszíni szemlét végeztek. A helyszíni szemlén több
közlekedésbiztonsági hiányosság is megállapítást nyert.
A szemlét követően a Bükki Bánya Kft az engedélyezett tervek alapján elvégezte a hiánypótlást és ezt követően az
Önkormányzat ismételten kérvényezte a forgalomba-helyezési eljárás lebonyolítását.
Az újbóli helyszíni szemle 2011. július 22-én megtörtént, melyen a Közlekedés Felügyelőség munkatársai több olyan
hiányosságot jeleztek, melyek ugyan nem szerepeltek az engedélyes tervdokumentáción, azonban a
közlekedésbiztonság érdekében kijavításuk mindenképp indokolt.
Ezen hiányosságokat az Önkormányzat pótolta és ezt követően a 2011. augusztus 2-i szemle sikeresen, hiányosság
jelzése nélkül lezajlott.
Jelenleg a jogerős forgalomba-helyezési engedély megérkezését várjuk.
Folyamatban van a záró kifizetési kérelem és a záró projekt előrehaladási jelentés korrekciója. A korrekció
elvégzését követően mintegy nettó 3.505.865 Ft összegű támogatási összeg érkezik a támogató hatóságtól az
Önkormányzat bankszámlájára.
Továbbá tájékoztatni kívánjuk a T. Képviselő-testületet, hogy a Bükki Bánya Kft által benyújtott végszámla 2011.
július hónapban teljes egészében kiegyenlítésre került, valamint, hogy a Bükki Bánya Kft hatályos bankgarancia
formájában Gyomaendrőd Város Önkormányzata rendelkezésére bocsátotta a jóteljesítési biztosíték összegét
(2.264.422 Ft).
2011. július 25-én az Önkormányzat és a Bükki Bánya Kft jogi képviselőik jelenlétében a gyomaendrődi kerékpárút
projekt lezárása tárgyában egyeztetést tartottak, mely során a következőben állapottak meg:
Tekintettel a pályázati támogatás lehívásának elhúzódására, a végszámlán szereplő 69.259.336-Ft összegű
vállalkozási díj után a 2011.február 18. (fizetési határidő) és 2011.július 21. közötti időszakra az Önkormányzat
késedelmi kamatot fizet, melynek mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese. A fizetendő késedelmi kamat
beszámításra kerül a Bükki Bánya Kft Önkormányzat irányába fennálló tartozásába (a kiviteli tervdokumentáció
ellenértéke). A késedelmi kamatszámítást elvégezve, és a kamat összegét levonva a Bükki Bánya Kft tartozásából,
számításaink szerint a Bükki Bánya Kft. 1.032.552- Ft összeggel tartozik az Önkormányzatnak. Erről szeptember
elején levélben tájékoztattuk a Kft-t, és kértük, hogy levelünk kézhezvételét követő 15 napon belül szíveskedjen a
tartozását rendezni.
A kerékpárút építési beruházás a 46-os főutat és a 4232. számú országos közutat területigénybevétellel érintette.
A gyomaendrődi 2182/2, 1597/3, 16/2 hrsz alatti földrészletek a Magyar Állam tulajdonában és a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vagyonkezelésében vannak.
Az igénybevett terület átadásáról megállapodást kell kötnünk és az ingatlan-nyilvántartásban át kell vezettetni.
Megkerestük a KKK-t a kerékpárút építéssel érintett ingatlanok tulajdonjog rendezése ügyében. A gyomaendrődi
2182/2, 2182/3, 1597/3, 1597/2, 16/2, 16/3, 17/8 hrsz alatti földrészletek telekhatár-rendezés változási vázrajzait
elkészíttettük, megszereztük a Szarvasi Körzeti Földhivatal Gyomaendrődi Kirendeltsége telekalakítási engedélyeit,
a forgalomba helyezési engedélyeket, valamint a Magyar Közút NZrt nyilatkozatait a telekalakításhoz történő
hozzájárulásról.
A tulajdonjog rendezéshez a Bajcsy Zsilinszky út és a Fő út vonatkozásában a mellékelt megállapodás tervezetek
aláírására kell felhatalmaznia a Képviselő-testületnek a polgármestert.
A megállapodások megkötése, az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés feltétele a pályázat végleges
elszámolásának.
megállapodás
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önkormányzati tulajdonba adásról
mely létrejött egyrészről a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
székhelye: 1024 Budapest, Lövőház u. 39.
statisztikai azonosító: 15329358-8411-312-01
adószáma: 15329358-2-41
képviseli: Völgyesi Zsolt Károly főigazgató, mint átadó (a továbbiakban: KKK)
másrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
székhelye: Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
statisztikai azonosító:
adószám: 15346614 2 04
képviseli: Várfi András polgármester)
mint átvevő (a továbbiakban: Önkormányzat), között
együttesen: Szerződő Felek
között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 46. sz. főút mellett kerékpárút építését valósította meg az út mellett a
DAOP
3.1.2/A-09-2009-2008
pályázat
alapján
a
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság (Békéscsaba)
DA/KA/592/31/2008.ikt. számú határozata alapján. A beruházáshoz szükséges pénzügyi fedezetet az DAOP
3.1.2/A-09-2009-2008 pályázati forrásból és saját erőből kívánják biztosítani. A 2182/2 hrsz érintett földrészletek a
Magyar Állam tulajdonát képező (kivett) közút ingatlan területén helyezkednek el.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a Magyar Állam tulajdonában és a KKK vagyonkezelésében áll a 2182/2 helyrajzi
számú, 3830 m2 területű,közút megnevezésű ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan), melynek a KKK
vagyonnyilvántartásában szereplő nettó értéke …………………………. Ft ( ………………………………….. forint).
Szerződő felek kijelentik, hogy Ingatlan per-, és igénymentes, azt adó vagy adók módjára behajtható egyéb
köztartozás nem terheli.
Szerződő Felek rögzítik,hogy a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. évi KHVM rendelet 2.§ -a és az 1. sz. melléklet
II. fejezet 4. pontja, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 33. § (1)
bekezdés c.) pontja és 47. § -a alapján a gyalogosok közlekedésére szolgáló út helyi közútnak minősül, ezért
Ingatlan telekhatár-rendezése szükséges, és a szabványos közúti keresztmetszet területén lévő földrészletek
önkormányzati tulajdonba kerülése indokolt.
A telekalakítások vonatkozásában a Vinkovics Attila (Gyomaendrőd, Lévai u. 10. ) által elkészített 7/2011.
munkaszámú változási vázrajz (a továbbiakban: Vázrajz) készült, mely alapján a 2182/2 hrsz alatti földrészlet 851
m2 területtel csökkent és a 851 m2 terület az önkormányzat tulajdonát képező 2183/3 hrsz alatti közterület művelésű
ágú ingatlanhoz került csatolásra.
A Vázrajz szerint az alábbi változások földhivatali nyilvántartásban történő átvezetés szükséges:
Az Ingatlan telekhatár-rendezése során az alábbi helyrajzi számú ingatlanok keletkeznek/ alakulnak ki:
Helyrajzi szám
2182/2
2182/3

Változás előtt
Műv. ág
közút
közterület

terület
3830
1904

Helyrajzi szám
2182/2
2182/3

Változás után
Műv. Ág
közút
közterület

terület
2979
2755

Szerződő Felek az 1. pontra hivatkozással az alábbiakat rögzítik:
Az 2182/2 helyrajzi számú ingatlanból átadásra kerülő 851 m2 terület nyilvántartási értéke: bruttó/nettó: …………….
Ft (azaz ……………………………………forint)
2. A Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége a BE/UO/14/14/2011. számú határozatával ( 1. sz.
melléklet) az Ingatlanból telekhatár rendezéssel 2182/2 hrsz-ú területből a 851 m 2 területet a 2182/3 hrsz alatti
ingatlanba vont és közterületté minősítette, mely ingatlanrészt a KKK a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény 32. § (3) bekezdése alapján a térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába ad.
Az Önkormányzat kötelezi magát arra, hogy az átadást követően gondoskodik a fentiekben meghatározott a
2182/3 hrsz alatti közterület (kerékpárút) fenntartásáról, üzemeltetéséről és kezeléséről.
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3. Szerződő Felek kérik a Szarvasi Körzeti Földhivatal Gyomaendrődi Kirendeltségét, hogy:
a. a 2182/2, 2182/3 hrsz.-ú ingatlanok telekhatár-rendezésében jelen megállapodás 2. pontja alapján az
Önkormányzat 1/1 hányadú tulajdonjogát, térítésmentes átadás jogcímén jegyezze be az átadott 851 m2
területre.
Tekintettel a 2. pontban foglaltakra a KKK visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 1. pontban
meghatározott Ingatlanból átcsatolt 851 m2 területű részre bejegyzett vagyonkezelői joga és a Magyar Állam
tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásból törlésre és ezzel egyidejűleg az Önkormányzat tulajdonjoga a 2182/3 hrsz
ingatlanba beolvadó 851 m2 –es terület vonatkozásában az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.
4. Az Önkormányzat kijelenti, hogy ……………………/2011. (IX.29.) Gye. Kt. határozatában foglalt meghatalmazás
alapján Várfi András polgármester jogosult az út átadás–átvétellel kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására,
valamint az átadás-átvételhez szükséges jognyilatkozatok megtételére (1. számú melléklet).
5. A KKK kijelenti, hogy jelen megállapodás megkötésére jogosult, hivatkozással arra, hogy az állami vagyonról
szóló 2007. évi CVI. törvény 17. § -a értelmében a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) a 20/2010. (I.20.) NVT határozatában foglaltakra tekintettel az MNV
Zrt. MNV01/3554-1/2010 számú meghatalmazásával meghatalmazta a KKK-t, hogy a közúti közlekedésről szóló
1988. évi I. törvény 32. § (3) bekezdésében szabályozott eljárásokban az MNV Zrt. által átruházott hatáskörben,
önállóan, az MNV Zrt. megkeresése nélkül eljárjon.
6. Jelen megállapodás megkötésével, a tulajdonosváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésével
kapcsolatos eljárás lefolytatása, valamint az azzal összefüggésben felmerülő költségek, illetőleg a tulajdonjogváltozáshoz kapcsolódó esetleges illeték vagy adófizetési kötelezettség az Önkormányzatot terhelik.
7. Amennyiben az Önkormányzat a jelen megállapodás tárgyát képező ingatlan(ok) tulajdonjogát harmadik félre
átruházza, vagy az útjelleg megszűnését kezdeményezi, akkor az Ingatlan KKK nyilvántartásában szereplő
térmérték arányos nyilvántartási értékének (1. pont) megfizetésére köteles.
8. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a köztük felmerült vitás kérdéseket békés úton próbálják megoldani.
KKK kijelenti továbbá, hogy magyarországi székhelyű költségvetési szervezet. Az Önkormányzat kijelenti, hogy
magyarországi székhelyű önkormányzat, Szerződő Felek szerződéskötési képességükben akadályozva nincsenek.
9. Szerződő Felek ezennel meghatalmazzák Dr. Tímár Gyöngyi (5500 Gyomaenrőd, Szabadság tér 4.) egyéni
ügyvédet jelen megállapodás elkészítésére és ellenjegyzésére. Felek kifejezetten rögzítik az Önkormányzat
tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetése kizárólag az Önkormányzat feladata. Az
Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonjoga ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését követően
haladéktalanul köteles a KKK-t írásban értesíteni.
A KKK főigazgatója kijelenti, hogy jelen megállapodást a KKK jogtanácsosa (székhelye: 1024, Budapest, Lövőház u.
39.) előtt írja alá, aki az aláírást ellenjegyzi.
10. Szerződő Felek kijelentik, hogy teljesítésnek a szerződés földhivatalhoz való benyújtását tekintik. Önkormányzat
köteles a KKK-t a benyújtásról 5 napon belül értesíteni.
A KKK a jelen szerződés 1. pontjában megjelölt ingatlan(ok) térítésmentes átadásáról az Önkormányzat számára a
földhivatali benyújtástól számított 30 napon belül számlát állít ki.
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII .tv 11.§–ában foglaltakra tekintettel KKK kijelenti, hogy jelen
szerződés tárgyát képező ingatlan(ok) vagyonkezelésbe kerülése vonatkozásában adólevonási jog nem illeti meg és
adólevonási joggal nem is élt.
11. A KKK köteles jelen szerződés 1 példányát másolatban – tájékoztatásul – megküldeni az MNV Zrt. részére.
12. Jelen végleges megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.
13. Átadó meghatalmazza dr. Bardóczky Viktort (született: Gyöngyös, 1978. 10. 20., anyja neve: Majoros Klára,
lakcím: Gyöngyös, Bene út 26., személyi ig. száma: AE992923) mint a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
Vagyongazdálkodási Főosztályának Főosztályvezetőjét, hogy az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI.
törvény 32. § (2) bekezdés f) pontja értelmében jelen szerződést helyette és nevében minden oldalon kézjegyével
ellássa.
Szerződő Felek a végleges megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag írják alá.
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Kelt:

Kelt:

Kelt:
______________________________________
Átadó
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
Völgyesi Zsolt Károly
főigazgató

______________________________________
Átvevő
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Várfi András
polgármester

Ellenjegyzem:
Kelt:
Ellenjegyzem:
Kelt:
Pénzügyi ellenjegyző:
Preislerné dr. Cserhalmi Dorottya
gazdasági igazgató

megállapodás
önkormányzati tulajdonba adásról
mely létrejött egyrészről a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
székhelye: 1024 Budapest, Lövőház u. 39.
statisztikai azonosító: 15329358-8411-312-01
adószáma: 15329358-2-41
képviseli: Völgyesi Zsolt Károly főigazgató, mint átadó (a továbbiakban: KKK)
másrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
székhelye: Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
statisztikai azonosító: 15346614-8411-321-04
adószám: 15346614 2 04
képviseli: Várfi András polgármester)
mint átvevő (a továbbiakban: Önkormányzat), között
együttesen: Szerződő Felek
között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 4232. jelű Körösladány-Gyomaendőd összekötő út mellett kerékpárút
építését valósította meg a DAOP 3.1.2/A-09-2009-2008 pályázat, a Nemzeti Közlekedési Hatóság (Békéscsaba)
DA/KA/3061/17/2009. ikt. számú határozata alapján. A beruházáshoz szükséges pénzügyi fedezetet a DAOP
3.1.2/A-09-2009-2008 pályázati forrásból és saját erőből biztosította. A 16/2, 1597/3 hrsz érintett földrészletek a
Magyar Állam tulajdonát képező (kivett) közút művelési ágú ingatlanok.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a Magyar Állam tulajdonában és a KKK vagyonkezelésében áll a 16/2 helyrajzi
számú, 7270 m2 területű,közút megnevezésű ingatlan, valamint a 1597/3 hrsz alatti 2357 m2 területű közút
megnevezésű ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan), melyeknek a KKK vagyonnyilvántartásában szereplő nettó értéke
…………………………. Ft ( ………………………………….. forint). Az Önkormányzat tulajdonában áll a 16/3 hrsz
3100 m2 területű, 2182/1 hrsz alatti 1441 m2 területű közterület művelési ágú, és a 17/8 hrsz alatti 460 m2 területű
beépítetlen terület műv. ágú ingatlan, valamint a 1597/2 hrsz alatti 1975 m2 területű közterület művelési ágú
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ingatlan.
Szerződő felek kijelentik, hogy Ingatlan per-, és igénymentes, azt adó vagy adók módjára behajtható egyéb
köztartozás nem terheli.
Szerződő Felek rögzítik,hogy a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. évi KHVM rendelet 2.§ -a és az 1. sz. melléklet
II. fejezet 4. pontja, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 33. § (1)
bekezdés c.) pontja és 47. § -a alapján a gyalogosok közlekedésére szolgáló út helyi közútnak minősül, ezért
Ingatlan telekhatár-rendezése szükséges, és a szabványos közúti keresztmetszet területén lévő földrészletek
önkormányzati tulajdonba kerülése indokolt.
A telekalakítások vonatkozásában a Vinkovics Attila (Gyomaendrőd, Lévai u. 10. ) által elkészített 6/2011.
munkaszámú változási vázrajz (a továbbiakban: Vázrajz) készült, mely alapján a 16/2 hrsz alatti földrészlet 175 m2
területtel nő és a 175 m2 terület az önkormányzat tulajdonát képező 16/3, 17/8, 2182/1 hrsz alatti közterület
művelésű ágú ingatlanokból került elcsatolásra.
A telekalakítások vonatkozásában a Vinkovics Attila (Gyomaendrőd, Lévai u. 10. ) által elkészített 5/2011.
munkaszámú változási vázrajz (a továbbiakban: Vázrajz) készült, mely alapján a 1597/3 hrsz alatti közút művelési
ágú ingatlan földrészlet 31 m2 területtel csökken és a 31 m2 terület az önkormányzat tulajdonát képező 1597/2 hrsz
alatti közterület művelésű ágú ingatlanokhoz került csatolásra.
A Vázrajz szerint az alábbi változások földhivatali nyilvántartásban történő átvezetés szükséges:
Az Ingatlan telekhatár-rendezése során az alábbi helyrajzi számú ingatlanok területében történik változás:

2182/1

Változás előtt
Műv. ág
közút
közterület
Beépítetlen
terület
közterület

1597/2
1597/3

közterület
közút

Helyrajzi szám
16/2
16/3
17/8

terület
7270
3100
460

Helyrajzi szám
16/2
16/3
17/8

Változás után
Műv. Ág
közút
közterület
Beépítetlen terület

terület
7445
3113
369

1441

2182/1

közterület

1344

1975
2357

1597/2
1597/3

közterület
közút

2006
2326

Szerződő Felek az 1. pontra hivatkozással az alábbiakat rögzítik:
Az 16/2, 16/3, 17/8,2182/1 hrsz ingatlanok telekhatár-rendezésében megállapodnak. Az önkormányzati tulajdonú
ingatlanokból átcsatolt 16/2 helyrajzi számú ingatlanhoz csatolt 175 m2 terület nyilvántartási értéke: bruttó/nettó:
……………. Ft (azaz ……………………………………forint)
A 1597/3 hrsz-ú ingatlanból a 1597/2 hrsz alatti ingatlanhoz csatolt 31 m2 terület nyilvántartási értéke: bruttó/nettó:
……………. Ft (azaz ……………………………………forint)
2. A Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége BE/UO/13/12/2011. számú határozatával ( 1. sz.
melléklet) a 1597/3 hrsz-ú ingatlanból telekhatár-rendezéssel a 31 m2 területrészt átminősítette közterületté, mely
ingatlanokrészt a KKK a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. § (3) bekezdése alapján a
térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába ad.
Az Önkormányzat kötelezi magát arra, hogy az átadást követően gondoskodik a fentiekben meghatározott a 1597/2
hrsz alatti közterületen a (kerékpárút) fenntartásáról, üzemeltetéséről és kezeléséről.
Az önkormányzat tulajdonát képező 16/3, 17/8, 2182/1 hrsz alatti földrészletekből a 16/2 hrsz alatti ingatlanhoz
csatolt 175 m2 területet az Önkormányzat térítésmentesen átad a KKK részére.
3. Szerződő Felek kérik a Szarvasi Körzeti Földhivatal Gyomaendrődi Kirendeltségét, hogy:
a. a Az 16/2, 16/3, 17/8,2182/1, valamint a 1597/3, 1597/2 hrsz ingatlanok telekhatár-rendezésében jelen
megállapodás 2. pontja alapján a Szerződő Felek 1/1 hányadú tulajdonjogát, térítésmentes átadás jogcímén
jegyezze át a vázrajznak megfelelően.
Tekintettel a 2. pontban foglaltakra a KKK és az Önkormányzat visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy
az 1. pontban meghatározott Ingatlanokból átcsatolt területrészekre a tulajdonjog változás átvezetésre kerüljön.
4. Az Önkormányzat kijelenti, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
………………………………./2011. (IX.29.) Gye. Kt. határozatában foglalt felhatalmazás alapján Várfi András
polgármester jogosult az út átadás–átvétellel kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására, valamint az átadás29

átvételhez szükséges jognyilatkozatok megtételére (1. számú melléklet).
5. A KKK kijelenti, hogy jelen megállapodás megkötésére jogosult, hivatkozással arra, hogy az állami vagyonról
szóló 2007. évi CVI. törvény 17. § -a értelmében a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) a 20/2010. (I.20.) NVT határozatában foglaltakra tekintettel az MNV
Zrt. MNV01/3554-1/2010 számú meghatalmazásával meghatalmazta a KKK-t, hogy a közúti közlekedésről szóló
1988. évi I. törvény 32. § (3) bekezdésében szabályozott eljárásokban az MNV Zrt. által átruházott hatáskörben,
önállóan, az MNV Zrt. megkeresése nélkül eljárjon.
6. Jelen megállapodás megkötésével, a tulajdonosváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésével
kapcsolatos eljárás lefolytatása, valamint az azzal összefüggésben felmerülő költségek, illetőleg a tulajdonjogváltozáshoz kapcsolódó esetleges illeték vagy adófizetési kötelezettség az Önkormányzatot terhelik.
7. Amennyiben az Önkormányzat a jelen megállapodás tárgyát képező ingatlan(ok) tulajdonjogát harmadik félre
átruházza, vagy az útjelleg megszűnését kezdeményezi, akkor az Ingatlan KKK nyilvántartásában szereplő
térmérték arányos nyilvántartási értékének (1. pont) megfizetésére köteles.
8. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a köztük felmerült vitás kérdéseket békés úton próbálják megoldani.
KKK kijelenti továbbá, hogy magyarországi székhelyű költségvetési szervezet. Az Önkormányzat kijelenti, hogy
magyarországi székhelyű önkormányzat, Szerződő Felek szerződéskötési képességükben akadályozva nincsenek.
9. Szerződő Felek ezennel meghatalmazzák Dr. Timár Gyöngyi (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 4.) egyéni
ügyvédet jelen megállapodás elkészítésére és ellenjegyzésére. Felek kifejezetten rögzítik, hogy az Önkormányzat
tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetése kizárólag az Önkormányzat feladata. Az
Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonjoga ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését követően
haladéktalanul köteles a KKK-t írásban értesíteni.
A KKK főigazgatója kijelenti, hogy jelen megállapodást a KKK jogtanácsosa (székhelye: 1024, Budapest, Lövőház u.
39.) előtt írja alá, aki az aláírást ellenjegyzi.
10. Szerződő Felek kijelentik, hogy teljesítésnek a szerződés földhivatalhoz való benyújtását tekintik. Önkormányzat
köteles a KKK-t a benyújtásról 5 napon belül értesíteni.
A Felek a jelen szerződés 1. pontjában megjelölt ingatlan(ok) térítésmentes átadásáról a földhivatali benyújtástól
számított 30 napon belül számlát állít ki
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII .tv 11.§–ában foglaltakra tekintettel KKK kijelenti, hogy jelen
szerződés tárgyát képező ingatlan(ok) vagyonkezelésbe kerülése vonatkozásában adólevonási jog nem illeti meg és
adólevonási joggal nem is élt.
11. A KKK köteles jelen szerződés 1 példányát másolatban – tájékoztatásul – megküldeni az MNV Zrt. részére.
12. Jelen végleges megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.
13. Átadó meghatalmazza dr. Bardóczky Viktort (született: Gyöngyös, 1978. 10. 20., anyja neve: Majoros Klára,
lakcím: Gyöngyös, Bene út 26., személyi ig. száma: AE992923) mint a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
Vagyongazdálkodási Főosztályának Főosztályvezetőjét, hogy az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI.
törvény 32. § (2) bekezdés f) pontja értelmében jelen szerződést helyette és nevében minden oldalon kézjegyével
ellássa.
Szerződő Felek a végleges megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag írják alá.
Kelt:

Kelt:

Kelt:
______________________________________
Átadó
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
Völgyesi Zsolt Károly
főigazgató

______________________________________
Átvevő
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Várfi András
polgármester

Ellenjegyzem:
Kelt:
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Ellenjegyzem:
Kelt:
Pénzügyi ellenjegyző:
Preislerné dr Cserhalmi Dorottya
gazdasági igazgató

1. döntési javaslat
"Fő úti - Bajcsy Zsilinszky úti kerékpárút építése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el
a Fő úti – Bajcsy Zsilinszky úti kerékpárút építéséről szóló tájékoztatót.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"Kerékpárút építéssel kapcsolatos ingatlanok tulajdonjog rendezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
hatalmazza fel a polgármestert a Bajcsy-Zsilinszky utcai és a Fő úti kerékpárút építésével érintett ingatlanok
esetében az út átadás-átvétellel kapcsolatos feladatok teljes körű ellátására, valamint az átadás-átvételhez
szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. szeptember 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Csatlakozás az Isztambuli Vízügyi Megegyezéshez
Dr. Tímár Andrea
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület!

A 2009-ben Isztambulban megrendezett 5. Víz Világfórumon került elfogadásra az „Isztambuli Vízügyi Megegyezés”
c. dokumentum (a továbbiakban: Egyezmény). Az Egyezmény célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a települések
speciális vízügyi problémáira elsősorban a vízellátás és a szennyvíztisztítás területén.
A következő Marseille-ben megrendezésre kerülő Víz Világfórumon ismét napirendre kerül a téma, és a szervezők
szeretnék elérni, hogy addigra legalább 1000 település csatlakozzon az Egyezményhez. Ennek érdekében kereste
meg Önkormányzatunkat a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: KÖRKÖVIZIG). A megkeresés, az Egyezmény és a Csatlakozó Nyilatkozat az előterjesztés mellékletét képezi.
Sajnálatos módon az Egyezménynek nem létezik hivatalos magyar fordítása, így a KÖR-KÖVIZIG is csak az eredeti
angol nyelvű szöveget tudta részünkre elküldeni.
Hiteles magyar nyelvű fordítás hiányában nem állapítható meg, hogy az Egyezményhez csatlakozó települések
pontosan milyen kötelezettségeket vállalnak, ezért nem javasoljuk a csatlakozást.
Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és dönteni.
Döntési javaslat
"Csatlakozás az Isztambuli Vízügyi Megegyezéshez"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága nem
javasolja a Képviselő-testület számára az „Isztambuli Vízügyi Megegyezés” c. dokumentumhoz történő csatlakozást.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. szeptember 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Termőföldek hasznosítása
Csényi István
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az augusztusi ülésén az önkormányzati tulajdonú termőföldek
haszonbérbeadásáról készített előterjesztést levette a napirendről. Ennek oka, hogy a szintén testületi döntés
alapján megvalósítandó szociális földprogramhoz meg kell vizsgálni a rendelkezésre álló önkormányzati tulajdonú
gazdálkodásra alkalmas földterületeket.
A szociális földprogramba bevonásra javasolt földterületek kijelölésénél figyelembe vettük a földterület
termőképességét ( átlag aranykorona érték), megközelíthetőségét, őrzését, öntözés lehetőségét, művelhetőségét.
Az előzetes vizsgálatok alapján az alábbiakban felsorolt termőföldek, és egyéb ingatlanok közül javasoljuk kijelölni a
szociális földprogramba bevonásra kerülőket.
1. csoport, volt endrődi pedagógus föld
Hrsz.
02155/7

Művelési ága
szántó

Terület ( ha )
22,5525

AK érték
1019,37

A termőföld egyéb jellemzői
Elhelyezkedése
Az előterjesztéshez mellékelt térképen a jelölés
Megközelíthetőség
Öntözés
Művelhetőség
Őrzés lehetősége
Egyéb megjegyzés

Átlag AK érték
45,19 kg/Ak

Bérlője
Bíró Imre

A szerződés lejár
2011.09.30.

Örménykút és Gyomaendrőd közigazgatási határán
1.
Földúton
A terület öntözhető
A fölterület művelés alatt áll
Kevésbé őrizhető

2. csoport, Fattyas
Hrsz.
14002

Művelési ága
szántó

Terület ( ha )
9,9014

AK érték
313,06

A termőföld egyéb jellemzői
Elhelyezkedés
Az előterjesztéshez mellékelt térképen a jelölés
Megközelíthetőség
Öntözés
Művelhetőség
Őrzés lehetősége
Egyéb megjegyzés

Átlag AK érték
31,62 kg/Ak

hasznosítás
Jelenleg iszaplerakó

A gyomai belterülethez közel ( Fattyas )
2.
Műúton és földúton
Önöző berendezéssel, amely külön beruházást igényel
A fölterület nincs művelés alatt, jelenleg a Hantoskerti
holtág kotrásából kikerült iszap tárolására van használva
Őrizhető
A művelésre alkalmassá tételéhez jelentős ráfordítás
szükséges. Az iszapból kinőtt fűzfahajtásokat ki kell
szedni, hogy az iszap beledolgozható legyen a
termőföldbe.

3. csoport, Újkert - sor
Hrsz.

Művelési ága

Terület ( ha )

AK érték

Átlag AK érték
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hasznosítás

13444
13458
13473
13485
13510
Összesen:

Szántó
Szántó
Szántó
Szántó
Szántó

0,2216
0,2068
0,3420
0,1543
0,1622
1,0869

5,01
4,67
7,73
3,49
3,66
24,56

A termőföld egyéb jellemzői
Elhelyezkedés
Az előterjesztéshez mellékelt térképen a jelölés
Megközelíthetőség
Öntözés
Művelhetőség
Őrzés lehetősége
Egyéb megjegyzés

22,60 kg/Ak
22,58 kg/Ak
22,60 kg/Ak
22,61 kg/Ak
22,56 kg/Ak

Nincs bérbeadva
Nincs bérbeadva
Nincs bérbeadva
Nincs bérbeadva
Nincs bérbeadva

Az endrődi belterülethez közel
3.
Műúton és földúton
Önöző berendezéssel, amely külön beruházást igényel
A fölterület nincs művelés alatt
Őrizhető
A művelésre alkalmassá tételéhez ráfordítás szükséges (
szántás, tárcsázás, stb. )

4. csoport, Bónom - zug
Hrsz.
Művelési ága
8861
Szántó
8862
Szántó
8863
Szántó
8864
Szántó
Összesen:

Terület ( ha )
0,1859
0,1859
0,1715
0,1715
0,7148

AK érték
2,27
2,27
2,09
2,09
8,72

A termőföld egyéb jellemzői
Elhelyezkedés
Az előterjesztéshez mellékelt térképen a jelölés
Megközelíthetőség
Öntözés
Művelhetőség
Őrzés lehetősége
Egyéb megjegyzés

Átlag AK érték
12,21 kg/Ak
12,21 kg/Ak
13,23 kg/Ak
13,23 kg/Ak

Állapot
művelt
művelt
művelt
művelt

A Bónom – zughoz közel, a töltés mellett egymást
követően
4.
Földúton és töltésen
Önöző berendezéssel, amely külön beruházást igényel
A fölterület művelés alatt van
Nehezen őrizhető
Gyümölcsős kialakítására javasolt

5. csoport, Rév-zug
Hrsz.
6104
6236

Művelési ága
Beépítetlen terület
Beépítetlen terület

Terület ( ha )
1,0525
0,7646

A terület egyéb jellemzői
Elhelyezkedés
Az előterjesztéshez mellékelt térképen a jelölés
Megközelíthetőség
Öntözés
Művelhetőség
Őrzés lehetősége
Egyéb megjegyzés

Az endrődi futbalpályát követően a használaton kívüli
temetőhöz közel
5.
Műúton, a Kenderáztató utcán és földúton
Önöző berendezéssel, amely külön beruházást igényel
A fölterületen jelenleg a Rév-zugi holtág kotrásából
kikerült iszap tárolására van használva
Őrizhető
A művelésre alkalmassá tételéhez jelentős ráfordítás
szükséges. Az iszapból kinőtt fahajtásokat ki kell szedni,
hogy az iszap beledolgozható legyen a termőföldbe.

6. csoport, Juh nyári szállás
Hrsz.
01140/11

Művelési ága
Elhagyott vasúti pályatest

Terület ( ha )
0,9798
34

Funkció
Juh nyári szállás

A terület egyéb jellemzői
Elhelyezkedés
Az előterjesztéshez mellékelt térképen a jelölés
Megközelíthetőség
Öntözés
Művelhetőség
Őrzés lehetősége
Egyéb megjegyzés

A gyomai vasúti hídon átérve a Körös folyóhoz közel
található
6.
Műúton, földúton és töltésen
Önöző berendezéssel, amely külön beruházást igényel
A fölterületen állattartáson kívül más tevékenység nem
végezhető
Nehezen őrizhető
A juh nyári szállás építményei leromlott állapotban van.
Jelenlegi bérlője vissza kívánja adni a bérletet.

A fent részletezett termőföldek összesen 34 ha 2556 m2-t tesznek ki, 1443,71 AK értékben. Az egyéb terület
összesen: 2 ha 7969 m2.
A Fattyasi és Rév – zugi termőföldek kivételével azonnal meg lehet kezdeni a művelést.
Amennyiben a T. Képviselő – testület úgy dönt, hogy a bérleti jogviszony tárgyát képező 02155/7 hrsz.-ú ( endrődi
volt pedagógus föld ) termőföldet bevonja a szociális földprogramba, akkor az önkormányzat 35kg búza /AK értékkel
és a 2011. júliusi tőzsdei átlagárral számított bérleti díj bevétel számolva éves szinten 1 millió 724 ezer forinttól esik
el.
Figyelemmel a fent leírt szociális földprogramba bevonásra javasolt termőföldekre, a lejáró önkormányzati tulajdonú
földterületek haszonbérletének meghirdetését az alábbiak szerint javaslom.
A termőföldek bérbeadását az augusztusi Képviselő – testületi ülésen, valamint a bizottsági vélemény alapján 32
kg/AK/búza júliusi tőzsdei átlagár induló értéken javaslom meghirdetni.
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.
Az árverésből kizáró ok: Gyomaendrőd Város Önkormányzatával szemben fennálló lejárt földhaszonbérleti
díjtartozás.
A mezőgazdasági ingatlanok földhaszonbérbe adását a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: rendelet) 9. §-a alapján meg kell meghirdetni. A hirdetést a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján,
valamint az internetes portálon javaslom megjelentetni.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javaslata alapján a 2 millió forint éves bérleti díjat
meghaladó bevétel esetén a rendelet 23. § (4) bekezdése alapján a fenti mezőgazdasági ingatlanok hasznosítása
Képviselő – testületi hatáskörbe tartozik.

1. döntési javaslat
"Termőföldek kijelölése a szociális földprogram megvalósításához"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Képviselő – testületének, hogy a szociális földprogram megvalósítására az alábbiakban részletezett önkormányzati
tulajdonú termőföldeket és egyéb területeket jelölje ki.
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1. Termőföldek
Hrsz.
Művelési ága
02155/7
szántó
14002
szántó
13444
Szántó
13458
Szántó
13473
Szántó
13485
Szántó
13510
Szántó
8861
Szántó
8862
Szántó
8863
Szántó
8864
Szántó
Összesen:

Terület ( ha )
22,5525
9,9014
0,2216
0,2068
0,3420
0,1543
0,1622
0,1859
0,1859
0,1715
0,1715
34,2556

2. Egyéb területek
Hrsz.
Művelési ága
6104
Beépítetlen terület
6236
Beépítetlen terület
01140/11
Elhagyott vasúti pályatest
Összesen:

AK érték
1019,37
313,06
5,01
4,67
7,73
3,49
3,66
2,27
2,27
2,09
2,09
1365,71
Terület ( ha )
1,0525
0,7646
0,9798
2,7969

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"Termőföldek haszonbérletbe adása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Képviselő - testületének, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő termőföldekre vonatkozóan az alábbiak szerint
rendelkezzen:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az alábbi mezőgazdasági ingatlanok földhaszonbérbe adását hirdeti meg
helyben árverés útján a következő feltételek mellett.
Hrsz
Művelési ág
Terület ( ha )
AK érték
Induló bérleti díj licit
02294/10
szántó
9,5651
179,05
32 kg/AK
02294/6
szántó
1,1642
24,31
32 kg/AK
02294/7
szántó
13,5932
299,62
32 kg/AK
02294/8
szántó
13,6098
283,72
32 kg/AK
02294/9
szántó
10,2664
186,68
32 kg/AK
02629/38
szántó
45,4355
681,45
32 kg/AK
02667/9
Szántó
5,7650
138,49
32 kg/AK
02754/1
Szántó
23,4000
542,78
32 kg/AK
02754/3
Szántó
16,6814
416,10
32 kg/AK
1.
Az árverés időpontja: 2011. október 14-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 az árverési kijelölt ingatlanokról készült kimutatásban szerepelnek. A licitálandó ingatlanra legkésőbb 2011. október 14-én de. 9.00-ig - a szerződés megkötését, biztosító előleget kell a Polgármesteri Hivatal
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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.
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 felróható 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 Városüzemeltetési és
Vagyongazdálkodási osztályán lehet kérni.
11. Az árverésről hangfelvétel készül.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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Térkép
A szociális földprogramba bevonásra kerül területekről

Juh nyári szállás 6.
Rév-zug 5.

Bónom-zug 4.
Fattyas 2.

Újkert-sor 3.

Pedagógus föld 1.

13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. szeptember 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Belterületi és zártkerti földterületekre kötött haszonbérleti szerződések
meghosszabbítása
Csényi István
Várfi András polgármester

Tisztelt Bizottság!
Az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi és zártkerti ingatlanok földhaszonbérleti szerződései a 14704/1 hrsz.
kivételével 2011. szeptember 30. napjával lejárnak. A megállapított bérleti díjak nagysága szerződésenként a terület
nagyságától függően 900 Ft-tól 15.130 Ft-ig változott.
A bérleti jogviszony, illetve a bérleti díjak mértéke minden évben felülvizsgálatra kerül.
A lejáró szerződések a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javaslata alapján 2010 évben
1 évre meghosszabbításra kerültek.
A bérlők túlnyomó többsége idős nyugdíjas, akik ezeket a kis földterületeket, veteményeket a saját szükségleteik
kielégítésére használják.
A lejáró bérleti szerződéseket javaslom 1 évre meghosszabbítani, a bérleti díjakat, pedig a 2010 évi fogyasztói
árindex mértékével, 4,9%-kal emelni.
Ezen ingatlanok többsége beépítetlen terület, illetve töltés melletti, kisebb részben ( 7681/5 hrsz., 14704/1 hrsz. )
pedig zártkerti termőföld. A beépítetlen területek esetében kaszálás, illetve legeltetés történik, így az önkormányzatot
nem terheli a parlagfűmentesítés, gaztalanítás költsége. A kettő zártkerti termőföld művelésére más jelentkező
nincs.
A mezőgazdasági ingatlanok földhaszonbérbe adása a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 20.
§ (1) bekezdése alapján - ha az éves bevétel 1.000.000.- Ft-ot nem haladja meg és egy évig terjed a hasznosítás - a
polgármester hatáskörébe tartozik a döntés.
A rendelet szabályozása értelmében a szerződések megkötése, illetve a bérleti díjak meghatározása polgármesteri
hatáskörbe tartozik, azonban az eddigi gyakorlat alapján javasolom a bizottsági véleményeztetést.
Kérem a tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntését határozati javaslat formájában hozza
meg.

Döntési javaslat
"Haszonbérleti szerződések hosszabbítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága az
önkormányzat tulajdonában lévő 2011. szeptember 30. napjával lejáró belterületi és zártkerti ingatlanokra kötött
földhaszonbérleti szerződéseket az alábbiak szerint javasolja polgármesteri hatáskörben meghosszabbítani 2012.
szeptember 30. napjáig.
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Ssz. Név

Hrsz.

Haszonbér
összege
2011.
október 1.
napjától
Haszonbér összege 2011. szeptember 30. napjáig (Ft) (Ft)

1.

Ádám Mihály

909

2.

Arany Dánielné 1038, 6. parcella

3.
4.

Orbán Józsefné 3415
3542/20,22,23,25,26,27,
Csikós Elek
28 csak kaszálásra

5.

Diós Balázs

1038 12. parcella

6.

Eiler Márton

3419

7.

Farkas Sándorné7681/5

8.

Baráth Ildikó

14704/1

9.

Gellai Ferenc

10.

940

990

940

990

3500

3670

2520

2640

940

990

3780

3970

5570

5840

15770

16540

3430

1890

1980

Izsó Lajos

1045

3470

3640

11.

Kulik Zsuzsa

1080

4730

4960

12.

Szőke Lajos

1397

2150

2250

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 11. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. szeptember 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Ingatlanok hasznosítása
Csényi István
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata több olyan üresen álló ingatlannal rendelkezik, amelyek további
hasznosításáról szükséges dönteni. Az ingatlanok jelenleg üresen állnak, amelyek hosszabb távon előbb – utóbb
állagromláshoz vezetnek. Nincs kellő felügyelet, így fennáll a betörés veszélye. Hasznosítás hiányában az
önkormányzat bevételtől esik el.
Ezek az ingatlanok az alábbiak:
1. Fő út 66., volt idősek napközi otthona,
2. Dózsa György utca 1., volt gyógyszertár,
3. Fő út 85., volt óvoda.
A Fő út 66. szám alatti volt idősek napközi otthona 2010 évben visszavételre került a Térségi Gondozási Központtól.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a 2011. április havi ülésén döntött arról, hogy az ingatlant meghirdeti
értékesítésre, a kikiáltási ár 4.613 ezer Ft volt. Az ingatlan eddig 3 alkalommal volt hirdetve sikertelenül. A Képviselő
– testületi döntés értelmében a három eredménytelen árverést követően a hirdetési feltételek módosítására
javaslatot kell tenni.
Az ingatlan adatai, műszaki jellemzői
Helyrajzi szám:
Cím:
Telek területe:
Az ingatlanon lévő épületek száma:
Idősek napközi otthona:
Hasznos alapterület:
Műszaki állapot:
Melléképület
Hasznos alapterület:
Műszaki állapot:

6477
Fő út 66.
508 m2
2
126 m2
Felújítást igényel. Alap felvizesedett, a födém reped.
23 m2
Felújítást igényel.

Javaslat: hirdessük továbbra is. A kikiáltási ár legyen 70%-ra lecsökkentve, azaz kerekítve 3.200 ezer forintra.
A Dózsa György utca 1. szám alatti gyógyszertári ingatlant az üzemeltető 2011. április hónapban visszaadta. Az
átadás rendben lezajlott.
A gyógyszertári épület fontosabb jellemzői
Megnevezés
Alapterület ( m2 )
Officina
44,10
Labor, vényező
17,20
Raktárak, mosogató, közlekedők
13,60
Iroda, öltöző, szociális helyiség
27,40
Pince
50,00
Szolgálati lakás
I.
59,90
II.
21,10
Melléképület
21,00
Összesen:
254,30
Műszaki állapot:
Felújítást igényel, különösen a
40

felvizesedett lakások, amelyek
jelen állapotukban nem
lakhatóak
A hasznosítás lehetőségei:
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata megpróbálja más módon hasznosítani az ingatlant. A gyógyszertári ingatlan
más módon történő hasznosítása nehéz, hiszen speciálisan kialakított épületről van szó, ha lehetséges az átalakítás
jelentős anyagi ráfordítással oldható meg. Ebben az esetben a bérbeadást javaslom profilkötöttség nélkül. Legyen
kikötve minimum bérleti díj: bruttó 50 ezer Ft/hónap összegben.
2. Az ingatlan értékesítése. Az értékesítés jelen helyzetben szintén nehéz, vagy nem lehetséges. Az értékesítés előtt
értékbecslést kell készíteni, majd az ingatlant nyílt árverésen kell meghirdetni.
A Fő út 85. szám alatti óvoda épületét az üzemeltető 2011. szeptember 1. napjával visszaadta, befejezte az óvodai
tevékenységet. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a július havi rendkívüli ülésén döntött arról, hogy óvodai
profilkötöttséggel bérbe adja az óvodát. A pályázati eljárás eredménytelenül zárult.
Az ingatlan adatai, műszaki jellemzői
Helyrajzi szám:
Cím:
Telek területe:
Az ingatlanon lévő épületek száma:
Idősek napközi otthona:
Hasznos alapterület:
Műszaki állapot:

3495
Fő út 85.
1528 m2
1
257 m2
Jó műszaki állapot

Javaslat: az ingatlan legyen meghirdetve bérbeadás útján történő hasznosításra profilkötöttség nélkül bruttó 50 ezer
Ft/hónap minimum bérleti díj kikötése mellett. A bérbe adás előtt intézkedni kell a visszavett óvodai eszközök
elhelyezéséről.
Az Ipari Park területén lévő 11 ha és 4200 m2 nagyságú ( 3741/52 hrsz. ) építési terület és árok 2011. évben az
önkormányzat tulajdonába került adásvétel címén. Az önkormányzat a terület vételáráért 65 millió 655 ezer forintot
fizetett ki ( 575 Ft/m2 ). A területet az önkormányzat befektetési céllal vásárolta meg.
A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet szerint a terület övezeti jele:
Gk/Sz/50.
Gk jelű építési övezet előírásai
10. § (1) A Gk jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezet területén:
a) Az építési telkek újonnan történő beépítésére vonatkozó paramétereit az építési övezeti jel tartalmazza.
b) A telek utcai homlokvonala: kialakult, -új telek kialakítása esetén min. 25,0 m
c) Közműellátás szintje: teljes
(2) A Gk* jelű építési övezetben kizárólag az Ipari parki humán szolgáltatások (étkeztetés, munkásszállás stb.)
számára helyezhetők el építmények.
(3) A Gk jelű építési övezetekben új építés esetén a következő paraméterek biztosítandók:
*megjegyzés Új építés, ill. telekosztás csak az övezet egészére kiterjedő terv tervtanácsi véleményezése alapján
engedélyezhető,
h = az épület megfelelő homlokzatának építménymagassága oldalkert és hátsókert esetén
Jel
Övezeti jel
Beépítési Max.
Min/max Min.
Min.
Előkert Oldalkert Hátsókert
mód
beépítettség építmény- telekterület zöldfelület min (m) min (m)
min.(m)
(%)
magasság (m2)
(%)
(m)
Gk1* Gk Sz 50 Szabadonálló
50
10,5
2000
25
10
8
10
Az ingatlanra a közművek rácsatlakoztatása a Sebes György utca felül biztosított, azonban a befektető részéről
fejlesztést igényel.
Javaslom az ingatlan hasznosítását nyílt pályázati eljárásban az alábbi kiemelt feltételekkel.
1. a terület megosztással keletkező részeiben is értékesíthető.
2. megosztás esetén az összes felmerülő költség a vevőt terheli.
3. a pályázok közül előnyt élez az, aki a teljes területre licitál. Ez azt jelenti, hogy Gyomaendrőd Város
Önkormányzata rangsorban az első helyen a teljes területet hirdeti meg értékesítésre.
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4. az árverés hirdetését országos szinten javaslom.
5. a terület fajlagos minimum vételára: bruttó 600 Ft/m2.
A fent leírt ingatlanok hasznosítását kettő csoportban az alábbiak szerint javaslom.
1. bérbeadás: Dózsa György utca 1., Fő út 85. szám alatti ingatlanok
2. értékesítés: Fő út 66. szám alatti volt idősek napközi otthona csökkentett kikiáltási áron, ipari park területén
lévő 3741/52 hrsz.-ú építési terület és árok.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 9. §-a alapján az ingatlanok
hasznosítását nyílt eljárásban meg kell meghirdetni. A Rendelet 16. és 20. §-ai értelmében az ingatlanok
hasznosítása Képviselő – testületi hatáskörbe tartozik.

1. döntési javaslat
"Bérbeadás nyílt árverésen"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének, hogy nyílt árverést hirdessen meg a Fő út 85., valamint a Dózsa György u. 1. szám alatti
ingatlanok tartós bérbeadására a következő feltételek mellett.
Helyrajzi szám

Az ingatlan főbb adati, jellemzői, egyéb
megjegyzés

3495

Gyomaendrőd, Fő út 85. szám.
Korábbi funkció: óvoda.
Műszaki állapot: jó.
Az épület hasznos alapterülete: 257 m2.
A telek területe: 1528 m2
Gyomaendrőd, Dózsa György utca 1.
Korábbi funkció: gyógyszertár.
Műszaki állapot: felújításra szorul.
Az épület hasznos alapterülete: 254 m2.
Az épületen belül 2 db lakás van.
A telek területe: 826 m2

5965/1

Bruttó bérleti
díj
Kikiáltási ár
( Ft/hónap )
50.000

50.000

1.
Az árverés időpontja: 2011. október 28-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 összege az árverési kijelölt ingatlanról készült kimutatásban szerepel. A licitálandó ingatlanra
legkésőbb 2011. október 28-án de. 9.00-ig 50.000,- Ft, szerződés megkötését biztosító előleget kell a Polgármesteri
Hivatal pénztárába befizetni. Az árverési előleg a Polgármesteri Hivatal pénztárában kerül elhelyezésre. Az árverés
során azon árverezők, akik nem nyertek a befizetett árverési előleget a pénztárban az árverezést követően
felvehetik. A nyertes árverező a döntése alapján szintén felveheti az árverési előleget a pénztárban, vagy kéri annak
beszámítását a bérleti díjba.
5.
Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az
árverési előleg letétbe helyezésre került.
6.
A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb bérleti díjat kínálja, a kikiáltási árnál alacsonyabb ajánlatot nem lehet
tenni. 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
felróható ok miatt nem köt szerződést, akkor a sorrendben megállapított 2. helyen lévő licitálóval kerül megkötésre a
szerződés.
7.
Az árverésről hangfelvétel készül.
A bérleti jogviszony feltételei:
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1.
A bérleti szerződés időtartama: határozatlan idejű.
2.
A bérleti díjat előre, a tárgyhó 15. napjáig a bérbeadó által kibocsátott számla alapján határidőre kell megfizeti.
Bérbeadó 2012. évtől kezdődően az éves fogyasztói árindex figyelembevételével állapítja meg a következő évi
bérleti díj mértékét. A bérleti díj módosításának esedékessége a tárgyévet megelőző év november 30.
3.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a bérleti szerződésben 2 havi bérleti díjnak megfelelő összegű kauciót
köt ki.
4. Az önkormányzat a bérlőnek nem biztosít támogatást a működéshez, valamint az ingatlan fenntartásához. A
bérlőt terheli az összes jogszabályok által meghatározott működtetéssel kapcsolatos feltételek biztosítása.
5.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata nem tart igényt az ingatlan bérlő általi felújítására, fejlesztésére.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata nem téríti meg bérlőnek a bérlő által elvégzett felújítási, fejlesztési kiadásokat.
6.
Bérlő az ingatlanon a bérleti jogviszony időtartama alatt csak a Bérbeadó engedélye alapján végezhet
átalakítási, fejlesztési munkákat.
7.
A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján az ingatlanok
területén az épületek olyan tevékenység céljára használhatóak, amelyek nem zavaró hatásúak.
A bérbeadásra meghirdetett ingatlannal kapcsolatban bővebb információkat Gyomaendrőd Város Polgármesteri
Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályán lehet kérni Csényi István ügyintézőnél.
Elérhetőség: Telefon: (66) 386-122/133 mellék, email: csenyi@pmhiv.gyomaendrod.hu.
Az ingatlan munkaidőben ( 7 óra 30 perctől – 16 óráig ) a megelőző napon egyeztetett időpontban megtekinthető.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"A Fő út 66. szám alatti ingatlan értékesítése nyílt árverésen"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja, hogy Gyomaendrőd Város
Önkormányzata tulajdonában lévő Fő út 66. szám alatti ingatlant legyen meghirdetve értékesítésre nyílt árverésen
az alábbi feltételekkel:
Helyrajzi szám
6477

Az ingatlan főbb adati, jellemzői, egyéb
megjegyzés
Gyomaendrőd, Fő út 66. szám.
Műszaki állapot: felújításra szorul. A telken lévő
2 db épület üresen áll.
A telek területe: 508 m2

Kikiáltási ár
Licitlépcső
( Ft )
( Ft )
3.200.000
10.000

1.
Az árverés időpontja: 2011. október 28-án de. 11.00 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 ingatlanról készült kimutatásban szerepel. A licitálandó
ingatlanra legkésőbb 2011. október 28-án de. 9.00-ig a kikiáltási ár 10 %-át kitevő szerződés megkötését, biztosító
előleget kell a Polgármesteri Hivatal pénztárába befizetni. Az árverés megkezdésekor a pénztári bevételi bizonylattal
igazolni kell az árverési előleg befizetését.
5.
Az árverési előleg a Polgármesteri Hivatal pénztárában kerül elhelyezésre. Az árverés során azon árverezők,
akik nem nyertek a befizetett árverési előleget a pénztárban az árverezést követően felvehetik. A nyertes árverező a
döntése alapján szintén felveheti az árverési előleget a pénztárban, vagy kéri annak beszámítását a vételárba.
6.
Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az
árverési előleg letétbe helyezésre került.
7.
A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja, a kikiáltási árnál alacsonyabb ajánlatot nem lehet
tenni. A tulajdonjogot 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
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belül neki felróható ok miatt nem köt szerződést, akkor a sorrendben megállapított 2. helyen lévő licitálóval kerül
megkötésre a szerződés. Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
8.
Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási osztályán
lehet kérni, írásban, melyre írásban történik a válaszadás. Az ingatlan előre ( 7 óra 30 perctől – 16 óráig ) egyeztetett
időpontban megtekinthető.
9.
Az árverésről hangfelvétel készül.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 3. döntési javaslat
"Ipari Parkban lévő terület értékesítése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja, hogy Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdessen az Ipari Park területén lévő ( 3741/52 hrsz. ) 11 ha
4200 m2 építési terület és árok értékesítésére a következő feltételekkel.
Pályázat benyújtásának helye, határideje:
A pályázatot zárt borítékban, 2 példányban, Gyomaendrőd Város Polgármesterének címezve, "Ipari Park" jeligével
ellátva 2011. november 2.-án 16,00 óráig kell benyújtani személyesen, vagy előző napig kell postai úton feladni
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. címre.
A pályázat első példányán fel kell tüntetni az "EREDETI PÉLDÁNY" szöveget: A fenti határidő elmulasztása
jogvesztő!
A pályázat elbírálása:
A pályázat nyerteséről Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete dönt a 2011. november 24.-i ülésén. A pályázat
előzetes véleményezését a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság végzi. A
pályázatok bontásáról, valamint a döntés időpontjáról a pályázók külön értesítést kapnak.
A pályázati feltételek:
1. a terület fajlagos minimum vételára: bruttó 600 Ft/m2.
2. A terület megosztással keletkező részeire is lehet pályázni.
A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján a terület övezeti jele:
Gk/Sz/50.
Gk jelű építési övezet előírásai
10. § (1) A Gk jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezet területén:
a) Az építési telkek újonnan történő beépítésére vonatkozó paramétereit az építési övezeti jel tartalmazza.
b) A telek utcai homlokvonala: kialakult, -új telek kialakítása esetén min. 25,0 m
c) Közműellátás szintje: teljes
(2) A Gk* jelű építési övezetben kizárólag az Ipari parki humán szolgáltatások (étkeztetés, munkásszállás stb.)
számára helyezhetők el építmények.
(3) A Gk jelű építési övezetekben új építés esetén a következő paraméterek biztosítandók:
*megjegyzés Új építés, ill. telekosztás csak az övezet egészére kiterjedő terv tervtanácsi véleményezése alapján
engedélyezhető,
h = az épület megfelelő homlokzatának építménymagassága oldalkert és hátsókert esetén
Jel Övezeti jel Beépítési mód Max.
Min/max Min.
Min.
Előkert Oldalkert Hátsókert
beépítettség építmény- telekterület zöldfelület min (m) min (m)
min.(m)
(%)
magasság (m2)
(%)
(m)
Gk1* Gk Sz 50 Szabadonálló
50
10,5
2000
25
10
8
10
Az ingatlanra a közművek rácsatlakoztatása a Sebes György utca felül biztosított, azonban a befektető részéről
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fejlesztést igényel.
3. A telekalakítási eljárás során az összes felmerülő költség a vevőt terheli.
4. A pályázat elbírálása során előnyt élez az, aki a teljes területre licitál. Ez azt jelenti, hogy Gyomaendrőd Város
Önkormányzata rangsorban az első helyen a teljes területet kívánja értékesíteni.
5. A tulajdonjogot elnyerőnek a kiértesítést, illetve a telekalakítási eljárás jogerőre emelkedését követő 8 napon belül
szerződést kell kötnie. Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
A pályázónak nyilatkoznia kell:
A megvásárolni kívánt terület nagyságára.
A vételár mértékére.
A pályázatok elbírálásának szempontjai:
A pályázat benyújtása az egész ingatlan megvásárlására történt, vagy telekalakítással keletkező részére.
Amennyiben van ajánlat a teljes terület megvásárlására, akkor a területrészek megvásárlására benyújtott pályázatok
nem kerülnek értékelésre.
A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb vételár ajánlatot teszi.
A pályázat érvénytelensége:
Érvénytelen az a pályázat, amely határidőn túl érkezett, amely nem felel meg a pályáztató által kiírt feltételeknek, az
előírt nyilatkozatokat nem tartalmazza. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete fenntartja azon jogát, hogy a
pályázatok ismeretében a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja indoklás nélkül. A pályázat elkészítéséért,
illetve az elkészítéssel kapcsolatban felmerült költségekkel szemben díj nem számítható fel.
Az értékesítésre meghirdetett ingatlannal kapcsolatban bővebb információkat Gyomaendrőd Város Polgármesteri
Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályán lehet kérni Csényi István ügyintézőnél.
Elérhetőség: Telefon: (66) 386-122/133 mellék, email: csenyi@pmhiv.gyomaendrod.hu.
Az ingatlan az Ipari Park területén megtekinthető.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI
SZAKVÉLEMÉNY

A Gyomaendrőd, belterület Ipari Park 3741/52 hrsz.-ú építési terület becsült forgalmi értékének
megállapításáról

Készült: 2011. szeptember 13.
Készítette:

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

2
I. ÉRTÉKLAP

A Gyomaendrőd, belterület 3741/52 hrsz-ú ingatlan becsült forgalmi értéke:
68.520.000,- Ft
azaz: Hatvannyolcmillió - ötszázhúszezer forint, mely összeg az ÁFA-t tartalmazza.

Az értékmeghatározás részletezését a szakvélemény tartalmazza. A fenti, reálisan becsült piaci alapú forgalmi
érték kiindulásként szolgál bármely vagyonérték megállapításához.
Az értékbecslés féléves időszakra vonatkozik. Későbbi felhasználás esetén az új érték nem számítható az
inflációs rátával növelt összeggel, az értékbecslést ez esetben aktualizálni kell.

Gyomaendrőd, 2011. szeptember 13.
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II. AZ INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKE
I.

Előzmények

Gyomaendrőd Város Jegyzője megbízást adott arra, hogy a Gyomaendrőd, belterület Ipari Park 3741/52
helyrajzi szám alatti építési terület becsült forgalmi értékéről készítsek ingatlanforgalmi szakértői véleményt.
II.

Az értékbecslés módszere és szempontjai

A korlátozott forgalmi képességű vagyoni tételek – földterület - vagyonértékét hasznosságuk adja. A telek
értékbecslésénél figyelembe vettem a településen belüli elhelyezkedését, megközelíthetőségét, közműellátottságát.
Ezen kívül összehasonlítottam a területet a környező, hasonló adottságú, funkciójú telkek adataival.
Tanulmányoztam a felhasználható forgalmi adatokat, a település ingatlanpiaci sajátosságait.
III. Nyilvántartási adatok
Az ingatlan nyilvántartási adatai
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telek nagysága:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:

Gyomaendrőd, Belterület, Ipari Park
3741/52
11 ha 4200 m2
1/1
Kivett
Építési terület: 11 ha 3574 m2, árok: 626 m2
Tehermentes

IV. Az ingatlan leírása
Az ingatlan az Ipari Parkban található. Az építési terület 2011. évben az önkormányzat tulajdonába került
adásvétel címén. Az önkormányzat a terület vételáráért 65 millió 655 ezer forintot fizetett ki ( 575 Ft/m2 ). A
területet az önkormányzat befektetési céllal vásárolta meg.
Az ingatlanra a közművek rácsatlakoztatása a Sebes György utca felül biztosított, azonban a befektető részéről
fejlesztést igényel.
A város helyi építési szabályzatáról 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet a terület övezeti jele Gk/Sz/50.
Gk jelű építési övezet előírásai
10. § (1) A Gk jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezet területén:
a) Az építési telkek újonnan történő beépítésére vonatkozó paramétereit az építési övezeti jel tartalmazza.
b) A telek utcai homlokvonala: kialakult, -új telek kialakítása esetén min. 25,0 m
c) Közműellátás szintje: teljes
(2) A Gk* jelű építési övezetben kizárólag az Ipari parki humán szolgáltatások (étkeztetés, munkásszállás stb.)
számára helyezhetők el építmények.
(3) A Gk jelű építési övezetekben új építés esetén a következő paraméterek biztosítandók:
*megjegyzés Új építés, ill. telekosztás csak az övezet egészére kiterjedő terv tervtanácsi véleményezése alapján
engedélyezhető,
h = az épület megfelelő homlokzatának építménymagassága oldalkert és hátsókert esetén
Min.
Előkert Oldalkert Hátsókert
Beépítési Max.
Min/max Min.
Jel Övezeti jel
mód
beépítettség építmény- telekterület zöldfelület min (m) min (m) min.(m)
(%)
(%)
magasság (m2)
(m)
Gk Sz 50
50
10,5
2000
25
10
8
10
Gk1*
Szabadonálló
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A fajlagos telek árat figyelemmel az Iprai Parkban történt években történt értékesítések alapján bruttó 600,Ft/m2 – ben határoztam meg.
Telekár meghatározása a teljes területer: 600 Ft/m2 x 114200 m2 = 68.520.000 Ft.
V. Értékbecslés
Az ingatlan értékét az érvényben lévő jogszabályok és a kialakult, elfogadott nyugat – európai, valamint a hazai
szakmai gyakorlat szerint:
Az ingatlan értékét
Forgalmi értéke alapján kell megállapítani.
A forgalmi értékét befolyásolja:
− A település jellege,
− A településen belüli fekvés,
− Az elhelyezkedés,
− A megközelíthetőség,
− Az infrasruktúra,
− A beépíthetőség,
− A környezetvédelem,
− A műszaki kialakítás,
− Az állag és állapot,
− A hasznosíthatóság,
− Az újraelőállítási költségek,
− A várható hozam,
− A kereslet – kínálat, stb.
A fentieket figyelembe véve az értékbecslésre kerülő ingatlan esetén az alábbi értéknövelő és értékcsökkentő
tényezők vehetők figyelembe:
Értéknövelő tényezők:
− Az Ipari Parkban való elhelyezkedés, és megközelíthetőség.
Értékcsökkentő tényezők:
− A közművek bevezetése a területre fejlesztést igényel,
− A településen az ingatlan árak alacsonyabbak, mint a térségben.
VI. Értékmegállapítás
Megnevezés
Építési terület
Összesen:

Kerekített érték
68520000
68520000

Kerekítve: 68.520.000,-Ft azaz: Hatvannyolcmillió - ötszázhúszezer forint.
VII. Összefoglalás
Gyomaendrőd Város Jegyzője megbízása alapján elvégeztem az
Gyomaendrőd, belterület 3741/52 hrsz-ú ingatlan piaci forgalmi érték alapú értékelését
A rögzített adatok, számítások alapján az ingatlan becsült forgalmi értéke a településen, az ingatlanpiaci helyzet
alapján és az árak figyelembevételével:
68.520.000,-Ft
azaz: Hatvannyolcmillió ötszázhúszezer forint.
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VIII. Záradék
A forgalmi érték meghatározásánál az óvatosságra törekedtem.
Az értékelési bizonyítvány egészként kezelendő, abból részletet kivenni, és azt önállóan értelmezni nem lehet.
Gyomaendrőd, 2011. szeptember 13.
Csényi István
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MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

1.

Térkép.

2.

A helyi építési szabályozásból kiemelt rész.

3.

Földhivatali leíró adatai.
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Szarvasi Földhivatal Gyomaendrődi Kirendeltsége
Gyomaendrőd Kossuth utca 45.

Ingatlan leíró adatai
2011.09.13
Szektor: 53
Térképszelvény:

GYOMAENDRŐD
Belterület 3741/52 helyrajzi szám
I. rész
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok
kat.t.jöv. alosztály adatok
művelési ág/kivett megnevezés/
k.fill.
ter. kat.jöv

terület
min.o

ha m2

ha m2 k.fill
----------------------------------------------------------------------------------------------a Kivett építési terület
0
6.9181
0.00
b Kivett árok
0
626
0.00
c Kivett építési terület
0
4.4393
0.00
A földrészlet összes területe:
11.4200
0.00
2. bejegyző határozat: 30560-2/2009.2008.12.19
Megosztva a 3741/48 hrsz-ból.
3. bejegyző határozat: 35687/2010.07.22
Telekalakítási eljárás.

15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. szeptember 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyalogakác mentesítési program
Varjú Róbert
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Dóczi József Tamás azzal a kérelemel fordult az Önkormányzathoz, hogy a Képviselő-testület a 2010. évben
elindult gyalogakác mentesítési program bővítésére vonatkozóan elvi hozzájárulását adja. Az elmúlt év tapasztalatait
felhasználva kidolgozásra kerültek a program továbbfejlesztési alapfeltételei, ezzel megnyílt a lehetőség annak
kidolgozására, hogy a Tisztelt Önkormányzat a program mely rétegében mekkora szerepet vállalhat.
A 2010. évben elindult gyalogakác mentesítési program eredményét tekintve elmondható, hogy az ártérben jelentős
terület került megtisztításra, és jelentős tapasztalatszerzés is történt. A kitermelés során értékesített nyersanyag
bevétele, ami egyenlőre csak a foglalkoztatottak bruttó bérének 5 %-át fedezte, a tapasztalatok alapján egy pályázat
keretében jelentősen növelhető, valamint a kitermelés hatékonyságának növelésével a tevékenység önfenntartóvá is
válhat. Az NFÜ által kiírásra kerülő KEOP 4.2 pályázat beadásához szükséges a testület elvi hozzájárulása.
Amennyiben ez megvalósul, egy későbbi testületi ülésre a pályázat tartalmi elemei is előterjesztésre kerülnek.
Összegezve elmondható, hogy nyertes pályázat esetén a kitermelés hatékonyságának növekedésével
gazdaságossá tehető a kitermelés, és ennek segítségével nő a megtisztított terület nagysága, ami egyben a
program célja.
Az árbevételt biztosítja a Gyöngyös-Visontai Hőerőművel kötött évi 8000 tonnára vonatkozó élő szerződés, mely évi
50.000 tonnára is bővithető. Összehasonlítás képpen elmondható, hogy 2010-ben a kitermelt mennyiség mindössze
300 tonnát tett ki, így a foglalkoztatottak létszáma is sokszorosára növelhető.
Dr. Dóczi József Tamás további kérelme, hogy amennyiben a Képviselő-testület az elvi hozzájárulásról dönt, tagjai
közül válasszon ki egy kapcsolattartó személyt, aki a kommunikációt elősegíti a program bővítésére vonatkozóan.

Döntési javaslat
"Gyalogakác mentesítési program"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2010-ben
elindult gyalogakác mentesítési program bővítésére vonatkozóan elvi hozzájárulás megadását, valamint
kapcsolattartó személynek ......................... önkormányzati képviselő kijelölését.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. szeptember 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Köztéri óra kihelyezése
Varjú Róbert
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Hanyecz Margit volt önkormányzati képviselő megkereste hivatalunkat azzal a kéréssel, hogy szeretne egy köztéri
kandeláberes órát kiállítatni az endrődi takarékszövetkezet előtti parkoló, és a Blaha Lujza utcai útest közé.
Elmondta továbbá, hogy az óra nettó árát, ő hajlandó kifizetni, továbbá kérte, hogy kétoldalú óra legyen,
rendelkezzen hőrmérséklet kijelzővel, valamint a Hanyecz Margit név szerepeljen rajta.
Az óra kihelyezésével kapcsolatos egyeztetések során kiderült, hogy az óra kihelyezhető az eredeti elképzeléseknek
megfelelően. A beszerzési szabályzatunknak megfelelően 3 cégtől kértünk árajánlatot, és a legkedvezőbb ajánlatot
a Pontos Idő Kft. szolgáltatta 1.315.000.-Ft+ÁFA értékben.
Az 1.315.000-Ft nettó összeg megfizetését Hanyecz Margit vállalja, azonban tekintettel arra, hogy az ÁFA összegét
(328.750-Ft) az Önkormányzat nem tudja visszaigényelni, így a mintegy 328.750.-Ft összeget elő kell teremtenie a
városnak.
Az óra elektromos árammal való ellátásának is van költsége, melynek összege a Gyoma-Vill Kft. által beadott
árajánlat alapján Bruttó 192.131.-Ft. Tehát összesen az Önkormányzatnak 520.881.-Ft-tal kellene támogatnia a
kihelyezést.
A Szabadság téren (Gyomán) korábban már kihelyezésre került egy köztéri óra, melyet a városlakók hasznosnak
tartanak, és régóta jelentkezett már igény a lakosság részéről, hogy az endrődi városrész központjában is legyen
egy, mely indokolja az óra kihelyezését.
Az ÁFA kifizetésének finanszírozási lehetősége:
A 2011. évi szúnyoggyérítési feladatokra betervezett 2 biológiai és 5 kémiai gyérítés helyett eddig 1 biológiai és 3
kémiai szúnyoggyérítésre került sor a kedvező szúnyoghelyzet eredményeként. A szakértő véleménye alapján
ebben az évben már csak egy biológiai gyérítésre lesz szükség. Mivel egy kémiai kezelés költsége bruttó 1.3 millió
forint, így várhatóan az adott szakfeladaton felszabadul mintegy bruttó 2.6 millió forint, amely fedezetet nyújthat a
fent leírt 520.881-Ft-ra. A fent leírtak alapján az esetleges átcsoportosítás nem fenyegeti a szúnyoggyérítési
feladatok ellátását.
Kockázatelemzés
Előnyök
A város endrődi központjába kerülő óra segítséget
nyújtana a lakók, átutazók számára a pontos idő
megállapításában.
Nő a város esztétikai megítélése, értéke.
Nő a város idegenforgalmi értéke.

Hátrányok
Anyagi ráfordítást igényel.

Döntési javaslat
"Köztéri óra kihelyezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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A Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek hogy a Blaha
Lujza 5. sz. előtti köztreületen köztéri órát helyezzen el az alábbi feltételekkel:
1. A köztéri óra beszerzési ára a legjobb ajánlat alapján: 1.315.000.-Ft + ÁFA.
2. Az Önkormányzat és Hanyecz Margit ( Gyomaendrőd, Dózsa György utca 15. szám alatti lakos ) által kötött
írásbeli megállapodás alapján az óra beszerzési árának nettó összegét Hanyecz Margit, az ÁFA összegét, valamint
az óra áramellátásával kapcsolatos, mintegy 192.131.-Ft-ot az Önkormányzat fizeti meg.
3. A köztéri óra bruttó beszerzési költségének ÁFA összegét, és az áramellátás költségét az Önkormányzat
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet
86905210 számú "települési egészségügyi feladatok ellátása megnevezésű" szakfeladat terhére biztosítja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. szeptember 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Díszvilágítás
Varjú Róbert
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011-es költségvetési rendelet megalkotása során a
2011-2012. évi díszvilágításra előirányzott keretösszeget forrás nélkül jelölte meg. Ennek értelmében a téli ünnepi
időszakra a korábbi években megszokott ünnepi díszvilágítás elmaradna. Ez egyértelműen negatív hatást váltana ki
a lakosok szemében, hiszen a város hosszú évek óta maga is ünnepelte a karácsonyt és az újévet e díszvilágítás
révén.
A települések döntő többségénél minden évben üzemeltetnek díszvilágítást, melynek következtében városunk
lemaradna a környező településekhez képest. A díszítés egyben erősíti az emberekben az ajándékozó kedvet,
meghitté, emberibbé, szebbé teszi az ünnepet. A gyerekek és a felnőtt emberek hangulatára is kedvező hatással
van.
Díszvilágítás nélkül spórolhat az Önkormányzat, viszont ennek járulékos hatásai mind a településünk
megítélésében, mind az emberek hangulatában negatív lenne.
A korábbi évekhez hasonlóan az üzemeltetett díszvilágítás egyes elemeinek felújításának, leváltásának folytatása
indokolt. E nélkül nem üzemeltethetők biztonságosan az elemek. A korábbi években is voltak már korszerűsítések,
melyek révén a füzérek jó részén már LED-es izzók vannak. Az átalakítások energiatakarékos LED izzók, LED-es
fényfüzérek beszerzésével folytathatók, melyek beszerzési ára a korábbi években üzemeltetett díszítés esetén
bruttó 997.387.- Ft lenne. A beszerzési ár ugyan magasnak tekinthető, de egy hosszú élettartamú készlet
kialakításáról van szó, ami sokkal gazdaságosabban üzemeltethető a következő években, és 4-5 év alatt megtérül
az ára a jelentősen csökkenő áramszámla, és tartósság révén.
A korábbi években a díszvilágítás üzemeltetését egy helyi vállalkozó végezte, akinek a munkájával mind az
Önkormányzat, mind a település lakossága elégedett. A 2011. decemberére és 2012. januárjára vonatkozó
üzemeltetést bruttó 340.678.-Ft összegért vállalná.
Az eszközök fel és leszereléséhez emelődaru is szükséges, melynek költsége bruttó 270.000.- Ft lenne. Az izzók
fogyasztása a tavalyi évben az E_ON által kiállított számla alapján a két fogyasztási helyen bruttó 160.000.-Ft volt. E
járulékos költségeket figyelembe véve a 2011. év karácsonyi díszvilágításának teljes költsége, biztonságos
üzemeltetés mellett bruttó 1.608.225.-Ft lenne a korábbi években üzmeltetett nagyságrendű világítás esetén.
Mivel az oszlopokra kihelyezett 17 motívum, és az átfeszítés esetén lenne szükséges nagyobb korszerűsítésre, így
másik lehetőség lehet, hogy ezek idén nem kerülnek felszerelésre, így jelentősen csökkenhetőek a költségek. A
korszerűsítés költsége brutto 481.137.-Ft-ra, az üzemeltetés költsége brutto 170.000.-Ft-ra, a daruzási költség brutto
170.000.-Ft-ra, az energiaköltség pedig brutto 100.000.-Ft-ra csökkenne. Ennek megfelelően brutto 921.137.-Ft-os
ráfordítással a Polgármesteri Hivatal és a Kirendeltség homlokzatának díszvilágítása, valamint a két főtéren egy-egy
karácsonyi fenyő díszvilágítása, biztonságos üzemeltetés mellett megoldható lenne.
A 2011. évi szúnyoggyérítési feladatokra betervezett 2 biológiai és 5 kémiai gyérítés helyett eddig 1 biológiai és 3
kémiai szúnyoggyérítésre került sor a kedvező szúnyoghelyzet eredményeként. A szakértő véleménye alapján
ebben az évben már csak egy biológiai gyérítésre lesz szükség. Mivel egy kémiai kezelés költsége bruttó 1.3 millió
forint, így várhatóan az adott szakfeladaton felszabadul mintegy bruttó 2.6 millió forint, amely fedezetet nyújthat a
fent leírt díszvilágítás felszerelési és üzemeltetési költségére. A fent leírtak alapján az esetleges átcsoportosítás nem
fenyegeti a szúnyoggyérítési feladatok ellátását.

1. döntési javaslat
"Díszvilágítás felszerelése, üzemeltetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
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A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2011.
évi karácsonyi díszvilágításának a korábbi évekhez hasonló üzemeltetését (Polgármesteri Hivatal és
Kirendeltsége épülete homlokzatának, az endrődi és a gyomai főtéren egy-egy fenyőfa, illetve a főterek
környezetében található villanyoszlopok díszítése, valamint a Fő út Hősök útja és Mátyás Király út közötti
szakaszán az átfeszített motívum) 1.628.225.-Ft ráfordítással, melynek forrását a Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendeletéről szóló 4/2011. (II.17.) önkormányzati rendelet
86905210 számú "települési egészségügyi feladatok" ellátása megnevezésű szakfeladat biztosítja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS B) alternatíva
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2011.
évi karácsonyi díszvilágításának korábbi évektől eltérő üzemeltetését (Polgármesteri Hivatal és
Kirendeltsége épülete homlokzatának, valamint az endrődi és a gyomai főtéren egy-egy fenyőfa díszítése)
921.137.-Ft-os ráfordítással, melynek forrását a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi
költségvetési rendeletéről szóló 4/2011. (II.17.) önkormányzati rendelet 86905210 számú "települési
egészségügyi feladatok ellátása" megnevezésű szakfeladat biztosítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"Díszvilágítás felszerelése, üzemeltetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság nem javasolja a Képviselő-testületnek a 2011. évi
karácsonyi díszvilágítás felszerlését, üzemeltetését.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. szeptember 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Mezőőri beszámoló
Varjú Róbert
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának döntése alapján 1998. szeptember elsején a termőföldek, termelvények,
mezőgazdasági épületek, eszközök, felszerelések, haszonállatok stb. vagyonvédelmére 5 fővel megalakult, az
időközben 6 főre bővülő mezei őrszolgálat, melynek létszáma 2011-ben ismét 5 főre csökkent. Vince Ernő mezőőr
előrehozott öregségi nyugdíjra lett jogosult, és kérte, hogy munkaviszonya felmentéssel záruljon, melybe a
munkáltató beleegyezett. Ennek megfelelően Vince Ernő ugyan állományban maradt 2011. december 31-ig, viszont
munkát nem végez. 2011. februárjában ennek megfelelően a közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló
25/2010. (VIII.30.) önkormányzati rendelet módosításra került. A változásokat a rendelet 1. sz. melléklete
tartalmazza. A mezőőrök munkájáról készült összegzés után a Tisztelt Képviselő Testület elé terjesztem a
mezőőrök beszámolóját azzal, hogy azt megtárgyalás után szíveskedjenek elfogadni.
A beszámolókból kitűnik, hogy munkájuk igen szerteágazó. Közreműködnek a terménylopások, illegális fakivágások
megakadályozásában, ebből következik, hogy rendszeresen ellenőrzik a fakivágási engedélyek meglétét. Ellenőrzik
az illegális szemétlerakásokat, ill. megteszik a szükséges intézkedéseket azok felszámolására. A veszélyes gyomok
(parlagfű, aranka stb.) irtásának szükségességét jelzik a gazdák felé, valamint a földutak karbantartását kieszközölik
a földtulajdonosoknál.
Külterületi kóbor ebek ártalmatlanítását jelzik a területileg illetékes vadásztársaságnak. Ellenőrzik és jelzik az
illetékes hatóság felé a művelési kötelezettség elmulasztását.
Ellenőrzik az engedély nélküli legeltetést. Közreműködnek a rendőrséggel, a közterület-felügyelőkkel
bűncselekmények megelőzésében (őrzési, járőrözési tevékenység), felderítésében, ellenőrzik a vándorméhészeket.
A Fűzfás zugban a településőrök a mezőőrökkel karöltve ebben az évben is rendszeresen megfigyelést végeztek a
lopások megelőzése végett. Több esetben történt tettenérés, melyek során a további intézkedés érdekében az
elkövetőket átadták a kiérkező rendőröknek.
A külterületen végzett alaptevékenységen kívül belterületen részt vesznek pl. a kóbor ebek befogásában,
besegítenek a közterület-felügyeletnek (pl. hóeltakarítás ellenőrzésében, a közvilágítás ellenőrzésében). Részt
vesznek a szúnyoggyérítési feladatok végrehajtásának ellenőrzésében, mellyel kapcsolatban elmondható, hogy
2011-ben 3 kémiai szúnyoggyérítésre került sor, mely során egy ügyintéző és egy mezőőr személyesen ellenőrizte a
gyérítés szabályosságát, a felhasznált szer mennyiségét és minőségét. A 2010. december elején kialakult
belvízhelyzet kezelésében is részt vettek. Ellenőrizték a zsilipeket, hogy illetéktelenek ne kezeljék azokat, kárt
okozva másoknak. Fényképeket készítettek az elöntött területekről, eldugult csatornákról.
Az önkormányzat által a 72 éven felüli állampolgárok számára biztosított ajándékcsomagok széthordását is a
mezőőrök végzik a közterület-felügyelettel karöltve. Önkormányzati rendezvények biztosításában közreműködnek.
Tevékenyen segítik a Polgármesteri Hivatal mezőgazdasági, építéshatósági és hatósági ügyintézőinek munkáját.
Az előbbiekben ismertetett, igen szétágazó munkájukat segíti a műholdas helymeghatározó (GPS) rendszeresítése,
melynek segítségével ellenőrizhető a munkájuk során végzett mozgásuk.
Összességében elmondható, hogy a mezei őrszolgálat tevékenysége, közreműködése a közterület-felügyelettel, a
helyi vadásztársaságokkal, rendőrséggel, a földhivatallal, nem utolsós sorban a helyi termelőkkel eredményes és
megfelelő.

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

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

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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I. sz. mezőőri terület
A közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló 25/2010 (VIII.30.) önkormányzati
rendelet módosításával megváltozott az én szolgálati területem.
Ebben a gazdasági évben is, mint az előzőekben a vetések területe a gabona fajonként változó.
Legtöbbet a tavasziakból vetettek a földtulajdonosok, így a napraforgó, és a kukorica volt a
főnövény. Őszi búza és a repce volt az ősziekből. Volt még őszi, meg tavaszi árpa-borsó és
mák is.
A csapadékos időjárás végett a tavaszi vetés nagyon széthúzódott. A növényvédelem is
torlódott, a csapadékos tavasz végett. Van még olyan szántóterület mostanáig is, amire még
nem lehet rámenni. A repce jól termet, de a búza és az árpa közepes termést produkált. A kint
lévő napraforgó és kukorica viszont jó termést ígér.
Az utakat is több alkalommal kellett helyreigazítani, simítani, gréderezni. A Keselyősi részen
a földutakon lévő nagy mélyedésekbe törmeléket hordtak, és ez által sok kátyú eltűnt.
A mezei lopás nem szaporodott, de azért kukoricacsövezéskor egy pár zsákkal meg-meg
dézsmáltak egy-egy táblát. Napraforgólopás esetében tettenérés történt, és átadtam a
rendőrségnek az eltulajdonítót.
A téli időszakban a falopás volt jellemző, de ezen a területen már nem sokszor. Ebben az
esetben is volt tettenérés, és ehhez is rendőrségi segítséget kellett igénybe venni, amelyből
bírósági ügy is lett.
A parlagfű irtásnál 5 alkalommal vált szükségessé a tulajdonosok szóbeli figyelmeztetése.
Ebben az évben is elvégeztük a nem művelt üdülőterületeket a Földhivatallal közösen. Egy
része szóbeli figyelmeztetésre, a másik része írásbeli intézkedést kívánt. (Sirató-Kecsegés)
Folyamatosan végzem a kóbor ebek befogását, valamint a veszélyessé vált ebeket is
kiszállítom a gyepmesteri telepre. Ebben a gazdasági évben 210 db kóbor eb került
kiszállításra, és befogásra.
A belvízvédekezésben is részt vettem.
A rendezvények őrzése-biztosítása is része a munkámnak. Elvégeztük a holtágak klórozását
több alkalommal, és a halpusztulást is figyelemmel kísérjük.
Jelenleg a lomtalanítási gyűjtőhelyek őrzése van folyamatban. Az utak mellől összeszedjük a
zsákos, eldobált szemetet, valamint az ún. „magaslestől” is kiszállítom a szeméttelepre az
üdülők által lerakott szemetet.
Helyszíni szemlét végzem a szociális segélyt kérelmezőknél.

Gyomaendrőd, 2011. szeptember 13.
Szőke Lajos
mezőőr

III. számú szolgálati terület
A szolgálati területen a belvíz miatt a tavaszi vetéseket későn tudták elvégezni a gazdálkodók,
ezért inkább az őszi kultúrák produkáltak jobb terméseredményeket. Az előző évekhez
hasonló a kultúrák vetésterülete. A gyepek területe nőt az indokolatlanul feltört részek
újratelepítésével. Az erdőterületek nagysága nem változott. A rovarkártevők rajzása elmaradt.
A rágcsálók elszaporodását a belvíz visszatartotta, ezért a károkozásuk jelentéktelen. A
Földhivatal ügyintézőjével határszemlét tartottunk két alkalommal, amelyek során vizsgáltuk
a veszélyes növényi károsítók irtását, a művelési kötelezettség betartását, az engedély nélküli
művelési ág váltást, és a határ általános állapotát. A feltárt szabálytalanságokat a Földhivatal
szankcionálta. Technológiai fegyelemsértést, vegyszerelsodródásokból származó kárt nem
tapasztaltunk. Tarlóégetésre nem került sor a szalma csekély mennyisége miatt.
A frissen kihelyezett trágyaszarvasok szakszerűen az utak mellé, vagy tanyaudvarokba lettek
lerakva.
Az utak karbantartását a gazdálkodók a lehetőségekhez képest folyamatosan elvégzik. A
Póhalmi műút állapota egyre romlik, javítása ez évben valószínűleg elmarad. Ismeretlen
elkövető mélylazítóval megrongálta az aszfaltburkolatot kb. 5 méter hosszan, mely jelezve lett
az osztály részére.
A belvízelvezető csatornák elhanyagoltak, jelentős szakaszokat kotorni kellene. Ez évben
főképpen cserjézést végzett a víztársulat, a rézsűkaszálás általában elmaradt.
A területemen négy helyen tartanak nagyobb számú lábasjószágot, valamint két helyen
tartanak jelentős mennyiségű libát. Számottevő vadkár nem keletkezett ebben az évben, a
vadriasztást a vadásztársaság, és a tulajdonosok megoldották. Engedély nélküli legeltetésért
két esetben figyelmeztettem a tulajdonost. Komolyabb építéshatósági probléma nem merült
fel. A póhalmi uradalmi istálló bontásának megkezdését jeleztem az építéshatóságnak, de
tájékoztattak, hogy engedélyezett a tevékenység.
A holtágak folyamatos ellenőrzése során két esetben jeleztem halpusztulást a halászati jog
hasznosítójának. Két esetben feljelentést tettem jogosulatlan horgászatért, négy esetben
figyelmeztettem az elkövetőket.
A vízminőség vizsgálatot júliusban a vízmű központi labor minden holtágon elvégezte.
Holtág fertőtlenítést egy alkalommal hajtottunk végre a Hantoskerti holtágon, és az endrődi
rendszeren. Vízminőségi probléma nem merült fel. A kóbor kutyák befogásában tevékenyen
részt vettem.
A Hármas-körös töltésén három főt átadtam a rendőrjárőröknek, akik feltehetően lopásból
származó kukoricát toltak kerékpárjaikon, továbbá feljelentést tettem ismeretlen tettes ellen,
aki eltulajdonított a németzugi szivattyútelepről 2 db vasajtót, és 3 db bordáslemez
aknafedelet.
Braun György
mezőőr

IV. sz. mezőőri terület
Vince Ernő távozásával a korábbi V. számú szolgálati terület helyett a IV. számú szolgálati
terület az enyém, melynek területe nagyságrendileg duplájára nőt.
Mezőőri munkámat nagymértékben segítik a településőrök, melyek segítsége elengedhetetlen
munkám során. Geszti József és Vasas Zoltán településőr segítségével 6 fő került elfogásra
terménylopás, valamint illegális fakivágás ügyében.
Belterületi ellenőrzések során jegyzői utasításra éjszakai ellenőrzések során Vasas Zoltán
településőrrel 8 fő lett figyelmeztetve köztisztasági szabálysértési ügyben.
Illegális tűzgyújtás ügyében egy esetben kellett intézkedni a Harcsás zugban, ahol 5
villanyoszlop éget meg. A tűzoltók azonnal értesítve lettek. Területbejárásom során
útkarbantartási munkálatokat a gazdák figyelmeztetés nélkül elvégzik. Jelentős útkarbantartási
munkálatokat végez Gellai László, Vaszkó Imre, Püski Sándor, Gellai István vállalkozók.
2010-es belvízi időszakban csatorna ellenőrzési feladatokat végeztünk, az ellenőrzési
feladatok során a feltárt hibákat Varjú Róbert ügyintézőnek továbbítottuk. Tartottam a
kapcsolatot a gazdákkal a belvízelvezetés terén, hogy hol kinek van nagyobb problémája, és a
körülményeknek megfelelően nagyobb kár nélkül megoldódtak a problémák. A IV-es
szolgálati területen a parlagfüves területek ellenőrzése folyamatban van ideáig kirívó eset nem
történt, szóbeli figyelmeztetéssel a gazdák a kaszálási munkálatokat elvégzik. A szolgálati
területen Simai-zug, Susány-hát, Bogárzó-zug, területrészeken a szemétszállítás, és elhelyezés
jelenleg sem megoldott. A területrészt ma már szilárd burkolaton is meg lehet közelíteni.
Jelenleg az állattartó telepeken és tanyákon nagymértékben megszaporodott az jószáglopás. A
hatékonyabb ellenőrzés, és megfigyelések során 1 db éjjellátó készülék beszerzése szükséges
lenne.
Gyomaendrőd, 2011. szeptember 12.

Pelyva Zoltán
mezőőr

V. számú mezőőri területen szolgálatot teljesítő mezőőr beszámolója
A tél végén, illetve a kora tavaszi időszakban a felgyülemlett belvíz, és annak elvezetése
jelentett nehézséget a lakosság körében. A veszélyben lévő házak, porták feltérképezésében
vettem részt. A Tűzoltóság munkáját a folyamatos területszemlézéssel, tájékoztatással, és
szivattyúzás felügyeletével segítettem.
A vízelvezető csatornák állapotának ellenőrzését azóta is folyamatosan végzem, a felmerülő
problémákat jelzem.
A belvíz a földeken is késleltette a tavaszi munkák elvégzését, ezért a lapos, víznyomott
részeken sok föld parlagon maradt.
A dűlőutak – az időjárás függvényében – járhatóak. Köszönhető mind ez Búza Mihály,
Hanyecz László, és még néhány gazdálkodónak. Májusban egy személy vitatta, hogy az ő
érdekében közlekedett jármű rongálta meg a dűlőutat, ezért elzárkózott a felelősségvállalástól.
Írásbeli felszólítás hatására azonban elismerte felelősségét, és helyreállította az út eredeti
állapotát.
Rendszeresen tartom a kapcsolatot a külterületen lévő gazdálkodókkal, és a külterületen élő
idős emberekkel is. Kapcsolatot tartok a falugondnokkal, akinek szükség esetén segítek
feladata elvégzésében.
A vadriasztás kisebb-nagyobb döcögőkkel megtörtént.
A vándorméhészek alig fordultak meg a területen, a helyi méhészek nem okoztak gondot.
Öregszőlő környékén engedéllyel kitermeltek egy erdőt, melyből a szociálisan rászorulóknak
is juttattak. A kitermelt, és szállításra előkészített fa őrzésében, és a gallyat szedők
ellenőrzésében is részt vettem.
A területemen ha fa kivágást észleltem, minden esetben ellenőriztem a kivágási engedély
meglétét.
Elég számottevő a parlagfűvel fertőzött területek nagysága. Sok embert figyelmeztettem
szóban, 17 embert pedig írásban, hogy tegyen eleget a parlagfűírtási kötelezettségének.
Több esetben történt illegális szemétlerakás. Kétszer sikerült megtalálni az elkövetőt, és
eltakaríttatni vele a kihelyezett szemetet.
Több esetben találtam állati hullát a területen. Döntő többségben a gyepmester segítségével,
néhány esetben saját eszközzel takarítottuk el a hullát. Volt olyan eset, ahol sikeresen
kiderítettük az elhullott állat gazdáját, aki felszólításunkra saját költségén elszállította a hullát
a gyepmesteri telepre.
A vetéseken taposásból eredő kár 3 esetben történt. Közreműködésemmel a felek sikeresen
megegyeztek.
Öregszőlő környékén, a fokozott ellenőrzés ellenére, megszaporodtak a lopások. Kerti
vetemény, vasanyag, üzemanyag, növényvédőszer, szarvasmarha, ezek kerültek
eltulajdonításra. A károsultak minden esetben tettek feljelentést, és jelenleg is folyik a
nyomozás.
Részt vettem:
• Lomtalanítás ellenőrzésében
• Az önkormányzati rendezvények helyszínének éjszakai őrzésében
• Forgalomirányításban
• Önkormányzati levelek, csomagok széthordásában
• Az áramszolgáltató által végzett gallyazás felügyeletében
• A bérpótló támogatást igénylő lakosok lakókörnyezetének helyszíni szemléjében.
Az önkormányzat tulajdonában lévő összes földterületet – amely a mezőőri területemre esik –
be kellett azonosítani, és le kellett azok állapotát fényképezni. Ez rendben megtörtént.
Gyomaendrőd, 2011. szeptember 12.

Smíri Sándor mezőőr
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Beszámoló a Közterület-felügyelet és a Településőri Szolgálat munkájáról
Varjú Róbert
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A városban közterület-felügyelet és településőri szolgálat működik. A településőrök foglalkoztatási ideje, melyet egy
pályázat biztosított 2010. december 31. napjával letelt. 2011. március 1-jétől viszont a hosszú távú közfoglalkoztatás
keretében 6 órában sikerült 4 főt 2011. december 31-ig tovább foglalkoztatni. Már 2010 –ben is kiderült, hogy
megelőző jellegű munkájuk eredményes volt, és ebben az évben is március elsejétől a négy településőr sokat
segítette a közterület-felügyelők munkáját, valamint sok egyéb más feladat ellátását is végezték. Ez megmutatkozott
az ügyiratok számában, valamint abban, hogy a város közterein, utcáin komolyabb rongálások nem történtek. 2010.
decemberében komoly belvíz alakult ki a város bel- és külterületén a lehullott szokatlanul nagy mennyiségű
csapadék miatt, ami komoly feladatot adott a közterület felügyelőknek, valamint a településőröknek. Feladatuk volt,
hogy a számukra kijelölt körzetekben lévő problémákat fontossági, valamint a szükséges beavatkozás jellege
szerinti sorrendben jelezzék a Polgármesteri Hivatal felé, mely az információt azonnal tudta továbbítani a kivitelezők
irányába. Az összehangolt, és alapos munkájuknak köszönhetően jelentős kár nem keletkezet lakóingatlanokban,
valamint rengeteg fényképet készítettek, melyek hozzájárultak a "vis maior tartalék" terhére igényelt vissza nem
térítendő támogatás megítéléséhez.
A belvízhelyzet kezelése során 24 órás szolgálatot nyújtottak napokon keresztül.
A településőrök feladata a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII törvény 1. § (4) bekezdésében felsorolt,
valamint egyéb jogszabályokban, illetve az alkalmazó helyi önkormányzat által meghatározott feladatok ellátásának
támogatása, azok biztonságos és hatékony végrehajtása, amelyet a szolgálatot ellátó közterület-felügyelővel együtt
végeznek.
Mivel a településőrök alkalmazásának legfontosabb feladata a prevenció (megelőzés), ezért szinte minden egyes
feladat a megelőzéshez kapcsolódott 2011-ben is:
Főbb feladatok:
Az adott körzethez tartozó virágágyak, újonnan ültetett fasorok folyamatos ellenőrzése,
Az adott körzethez tartozó hullámtér (ártér) faállományának ellenőrzése, valamint szemétlerakás
megakadályozása,
A körzethez tartozó szelektívgyűjtők rendeltetésszerű használatának és környezetének ellenőrzése,
A körzet úthálózata rendeltetésszerű használatának ellenőrzése (pl: súlykorlátozás betartása, ésszerű
földúthasználat ellenőrzése),
A körzethez tartozó vízelvezető árkok, átereszek állapotának ellenőrzése (információgyűjtés, felszólítások),
A körzetekhez tartozó temetők ellenőrzése, megfigyelése, lopások és rongálások megelőzése érdekében,
A körzetben a lakosság által illegálisan kihordott zöldhulladék elhelyezésének megelőzése, leleplezése,
Kapcsolatartás a körzetben lévő azon háztartásokkal, ahol az ingatlan és környezetének karbantartása
gondot okoz,
A közterületi fakivágások felderítése, ellenőrzése (pl: van-e engedély, a kivitelezés az engedélynek
megfelelő-e),
A körzetben az állatkihajtások ellenőrzése,
Rendezvények biztosítása, őrzése.
A közterek, közparkok, zöldterületek köztéri bútorainak kiemelt ellenőrzése, a garázdaság megelőzése
érdekében,
Az ingatlantulajdonosok közterülettel kapcsolatos kötelességei teljesítésének ellenőrzése (fűnyírás,
járdatakarítás, megrongált járda helyreállítása),
A megfigyelésük során észleltek dokumentálása,
Bérpótló juttatás jogosultságának vizsgálata
Adóosztály által rendelkezésre bocsájtott adatok alapján az idegenforgalmi adó befizetésének ellenőrzése,
valamint bejelentett üdülőhelyek ellenőrzése a zugokban.

2010-hez hasonlóan a munkavégzés időbeli és helyzetbeli folyamatos változtatását is szükségesnek tartottuk, így a
kijelölt körzeteket az őrök felváltva kapták meg, így a feladatok az egyes őrök között egyenlően eloszthatók. Az
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ellenőrzés időpontja is változott, így ebből kifolyólag az őrök még hatékonyabban végzik munkájukat.
Általánosságban elmondható, hogy az ingatlan tulajdonosok rendben tartják a portájuk előtti közterületet, ahol
mégsem történt ez meg, ott a megállapítás jegyzőkönyvben rögzítésre került, és vizsgálatot indított a közterületfelügyelő. Minden esetben az a cél, hogy a bírságolást csak a legvégső esetben alkalmazzuk, tehát ennek
megfelelően az érintett tulajdonosok kaptak egy felszólítást, és csak ennek a határidőre nem történő teljesítése
esetén tettünk feljelentést. A településőrök, mivel nem rendelkeznek intézkedési jogkörrel általában a szép szó
erejével próbálják a lakosságot helyreigazítani, valamint nagyban segítenek az ügyek dokumentálásában, hiszen
fényképeket készítenek, mely révén jelentősen nőtt az elindított eljárások száma. Az egyes pénzbeni és
természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I.30) önkormányzati rendelet
30/A §.-a alapján végzik a bérpótló juttatások jogosultságának vizsgálatát. A vizsgálat során ellenőrzik a lakóingatlan
kertjét, környezetét, és a megállapításokat jegyzőkönyv formájában a Humánpolitikai Osztályra továbbítják. Ez idáig
140 háztartást ellenőriztek.
Az éjszakai rendbontások egy-két esetet leszámítva nem voltak, jelentős anyagi kárt okozó rongálás a város terein
2011-ben nem történt.
A Közterület-felügyelet részletes beszámolóját a melléklet tartalmazza.

Döntési javaslat
"Közterület-felügyelői beszámoló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

A Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Közterületfelügyelet és Településőri Szolgálat munkájáról készített beszámoló elfogadását.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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Közterület-felügyelői beszámoló
A közterület-felügyelet 1999. évi LXVIII. Törvény, és a helyi rendeletek alapján végzi a munkáját. A
közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 37/2007. (XI.30.) önkormányzati
rendeletben előírt, és a testületi döntésekben meghatározott kötelezettségek végrehajtásának,
betartásának ellenőrzése, figyelemmel kísérése a fő feladat.
Az intézkedések megtétele a járőrözések alatt felderített tények, valamint a lakossági bejelentések
alapján történik. A járőrözések alatt felderített, észlelt szabálytalanságok azonnali megszüntetése a cél.
A kisebb szabálytalanságok megszüntetésére legtöbbször elegendő a szóbeli felszólítás,
figyelmeztetés. Ha a szóbeli intézkedésnek nincs foganatja, akkor helyszíni bírság kiszabása, illetve
feljelentés történik. A közterület-felügyelő indokolt esetben testi kényszert, illetve gázsprayt
alkalmazhat, de erre az elmúlt időszakban nem került sor.
A lakossággal próbálunk jó kapcsolatot fenntartani, ezért a lakossági bejelentések elsőbbséget
élveznek, és a lehető legrövidebb időn belül kivizsgálásra kerülnek. Ezekben az ügyekben nagy
segítséget nyújtottak a településőrök. A bejelentések nagy része nem a felügyelet hatásköre, de
ilyenkor átadtuk az ügyet a megfelelő hatóság illetékes ügyintézőjének. Az esztétikus városkép
megőrzése érdekében folyamatosan figyelemmel kísértük az ingatlanok előtti közterületek rendben
tartását, a fű kaszálását. 2011. évben módosítva lett a Zöldpark Kft által kezelt területek nagysága, így
a Fő út és a Pásztor János utca közterületének rendben tartása az ott lakók feladata lett. Több
ingatlantulajdonost figyelmeztetni kellett a kötelezettségeire, de elmondható, hogy az átállás
zökkenőmentesen megtörtént.
A város területén a fűnyírással kapcsolatban 74 db írásos felszólítás történt, melyek nagy része ezzel
megoldódott, viszont 9 esetben feljelentést kellett tenni a nem jogkövető lakosokkal szemben.
Kiemelten figyeltük az ingatlanok előtti csatornák, átereszek állapotát, mellyel kapcsolatban 2011-ben
75 esetben kellett írásos felszólítást kiküldeni, melyből 12 db feljelentés született. A téli hónapokban
többször volt havazás, mely révén sok esetben vizsgáltuk, hogy az ingatlantulajdonosok eleget
tesznek-e az önkormányzati rendeletben szereplő járdatakarítási kötelezettségeinek. A szóbeli
figyelmeztetésen kívül, mintegy 20 esetben szükség volt írásbeli felszólításra is, sőt 3 esetben
feljelentést kellett tenni. Egyéb esetben is született feljelentés, engedély nélküli közterület-használat
esetében 3, kutyával való veszélyeztetés tárgyában 1 esetben. Lehetőség szerint jelen vagyunk minden
vásáron, piacon, valamint a város által rendezett eseményeken, a rendbontások és szabálytalanságok
megakadályozása érdekében.
A rendőrséggel, polgárőrséggel, katasztrófavédelemmel, és tűzoltókkal jó kapcsolatot tartunk fent,
segítjük egymás munkáját, és együtt működünk. Szervezünk közös szolgálatokat, és éjszakai közös
járőrözéseket fokozott figyelemmel kísérve a szórakozóhelyek környékét.
A tavaszi belvízvédekezésnél a településőrökkel közösen 24 órás készenlétben fogadtuk a
bejelentéseket, megnéztük a helyszíneket, és ha kellett hívtuk a tűzoltókat.
Városunkban folyamatosan jelenlévő probléma a kóbor ebek jelenléte. A kóborló ebek befogását a
mezőőrökkel közösen végezzük heti rendszerességgel. Bejelentésre lehetőség szerint azonnal
kimegyünk, és a lehető legrövidebb időn belül próbáljuk befogni a kóborló kutyákat. A beszámolót
átfogó idő alatt 295 db kutya került befogásra, és lett elszállítva a gyepmesteri területre.
Fontos megemlíteni, hogy a városunkban működő 69 vendéglátóhelyek folyamatos ellenőrzését, a
működési engedélyekben foglaltak betartását, különös tekintettel a nyitvatartási időre, rendszeresen
végezzük. Ezzel kapcsolatban 51 alkalommal voltunk éjszakai megfigyelésen.
Főbb intézkedések száma:
Szóbeli
80 db

Írásbeli
181 db

Feljelentés
28 db

Helyszíni bírság
5 db
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Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 344/2011. (V. 26.) határozata alapján támogatta az
Endrődiek Baráti Körének kérését, mely alapján hozzájárult egy emléktábla elhelyezéséhez az endrődi volt
tanácsháza falára, melyet a kommunizmus üldözötteinek emlékére állítanának. Az emléktáblát a 2011. október 23-i
ünnepnapon tervezik leleplezni.
Az Endrődiek Baráti Köre 2011. augusztus 24-én kelt levelében ismét a Tisztelt Képviselő-testülethez fordult, mely
alapján egy újabb tábla kihelyezéséhez kéri a támogatást az endrődi volt tanácsháza falára, valamint a tábla
elkészítés anyagi támogatását (80.000 Ft) is kéri (a kérelem az előterjesztés mellékletében olvasható).
Az Endrődiek Baráti köre a két táblát – a tájékoztatás alapján - az endrődi volt tanácsháza homlokzati falán kívánja
elhelyezni, egyeztetve a polgármesteri hivatal szakemberével.
Az egyeztető megbeszélés alapján elkészült a táblák elhelyezéséről a terv, mely a mellékletben szereplő fotókon
megtekinthető.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a mellékletben szereplő terv alapján hozza meg
döntését.
A második tábla elkészítésének anyagi támogatása esetében, a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság ülésén kerüljön megjelölésre a támogatás mértéke valamint a forrás, melynek terhére
engedélyezhető a táblaállítás.
A Pénzügyi Bizottság döntési javaslatát ismerve hozza meg döntését az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.
Döntési javaslat
"Endrődiek Baráti Körének kérése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Endrődiek Baráti Körének kérését,
melyben a kommunizmus üldözötteinek második emléktábla állítását kérte, az endrődi volt tanácsháza homlokzatán.
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Endrődiek Baráti Körének kérését …………… Ft
azaz ….. forint összegben támogatja.
Az összeg forrásaként a ……………………jelöli meg.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 55

Tisztelt
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselőtestülete!
Az Endrődiek Baráti Körének augusztus 24-i beadványát a vezetőségi tagtársaim és a
polgármester úr szeptember 12-i helyszíni szemléje alapján az alábbi két javasolt tábla
szöveg szerint kérjük engedélyezni, illetve támogatni szíveskedjenek.
Ismert, hogy a korábbi egyeztetésen Dr Latorcai János Úr az országgyűlés alelnöke
támogatását ajánlotta a táblák elhelyezésére, így az egyik tábla elhelyezői az önkormányzat
és Dr Latorcai János úr lenne, míg a másik táblát az elszármazottak és a Baráti Kör alapítói
és annak utódai kívánják állítani.
Egyeztetéseink értelmében a fehér márvány alaplapokat Dr Latorcai Úr ajánlotta fel, a
véséseket a baráti kör végzi az adományozók nevében, míg az elhelyezést a polgármester úr
ígérte. A helyszíni szemlén a táblák helyéül a régi tanácsháza főbejárata melletti két-két
külön ablakköz lett megjelölve.
Első tábla:
"A KOMMUNIZMUS ENDRŐDI ÜLDÖZÖTTEI ELŐTT TISZTELEG
A HELYBEN ÉLŐK ÉS AZ ELSZÁRMAZOTTAK MEGTARTÓ EMLÉKEZETE"

2011. OKTÓBER 23.
ÁLLÍTTATTA:
GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÉS
DR. LATORCAI JÁNOS
AZ ORSZÁGGYŰLÉS ALELNÖKE

Második tábla:
AZ 1950-ES ÉVEKBEN DÚLÓ EMBERTELEN OSZTÁLYHARC
ENDRŐDIEK SZÁZAIT FOSZTOTT MEG JOGOS TULAJDONÁTÓL, JUTTATOTT BÖRTÖNBE,
ÜLDÖZÖTT EL LAKÓHELYÉRŐL.
SOKAKNAK AZ ÉLETÉT IS ELVETTE.
AZ ÜLDÖZÖTTEK SZÍVÉBEN TOVÁBBRA IS TÖRETLENÜL ÉLT A SZÜLŐFÖLD SZERETETE, EZÉRT
1960-BAN MEGALAKÍTOTTÁK AZ
ENDRŐDIEK BARÁTI KÖRÉNEK EGYESÜLETÉT.

2011. OKTÓBER 23.
ÁLLÍTTATTÁK: AZ EGYESÜLET ALAPÍTÓI ÉS LESZÁRMAZOTTAIK.

Kérjük szíves válaszukat és támogatásukat.
Budapest, 2011. szeptember 15.
Üdvözlettel: Timár Imre
Endrődiek Baráti Köre elnöke

21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. szeptember 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Pásztor Tibor kérelme
Csényi István
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
Pásztor Tibor ( Kistarcsa, Dózsa Gy. u. 23. ) kérelemmel fordult a T. Képviselő – testülethez. Az önkormányzat
tulajdonát képező 1173/18 hrsz.-ú, 978 m2 területű közútból az előterjesztéshez mellékelt E-3/2007 számú változási
vázrajzon feltüntetett módon 57 m2 területű útrészletet kívánja megvásárolni.
Pásztor Tibor 2007 évben már kérte a Tisztelt Képviselő – testületet, hogy adja el részére a területrészt.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felajánlotta a területrész eladását az alábbi feltételekkel:
1.
A telekhatár-rendezéséhez szükséges eljárás során felmerülő összes költséget Pásztor Tibor viseli.
2.
Az ingatlan vételára: bruttó 28.500 Ft.
3.
Az adásvételi szerződés megkötése a záradékolt telekhatár-rendezésről szóló vázrajz jogerőre emelkedését
követő 8 napon belül.
4.
A vételár megfizetése: legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg.
Pásztor Tibor nem válaszolt a Képviselő – testület ajánlatára, így nem jött létre az adásvétel.
Pásztor Tibor a 1173/1 és 1173/2 hrsz.-ú ingatlanokat 2000 évben megvásárolta. Az ingatlan – nyilvántartás
bejegyzését követően az épületfeltüntetési vázrajz adatainak felvételekor kiderült, hogy az épület 2 db földrészleten
helyezkedik el, amelyből 57 m2 az önkormányzati tulajdonú 1173/18 hrsz.-ú közúton van. Az önkormányzati közút
vége gyakorlatilag „zsákutcába” torkollik a kérelmező tulajdonában lévő épülettel együtt.
Az Helyi Önkormányzatokról szóló törvény értelmében a helyi közutak és műtárgyaik forgalomképtelenek.
A kérelemben szereplő és megjelölt útszakasz abban az esetben adható el, ha a T. Képviselő – testület a kivonja azt
a forgalomképtelen törzsvagyonból.
A helyszíni szemlén megállapítást nyert, hogy az 57 m2 nagyságú útrész értékesítésével az utcában lévő ingatlanok
megközelítése nem kerül akadályoztatásra, az önkormányzatot hátrány nem éri. Az útszakaszon nincs
szennyvízközmű, nyílt csapadékcsatorna. A fotókon jól látható, hogy a süllyesztett tűzcsap szekrény már nem a
kérelmező által lekerített területen található.
Az alábbi út eladások voltak a közelmúltban:
1.
2004 év, 02037/50 hrsz.-ú 2745 m2 területű javított aszfalt burkolatú külterületi út 50 eFt,
2.
2005 év, 02775/1 hrsz.-ú 5994 m2 területű javított aszfalt burkolatú külterületi út 500 eFt,
3.
2006 év, 16551 hrsz.-ú 349 m2 területű földút ( Dan-zug ) 69,8 eFt.
A korábbi értékesítések fajlagos négyzetméterenkénti meghatározott vételár számításával a 1173/18 hrsz.-ú, 57 m2
területű út ára az alábbiak szerint határozható meg.
I.
II.
III.

69.800,- Ft/349 m2 = 200 Ft/m2 57 m2 * 200 Ft/m2
50.000,- Ft/2745 m2 = 18 Ft/m2 57 m2 * 18 Ft/m2
500.000,- Ft/5994 m2 = 83 Ft/m2 57 m2 * 83 Ft/m2

= 11.400,- Ft,
= 1.026,- Ft,
= 4.731,- Ft.

Tekintettel arra, hogy az útszakasz a város belterületén idegenforgalmi központhoz közel és üdülő övezetben
található és a telekhatár-rendezéssel a kérelmező telke növekszik, a forgalmi értéket 1000 Ft/m2 fajlagos összegben
javaslom megállapítani.
A területrész értékesítésével az önkormányzatot hátrány nem éri. A területrész zsákutcába torkollik, gyakorlatilag
közforgalmú útként a telken lévő épület megépítést követően nem funkcionált. Az épület 1984-ben épült. Az 57 m2es területen olyan építmény nincs, amely közcélokat szolgál.
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Az ingatlanrész kivonása a forgalomképtelen vagyon kategóriájából, annak értékesítése a Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló
14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 7. § (1) valamint 8/A (1) bekezdései alapján Képviselő – testületi
hatáskörbe tartozik.

Döntési javaslat
"Ajánlat Pásztor Tibor részére"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Képviselő –
testületének, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 1173/18 hrsz.-ú, 978 m2 területű közút művelési ágú
ingatlanból 57 m2 földrészletet vonjon ki a forgalomképtelen törzsvagyon kategóriájából, minősítse át
forgalomképessé és értékesítse azt Pásztor Tibornak ( 2143 Kistarcsa, Dózsa Gy. u. 23. ) a 1173/1,:/2,:/18 helyrajzi
számú földrészletek telekhatár-rendezéséhez, megosztásához készített E-3/2007 számon záradékolt változási
vázrajzon feltüntetett módon az alábbi feltételek mellett.
1.
A telekhatár-rendezéséhez, megosztásához szükséges eljárás során felmerülő összes költséget Pásztor
Tibor viseli.
2.
Az ingatlan fajlagos vételára: bruttó 1.000 Ft/m2.
3.
Az adásvételi szerződés megkötése a záradékolt megosztási vázrajz jogerőre emelkedését követő 8 napon
belül.
4.
A vételár megfizetése: legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére,
illetve az adásvételi szerződés megkötésére.
A döntés meghozatalának jogszabályi alapja: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 7. §
(1) valamint 8/A (1) bekezdései.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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22. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. szeptember 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

46-os főút melletti kerékpársáv építése
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az elmúlt évben pályázati támogatással 2,5 km hosszú kerékpárutat valósított
meg, és a gazdasági programban meghatározta, hogy a település kerékpárút hálózatát tovább fejleszti.
A beruházást támogatással tudjuk megvalósítani.
A belterületi kerékpárút építésre a DAOP-3.1.2/A-11 jelű pályázat került kiírásra.
A pályázni kívánt szakasz: belterületi szakasz az Endrődi településrészen a 46-os főút mellett a 41+235 – 42 + 400
szelvények között.
2007. évben készült terv erre a szakaszra. Az egyoldali két irányú kerékpárút tervei készültek el, és a
DA/KA/1187/33/2007. ikt. számon kiadott határozattal építési engedélyt kapott. 2008. évben Közlekedésbiztonsági
kerékpárút építése a Fő út mentén Gyomaendrődön címmel pályázatot nyújtottunk be a GKM pályázati kiírására. A
megvalósítására nem kaptunk támogatást.
Az elmúlt évben megvalósult kerékpárút építésének tapasztalatát, problémáit, lakossági észrevételeket figyelembe
véve megbeszélést tartottunk a Tervezővel, Közlekedési Hatósággal és a Magyar Közút NZrt Gyomaendrődi
Üzemmérnökség vezetőjével. A 2007. évben tervezett kerékpárút egyoldali kétirányú. A tervezett megvalósításával
végig zárt csapadékvíz elvezető csatorna épülne, fasor kerülne kivágásra, közműkiváltások szükségesek és
közvetlenül a lakóingatlan telekhatára mellett vezetne a kerékpárút, valamint a Hídfő utcán lakóingatlanokból vétel
vagy kisajátítás formájában területet kellene igénybe venni. Az egyeztetésen felmerült a kerékpárút szélességének
felülvizsgálata, valamint kétoldali egyirányú kerékpársáv megvalósítása, amely illeszkedik a csomópont terveihez,
valamint a Hídfő utcai kerékpárút módosított vonalvezetéséhez, az Endrődi Hármas-Körös hídon megépült és a
csatlakozó szakaszok vonalvezetéséhez, melyet a KKK tervbírálatain bemutatásra kerültek és támogató
nyilatkozatukat megadták a külterületi kerékpárút szakaszra.
A kerékpársáv közút területén valósulna meg. Megkerestük a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t (Békéscsaba) és a
tervmódosítását, kerékpársáv építését támogatják.
A közút vagyonkezelője a Közlekedési Koordinációs Központ. A kétoldali egyirányú kerékpársáv műszaki
megoldásával őket is megkerestük, hogy a megfelelői pályázói kört kijelölésre, és az építtető meghatározásra
kerüljön a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 29. § (1) bek. figyelembevételével.
A pályázati kiírás szerint a megvalósítására, pályázat benyújtására konzorciumi formában van lehetőség.
A tervek felülvizsgálatára három céget kerestünk meg ajánlat kéréssel. Az eredeti tervek tervezője (KÖRÖS-ROAD
Kft Mezőberény) adta a legkedvezőbb ajánlatot, a tervezési munka elindult.
A DAOP-pályázat következő beadási határideje: 2011. október 24.
A pályázat előkészítésére, pályázatírásra három cégtől kértünk ajánlatot. A legkedvezőbb ajánlatot a MAPI Zrt adta,
szerződést még nem kötöttük meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kerékpárút – kerékpársáv építésére vonatkozó pályázat előkészítéséről
adott tájékoztatót elfogadni szíveskedjen.

Döntési javaslat
"46-os főút mellett kerékpársáv építése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a 46-os
főúton tervezett kerékpársáv tervezéséről, pályázati előkészítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi és
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

60

23. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. szeptember 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

LEADER pályázat benyújtása csónakház kialakítására
Dobó Anita
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Körös Kajak Sportegyesület tartós használatba kapta a 0823/2 hrsz-ú ingatlant az önkormányzattól, amelyet
sportcélra kíván hasznosítani. 2011. áprilisában pályázatot nyújtott be az önkormányat az egyesület
együttműködésével a területen csónakház kialakítására, de a pályázatunk nem nyert. Október hónapban lehetőség
nyílik a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. által meghirdetett célterületek közül a Közösségi terek
kialakítása és funkcionális hasznosítása (1 016 831) azonosító számú célterületre pályázatot benyújtani a
csónakház kialakítására, a meglévő sportlétesítmény bővítéseként.
A pályázatot non-profit szervezetek, önkormányzatok, és egyházi jogi személyek nyújthatják be, ezért a Körös-Kajak
Sportegyesület a projekt megvalósításához a képviselő-testület hozzájárulását és segítségét kérte.
A célterületre benyújtandó pályázatok megvalósításához támogatás vehető igénybe a fejlesztéssel érintett település
társadalma által támogatott, a helyi közösségek tevékenységének és programjainak teret adó, a pályázó
tevékenységének megfelelő belső és/vagy külső közösségi terek és/vagy szabadtéri sportlétesítmények és azok
kiszolgáló létesítményeinek kialakítására , a kapcsolódó építésekre, infrastrukturális fejlesztésekre, a támogatott
tevékenységhez kapcsolódó eszköz és gépbeszerzésekre, működtetésre, mindezekhez kapcsolódó marketing
tevékenységek megvalósítására.
A célterület fejlesztéseinek támogatására 18 település vonatkozásában rendelkezésre álló keretösszeg jelenleg 25
000 000 Ft, az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke 2 000 000 Ft, legnagyobb mértéke 7 000 000 Ft.
A célterület néhány specifikus feltétele:
Építési beruházás, felújítás csak olyan ingatlanon valósulhat meg, amely nem áll sem helyi, sem országos
védelem alatt, kivéve a szabadtéri sportlétesítményeket.
Új épület építése a célterület keretében nem támogatható, kivéve a szabadtéri sportlétesítményekhez
kapcsolódó szociális helyiségeket.
Külső közösségi tér kialakítása keretében játszótér építése, felújítása nem támogatható.
A fejlesztés keretében kialakított szabadtéri sportlétesítmény látogatható kell, legyen heti legalább 4 napon,
legalább napi 4 órában.
A támogatott projektnek erősítenie kell a szférákon belüli és a szférák közötti együttműködést.
A jogcímhez elszámolható (esetünkben releváns) kiadások megnevezése:
a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő építési munkák;
ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések;
ivóvízellátás saját kúttal vagy hálózatra csatlakozással;
elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése;
vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
vonalas létesítmény építése, heléyreállítása;
a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése;
a Vhr. 31.§-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
hirdetések költségei;
arculati elemek (ÚMVP, EU és HACS logó)
A fejlesztéssel érintett terület Natura 2000 terület, a településrendezési terven vízgazdálkodási terület besorolású.
Vízgazdálkodási rendeltetésű övezetben építmény építése, növénytelepítés az illetékes szakhatósáégok
engedélyezésének megfelelően történhet. Épület építési szándéka esetén elvi építési engedély benyújtása kötelező,
valamint a keletkező szennyvizek ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni kell.
Előzetes információink alapján a Natura 2000 területi besorolás nem akadálya a pályázat benyújtásának. A jelenleg
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lakóház, udvarként nyilvántartott ingatlan mihamarabbi átminősítése indokolt lenne, bár a pályázat így is
benyújtható.
Fontos megemlíteni, hogy a Körös Kajak Sportegyesület a terület rendezésére pályázatot nyújtott be az Ökotárs
Alapítvány és a Mol közös pályázati kiírására. A Zöldövezet 2011 programra benyújtott projektjavaslatuk túljutott az
első fordulón, a közösségi tervezés keretében kidolgozott végleges pályázatok benyújtási határideje 2012. januárban
lesz. Ez a terv a használatba kapott ingatlan kertrendezésére irányul, úgynevezett "Evezős kert" létrehozása a
kitűzött célja az egyesületnek. A csónakház kialakításával és az azt körülvevő zöldfelület rendezésével egy olyan
közösségi teret lehet létrehozni, ahol jó megpihenni és a terület esztétikailag, funkcionálisan is jelentőséggel bír az
egyesület céljainak megvalósításában.
A jelenlegi projekt célja mintegy 100 m2 alapterületű, fa szerkezetű csónakház kialakítása, amelyben vizesblokkok is
helyet kapnának. Alapvetően a sárkányhajók, kenuk, kajakok, kisérőhajó elhelyezésére szolgálna az épület. A telek
épületek körüli területének körbekerítése is szerepelne a LEADER projektben. Terveink szerint a beruházás
tartalmazná az építési engedélyezési terv elkészítését, az építési munkákat és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások
igénybevételét, a vagyonvédelmi rendszer kiépítését, a nyilvánosság tájékoztatását biztosító hirdetési költségeket,
kisléptékű infrastruktúra költségeket.
100%-os támogatásintenzitás mellett a beruházás tervezett költsége bruttó 7 000 000 Ft, amelyhez önerőt nem
biztosít az önkormányzat. Azonban a pályázat benyújtásához építési engedélyezési terv szükséges, ezért ennek
elkészítésének költségeit az önkormányzat 2011. évi költségvetésében biztosítani kell bruttó 500 000,- Ft értékben.
A projekt utófinanszírozású, ezért az előkészítés, megvalósítás során felmerülő többi kiadás finanszírozására
átmeneti forrást kell biztosítani az önkormányzat 2012. évi költségvetésében, a támogatás megérkezéséig.
Támogatás elnyerése esetén a projekt gördülékeny megvalósításához projektmenedzsment létrehozása szükséges.
A pályázat alapját képező, projekt javaslatról szóló Helyi Bíráló Bizottság által kiállított támogató nyilatkozat
beszerzése folyamatban van.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására.
Döntési javaslat
"LEADER pályázat benyújtása csónakház kialakítására"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság az alábbi döntési javaslat elfogadását javasolja a
képviselő-testületnek:
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Körösök Völgye Akciócsoport
Nonprofit Kft. által meghirdetett 1 016 831azonosító számú Közösségi terek kialakítása és funkcionális hasznosítása
című célterületre, csónakház kialakítására.
2. A fejlesztés megvalósítása érdekében az önkormányzat építési engedélyezési tervet készíttet a külterület 0823/2
helyrajzi szám alatti ingatlanra a meglévő építmény bővítésére, amelynek tervezett bruttó 500 000,- Ft-os kiadására
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséből, a működéssel kapcsolatos céltartalékok között megtervezett, néhai
Papp Zsigmond hagyatékának átvételéhez kapcsolódóan elhelyezésre került 2,5 millió Ft összeg terhére biztosít
forrást.
3. A képviselő-testület nyertes pályázat esetén a projekt előkészítésére, megvalósítására tervezett bruttó 6 500 000
Ft kiadásaira fedezetet biztosít az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a támogatás lehívásáig.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉT MEGALAPOZÓ
DOKUMENTUM
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK DÖNTÉSELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ
1) Összefoglaló
a) Projekt megnevezése: Csónakház bővítése a Körös-Maros Nemzeti Park kapujában
b) Pályázat megnevezése: Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. által meghirdetett célterületek
közül a Közösségi terek kialakítása és funkcionális hasznosítása (1 016 831 azonosítóval rendelkező)
célterületre vonatkozó LEADER pályázat
c) Projektgazda megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
d) Projekt ismertetése: .A projekt keretében a Hármas-Körös folyó védtöltésénél lévő ingatlanon mintegy
100 m2 alapterületű, fa szerkezetű csónakház kialakítása valósul meg, ahol vizesblokkok kialakítására
is sor kerül. A beruházás keretében a területen kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés, valamint az épületek
körülkerítése is megvalósul.
2) Projektgazda bemutatása
a) A projekt elhelyezése a projektgazda stratégiájában:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Sportkoncepciójában megfogalmazottak szerint (VIII. rész) az
önkormányzat célja, „hogy kiemelten támogassa a fiatalok sportolását, testmozgását, a város egész
lakosságának biztosítsa a sportolás lehetőségét. E cél elérése érdekében közös gondolkodásra,
együttműködésre van szükség a településen működő nevelési-oktatási intézményekkel, a sporttal
foglalkozó civil szervezetekkel, sportegyesületekkel, sportvállalkozásokkal.”
b) A projektgazda projekthez kapcsolódó korábbi tevékenységei, fejlesztései:
Minden évben kiírásra kerül a Sport-alap, melyre a sportszervezetek pályázhatnak.
c) Projektmenedzsment bemutatása:
a projekt gördülékeny megvalósítására 1 fő projektmenedzser, 1 fő projektasszisztens, 1 fő pénzügyi
vezető vesz részt a team-ben Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalából, a Körös Kajak
Sportegyesület 1 fő szakmai vezetőt és 1 fő projektasszisztenst jelöl ki a projektmenedzsment
létrehozásához.
3) Projekt háttere
a) Települési környezet (gazdasági-társadalmi, környezeti háttér):
A város keleti fogadóterületén egy rendezetlen, gazos területet látnak a településre látogatók. A jelen
állapotában funkció és látogató nélküli terület nem illeszkedik a Körös-Maros Nemzeti Park
területegységébe. A csónakház kialakításával és a kapcsolódó projektben megvalósuló kertrendezéssel
egy olyan közösségi tér létrehozása a cél, amely esztétikailag és funkcionálisan is jelentőséggel bír mind
az egyesület céljainak megvalósításában, mind a település életében.
b) Költség-haszon elemzés módszere: a projekt nem jövedelemtermelő beruházás
4) Fejlesztési igény megalapozása
a) Helyzetértékelés:
A Hármas-Körös folyó és holtágainak természetes vízfelülete rendkívül jó lehetőséget teremtenek a
vízisportoknak és az ehhez kapcsolható turizmusnak is, amely jelenleg csak részben kihasznált. Az
önkormányzat és a sportegyesületek partnerségével a későbbiekben a csónakház közelében kialakításra
kerülne egy csónakkikötő is.
Projekt célkitűzései:
Jelen pályázat keretei között Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Hármas-Körös folyóhoz közel
fekvő területen kívánja megvalósítani a csónakház infrastrukturális-fejlesztését, felújítását. Ezáltal a
Hármas-Körösön mint természetes vízi úton az utánpótlás sport edzésmunkája mellett nagy szerep jutna
a szabadidő sportnak is.
b) Célcsoport bemutatása:
Helyi lakosság, a vízi sportok iránt érdeklődő fiatalok, edzőtáborozó fiatalok, turisták
5) Megoldási változatok ismertetése
a) Változatok kiválasztásának módszere: költség-hatékonyság elemzés
b) Változatok meghatározása:
„0” változat (projekt megvalósítása nélküli változat):
A csónakházat önerőből nem tudja megvalósítani sem az önkormányzat, sem a sportegyesület. Új
építésű sportlétesítményt nem támogatnak a pályázati kiírások szerint, a meglévő épületek bővitése,
felújítása szerepelhet a projektekben. Ha a csónakház kialakítására nem nyerünk pályázati

c)

támogatást, akkor annak megvalósítása elmarad, a meglévő építmény jelenleg is rossz állapota
tovább romlik. A kapcsolódó másik projekt, az evezős kert létrehozása megvalósul, ha a
Zöldövezet 2011 pálylzaton sikeresen szerepel az egyesület.
„A” változat:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a LEADER programra a csónakház
kialakítására. A projekthez szükséges pénzügyi forrást az Önkormányzat a 2011-2012. évi
költségvetéséből biztosítja. 2011-ben az elvi építési engedélyezési terv elkészítésének költségei
jelentkeznek, a projekt további előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos további kiadások a
2012-es évet érintik.
„B” változat:
nem releváns
Legmegfelelőbb változat kiválasztása: „A” változat

6) Megvalósítási javaslat leírása
Műszaki tartalom:
A projekt keretei között sor kerülne 1 db faszerkezetű csónakház létesítésére, villany-és riasztórendszer
kiépítésére, kerítés építésére, kisléptékű területrendezésre.
a) Ütemezés:

előkészítés:
2011. év
további előkészítés és kivitelezés: 2011-2012. év

b) Hatások és eredmények:
- Az épület lehetőséget biztosít a sárkányhajók, kajakok, kenuk megfelelő, biztonságos tárolására.
- A városba Dévaványa felől érkezők számára esztétikailag szebb látványt nyújt egy felújított épület
és rendezett környezet.
- Várhatóan egyre több vendégéjszakát töltenek városunkban a turisták.
7) Pénzügyi elemzés
a) A tevékenység pénzügyi besorolása: jövedelemtermelő v. nem jövedelemtermelő
b) Költségek meghatározása:
- Beruházási költségek: 7 000 000,- Ft
- Működési költségek: karbantartási költségek felmerülése várható 2013-tól, amelyre a Körös Kajak
Sportegyesület biztosít forrást.
- Megítélhető támogatási összeg: 7 000 000,- Ft
8) Kockázat elemzés:
A beruházás elmaradása esetén a 2007-2013-as időszakban nem ismert, legközelebb mikor adódik
pályázati lehetőség sportlétesítmények felújítására, csónakház kialakítására. Figyelembe véve a
tervezési időszakot kevés lehetőség van ilyen jellegű projekt megvalósításához támogatás igénylésére.
Nyertes pályázat esetén a projekt gördülékeny végrehajtására projektmenedzsmentet kell kijelölni, a
feladatokat pontosan meg kell határozni az együttműködő felek között, az esetlegesen felmerült plusz
kiadásokra saját pénzügyi forrást kell kijelölni, mert a projektre a megítélt támogatáson felül nem
nyújtható további támogatás.
A pályázatban jól átgondolt, megalapozott költségvetésű projektet kell szerepeltetni, mert a nyertes
projekten nehéz változtatni.
9) Kommunikációs terv:
- Támogatás elnyerése esetén ismertetésre kerül a beruházás a városi és megyei hírlapokban, illetve több
internetes megjelenéssel propagáljuk a fejlesztést (az önkormányzat hivatalos honlapján,
társintézmények honlapján, együttműködő partnerek honlapján)
- A képviselő-testület ülésén sor kerül a támogatott projekt előrehaladásának ismertetésére. Az ülések
nyilvánosak, illetve a helyi televízió is közvetíti.
10) Indikátorok: városunkba látogató turisták száma, az itt eltöltött vendégéjszakák száma.
Gyomaendrőd, 2011. szeptember 15.

