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

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete júniusi ülésén úgy döntött, hogy felül kívánja vizsgálni a
helyi adókról szóló 21/2000.(VII.18.)Gye.Kt. rendeletét. Az augusztusi ülésekre elkészültek a döntés előkészítéséhez
kért kimutatások, számítások, a Bizottságok, illetve a Képviselő-testület megtárgyalta a rendelet módosításának a
lehetőségét és a változtatás főbb irányait meghatározták. A szeptemberi üléseken, a rendelet módosítás első
fordulós tárgyalásán pedig döntés született a javasolt változtatásokról.
Ezek röviden a következők:
- Elektronikus bevallás lehetőségének biztosítása az adórendeletben. Iparűzési adó vonatkozásában, 2012. január
1-től az, önkormányzat által elkészített elektronikus űrlap használatának kötelezővé tétele.
- Az üdülési célú építmények építményadójánál, az eddigi 12 adótétel alkalmazása helyett 4 adótétel kerüljön
bevezetésre, az ingatlanok területi elhelyezkedése és közművel való ellátottsága alapján.
- A nem üdülés, pihenés céljára szolgáló építményeknél a jelenlegi 300 Ft/m2-es adómérték 150 Ft/m2-re történő
csökkentése.
- A magánszemélyek kommunális adómértékeinek változatlanul hagyása, illetve 5 vagy 20 %-al történő növelése.
- Az állandó jellegű iparűzési tevékenység után fizetendő adó mértékének változatlanul hagyása, illetve a jelenlegi
1,9 %-os mérték 2,0 %-ra történő megemelése.
- Idegenforgalmi adónál nyilvántartási kötelezettség bevezetése a szállásadóknak.
A szeptemberi, első fordulós tárgyaláson továbbá javaslatként felmerült, hogy a jelenlegi felülvizsgálat során ne
kerüljön sor adómérték növelésre.
Ennek megfelelően a rendelet tervezet az egyes paragrafusoknál tartalmazza a Bizottságok javaslatait és a
változtatás nélküli adómértékeket is.
A jelenleg hatályos adórendeletünk még 2000-ben lett megalkotva, azóta többször került módosításra. A rendelet
felülvizsgálata során több olyan rendelkezés került feltárásra a helyi rendeletünkben, ami magasabb szintű
jogszabályok által már szabályozva van. Időközben hatályba lépett a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.
14.) IRM rendelet, amely szigorú formai és kodifikációs szabályokat ír elő a jogszabályok szerkesztésénél. A január
elsejétől működő Kormányhivatalok pedig kiemelt figyelmet fordítanak az önkormányzati rendeletek
törvényességére, nemcsak azok norma tartalmi aspektusában, hanem a formai követelmények szintjén is. Ezzel az
elmúlt hónapokban már szembesült a Képviselő-testület is. A törvényességi anomáliák megszüntetése, illetve a
változtatási javaslatok normaszövegbe ültetése szükségessé tették, hogy ne az eddigi – 21/2000.(VII.18.)
önkormányzati – rendelet kerüljön módosításra, hanem egy új normaszövegű adórendelet kerüljön megalkotásra. E
rendelet megalkotását még akkor is javasoljuk, ha az adómértékekben csak részben vagy egyáltalán nem
következik be változás.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és döntésének meghozatalára.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
………/2011. (……….) önkormányzati rendelete
a helyi adókról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a
továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés d)
pontjában biztosított feladatkörében eljárva, következőket rendeli el:
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
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1. § (1) E rendelet hatálya Gyomaendrőd Város közigazgatási területén, a 2. §-ban foglalt adónemek, a Htv.-ben
meghatározott adóalanyaira és adótárgyaira terjed ki.
(2) Feltétel nélkül mentes a helyi adó hatálya alól az Önkormányzat és költségvetési szervei.
(3) Mentes a helyi adók közül az építményadó, telekadó és a magánszemélyek kommunális adójának megfizetése
alól az önkéntes tűzoltó egyesületnek a szaktevékenységet végző tagja. A helyi adó megfizetése alóli mentesítést az
önkéntes tűzoltóság parancsnoka kezdeményezi minden év február 28-ig.
2. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata
a) építményadót,
b) telekadót,
c) magánszemélyek kommunális adóját,
d) idegenforgalmi adót és
e) helyi iparűzési adót vezet be.
3. § (1) Az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő bejelentések, bevallások, illetve adatszolgáltatások
elektronikus úton is teljesíthetők.
(2) A helyi iparűzési adóval kapcsolatos bejelentési (változás-bejelentési), bevallási kötelezettségeket, az
önkormányzat honlapján közzétett, elektronikus űrlapon kell teljesíteni.
2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
4. § E rendelet alkalmazásában:
a) teljes közművesítés: ha az ingatlan (telek) előtt villamos vezeték, ivóvíz vezeték és gázelosztó vezeték van.
b) részleges közművesítés: ha az ingatlan (telek) előtt villamos vezeték és ivóvíz vezeték van.
c) nincs közművesítés: ha az ingatlan (telek) előtt csak villamos vezeték van.
d) kiépített út: Az az út, amely a 15/2000 (XI. 16.) KöViM rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint
nem minősül földútnak, és a 262/2004. (IX.23.) Korm. rendelet 2. § b) 4. pontjában meghatározott szilárd burkolattal
van ellátva.
3. ÉPÍTMÉNYADÓ
5. § (1) Adóköteles az e rendelet hatálya alá tartozó területen található minden nem lakás céljára és nem garázs
céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban együtt: építmény).
(2) Az építményadó hatálya kiterjed a lakás-, illetve garázs céljára épített, de részben vagy egészben átminősített,
vagy nem az eredeti rendeltetésének megfelelően használt épületre, épületrészre is.
(3) Az adókötelezettség - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével, az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, az
építmény rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül.
(4) A nem üdülés-, pihenés célját szolgáló építmények közül az adókötelezettség nem terjed ki:
a) ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági és szolgáltató tevékenység folytatása esetén nyitott szín, tároló, öltöző,
mosdó, WC, konyha, étkező, üzemorvosi rendelő helyiségekre,
b) vendéglátó tevékenység folytatása esetén mosdó, WC, öltöző, nyitott szín és tároló helyiségekre.
6. § Az építményadó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.
„A” alternatíva (az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján)
7. § (1) Az építményadó mértéke üdülés, pihenés célját szolgáló építmények esetén, ha az építmény a rendelet 1.
melléklete:
a) A. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 650 Ft/ m²,
b) B. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 600 Ft/ m²,
c) C. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 500 Ft/ m²,
d) D. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 400 Ft/ m².
(2) Az építményadó mértéke az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó építmények esetén 150 Ft/ m².
„B” alternatíva (a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javaslata alapján)
7. § (1) Az építményadó mértéke üdülés, pihenés célját szolgáló építmények esetén, ha az építmény a rendelet 1.
melléklete:
a) A. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 680 Ft/m²,
b) B. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 600 Ft/m²,
c) C. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 500 Ft/m²,
d) D. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 400 Ft/m².
(2) Az építményadó mértéke az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó építmények esetén 150 Ft/m².
„C” alternatíva (a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján)
7. § (1) Az építményadó mértéke üdülés, pihenés célját szolgáló építmények esetén, ha az építmény a rendelet 1.
melléklete:
a) A. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 700 Ft/m²,
b) B. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 600 Ft/m²,
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c) C. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 500 Ft/m²,
d) D. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 400 Ft/m².
(2) Az építményadó mértéke az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó építmények esetén 150 Ft/m².
„D” alternatíva (a jelenlegi szabályozás változatlanul hagyása)
7. § (1) Az építményadó mértéke üdülés, pihenés célját szolgáló építmények esetén:
a) ha az építmény teljes alapterülete a 30 m²-t nem haladja meg és az építmény a rendelet 1. melléklete:
aa) A. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 450 Ft/m²,
ab) B. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 400 Ft/m²,
ac) C. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 330 Ft/m²,
ad) D. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 250 Ft/m².
b) ha az építmény teljes alapterülete a 30 m²-t meghaladja, de 45 m-nél nem nagyobb, és az építmény e rendelet 1.
melléklete:
ba) A. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 560 Ft/m²,
bb) B. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 460 Ft/m²,
bc) C. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 400 Ft/m²,
bd) D. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 320 Ft/m².
c) ha az építmény teljes alapterülete 45 m²-t meghaladja és az építmény e rendelet 1. melléklete:
ca) A. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 680 Ft/m²,
cb) B. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 580 Ft/m²,
cc) C. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 490 Ft/m²,
cd) D. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 400 Ft/m².
(2) Az építményadó mértéke az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó építmények esetén 300 Ft/m².
4. TELEKADÓ
8. § Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén levő beépítetlen belterületi földrészlet (a továbbiakban:
telek).
9. § (1) Mentes a telekadó alól:
a) a sportlétesítmények céljára - a tömegsportot is beleértve - hasznosított földterület;
b) a magánszemély tulajdonos vagy vagyoni értékű jog jogosultja a beépítetlen belterületi lakótelke után, ha arra,
lakóház építésére, jogerős építési engedéllyel rendelkezik, az engedély kiadását követő év január 1. napjától a
használatbavételi engedély megszerzésének évében december 31. napjáig, de legfeljebb négy adóéven át.
(2) Amennyiben az adóalany az építési engedélyben foglalt kötelezettségének 4 éven belül nem tesz eleget, úgy a
mentes évekre járó adót visszamenőlegesen, pótlékaival együtt meg kell fizetnie.
10. § A telekadó alapja a telek vagy telekrész négyzetméterben számított területe.
11. § (1) A telekadó évi mértéke beépítetlen lakótelek esetében:
a) teljes közművesítés esetén: 20 Ft/m²,
b) részleges közművesítés esetén: 15 Ft/m²,
c) közmű nélküli telek esetén: 10 Ft/m².
(2) Az e rendelet 2. mellékletében felsorolt utcákban található beépítetlen lakótelkek után az (1) bekezdésben
meghatározott mértékű adó kétszeresét kell megfizetni.
(3) Építési telek esetén, ha a telekre előírt vagy vállalt beépítési kötelezettség határideje - a telek megosztásától
illetve a megvásárlásától számított 4 év - lejárt és a telek tulajdonosa vagy vagyoni értékű jog jogosultja nem
rendelkezik jogerős építési engedéllyel és ennek következtében az építkezést még nem kezdte el, akkor az
egyébként járó éves adót 10 %-kal emelt mértékben köteles megfizetni, visszamenőlegesen, az adókötelezettség
keletkezése napjától.
(4) A telekadó mértéke beépítetlen üdülőtelek esetén egységesen 240 Ft/m², kivéve az 1520 - 1550 helyrajziszámú
ingatlanokat, ahol az adó mértéke 1.500 m² alapterületig 10 Ft/m², az 1.500 m²-en felüli rész pedig 4 Ft/m².
(5) A telekadó mértéke egyéb beépítetlen belterületi telek esetén 1.500 m² alapterületig 8 Ft/m², az 1.500 m²-en
felüli rész pedig 4 Ft/m², kivéve:
a) a 3410-3411, 3481-3487 hrsz-ú ingatlanokat, ahol az adó mértéke 1.500 m² területig 10 Ft/m², az 1.500 m²-en
felüli rész 4 Ft/m².
b) a 783-812, 910-915, 1363-1379, 2634, 2635, 2640/2, 2643, 2644, 2645, 2654, 2681, 2686, 2687/1, 2687/2,
2691/2, 2692, 3413-3464, 3757-3876 hrsz-ú ingatlanokat, ahol az adó mértéke 1.500 m² területig 4 Ft/m², az 1.500
m²-en felüli rész 2 Ft/m²;
c) a 3465-3480, 3564, 3565 hrsz-ú ingatlanokat, ahol az adó mértéke 1.500 m² területig 5 Ft/m², az 1.500 m²-en
felüli rész 2 Ft/m².
5. MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA
12. § (1) Adóköteles az e rendelet hatálya alá tartozó területen található minden lakás céljára szolgáló épület,
épületrész ( továbbiakban együtt: lakás )
(2) Az adókötelezettség a lakás teljes hasznos alapterületére kiterjed, függetlenül annak rendeltetésétől,
hasznosításától.
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13. § (1) Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól az az egyedül élő, hetven éven felüli adóalany, aki az
adóköteles ingatlannak kizárólagos tulajdonosa vagy bérlője, ha a lakás alapterülete 72 m²-nél nem nagyobb, abban
más személy sem tartózkodási helyet, sem lakcímet nem létesített, és az adóalany jövedelme nem éri el a
mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegét.
(2) a) Adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, aki az 1997. évtől induló - társulati formában megvalósuló szennyvízcsatorna építéséhez anyagilag hozzájárul, és az elkészült, műszakilag átadott közműre rá is csatlakozik.
b) A kedvezményt a rákötést követő évtől kezdve öt adóéven át érvényesítheti, a befizetett összeg- , legfeljebb
azonban a kommunális adójának mértékéig.
c) A kedvezményt külön kérelem nélkül, a társulat által a befizetés megtörténtéről és összegéről kiadott igazolás,
illetve a Vízművek Rt. által a rákötés megtörténtéről kiadott igazolás alapján, hivatalból kell biztosítani.
d) Az a) pontban foglalt adókedvezmény megilleti azt a magánszemélyt is, akinél a műszakilag átadott
szennyvízrendszer rácsatlakozási csonkja kiépítésre került, de a közműre azért nem csatlakozik rá, mert a lakáson
belül nincs kiépítve a vízvezeték - és szennyvízelvezető rendszer azért, mert a lakás építésekor hatályos
jogszabályok ezt lehetővé tették. E kedvezmény igénybevételét a magánszemély az adóhatóságnál rendszeresített
kérelemnyomtatvány kitöltésével érvényesítheti.
(3) a) Adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, aki az 1997. évtől induló - társulati formában megvalósuló
szilárd burkolatú út építéséhez anyagilag hozzájárul.
b) A kedvezményt a műszaki átadást követő évtől kezdve:
ba) 4 adóéven át érvényesítheti, ha az útalap és a záró réteg is elkészült;
bb) 2 adóéven át érvényesítheti, ha az útalap vagy a korábban már elkészült útalapra a záró réteg elkészült.
c) A kedvezmény összege a hozzájárulás összegével, legfeljebb azonban a fizetendő kommunális adó összegével
azonos
d) A kedvezményt külön kérelem nélkül, a társulat elszámolása illetve a Városüzemeltetési Osztály igazolása
alapján, hivatalból kell biztosítani.
(4) Abban az esetben, ha a magánszemélynek a (2) bekezdés szerinti adókedvezmény érvényesítési időtartamán
belül a (3) bekezdés szerinti adókedvezményre is megnyílik a jogosultsága, úgy ez utóbbi adókedvezményt a
korábbi kedvezmény időtartamának leteltét követően kell megállapítani.
(5) Az adókedvezmény kizárólag a beruházással érintett ingatlan után kivetett kommunális adóval szemben
érvényesíthető. Ha az ingatlan tulajdonjogában az adókedvezmény érvényesítési időtartamán belül változás
következik be, akkor az adókedvezmény hátralévő része az új tulajdonost illeti meg.
14. § A kommunális adó alapja az e rendelet 12. § (1) bekezdésében meghatározott adótárgy hasznos alapterülete.
„A” alternatíva (az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján)
15. § A fizetendő adó éves összege adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként:
a) ha a lakás a település belterületén helyezkedik el, és nem tartozik a 3. melléklet hatálya alá, akkor :
aa) 60 m²-t meg nem haladó hasznos alapterület esetén 6.600 Ft,
ab) 60 m²-t meghaladó, de 120 m²-nél nem nagyobb hasznos alapterület esetén 7.500 Ft,
ac) 120 m²-t meghaladó, de 180 m²-nél nem nagyobb hasznos alapterület esetén 8.400 Ft,
ad) 180 m²-t meghaladó hasznos alapterület esetén 10.100 Ft.
b) ha a lakás a 3. mellékletben rögzített településrészen helyezkedik el, akkor:
ba) 60 m²-t meg nem haladó hasznos alapterület esetén 5.500 Ft,
bb) 60 m²-t meghaladó, de 120 m²-nél nem nagyobb hasznos alapterület esetén 5.800 Ft,
bc) 120 m²-t meghaladó, de 180 m²-nél nem nagyobb hasznos alapterület esetén 6.300 Ft,
bd) 180 m²-t meghaladó hasznos alapterület esetén 7.100 Ft.
c) ha a lakás nem tartozik az a) és b) pont hatálya alá, akkor:
ca) 60 m²-t meg nem haladó hasznos alapterület esetén 2.600 Ft,
cb) 60 m²-t meghaladó, de 120 m²-nél nem nagyobb hasznos alapterület esetén 3.100 Ft,
cc) 120 m²-t meghaladó, de 180 m²-nél nem nagyobb hasznos alapterület esetén 3.400 Ft,
cd) 180 m²-t meghaladó hasznos alapterület esetén 3.600 Ft.
„B” alternatíva (a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján)
15. § A fizetendő adó éves összege adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként:
a) ha a lakás a település belterületén helyezkedik el, és nem tartozik a 3. melléklet hatálya alá, akkor :
aa) 60 m²-t meg nem haladó hasznos alapterület esetén 7.600 Ft,
ab) 60 m²-t meghaladó, de 120 m²-nél nem nagyobb hasznos alapterület esetén 8.500 Ft,
ac) 120 m²-t meghaladó, de 180 m²-nél nem nagyobb hasznos alapterület esetén 9.600 Ft,
ad) 180 m²-t meghaladó hasznos alapterület esetén 11.500 Ft.
b) ha a lakás a 3. mellékletben rögzített településrészen helyezkedik el, akkor:
ba) 60 m²-t meg nem haladó hasznos alapterület esetén 6.300 Ft,
bb) 60 m²-t meghaladó, de 120 m²-nél nem nagyobb hasznos alapterület esetén 6.700 Ft,
bc) 120 m²-t meghaladó, de 180 m²-nél nem nagyobb hasznos alapterület esetén 7.200 Ft,
bd) 180 m²-t meghaladó hasznos alapterület esetén 8.200 Ft.
c) ha a lakás nem tartozik az a) és b) pont hatálya alá, akkor:
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ca) 60 m²-t meg nem haladó hasznos alapterület esetén 3.000 Ft,
cb) 60 m²-t meghaladó, de 120 m²-nél nem nagyobb hasznos alapterület esetén 3.500 Ft,
cc) 120 m²-t meghaladó, de 180 m²-nél nem nagyobb hasznos alapterület esetén 3.900 Ft,
cd) 180 m²-t meghaladó hasznos alapterület esetén 4.100 Ft.
„C” alternatíva (a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javaslata alapján, a jelenlegi
szabályozás változatlanul hagyásával)
15. § A fizetendő adó éves összege adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként:
a) ha a lakás a település belterületén helyezkedik el, és nem tartozik a 3. melléklet hatálya alá, akkor :
aa) 60 m²-t meg nem haladó hasznos alapterület esetén 6.300 Ft,
ab) 60 m²-t meghaladó, de 120 m²-nél nem nagyobb hasznos alapterület esetén 7.100 Ft,
ac) 120 m²-t meghaladó, de 180 m²-nél nem nagyobb hasznos alapterület esetén 8.000 Ft,
ad) 180 m²-t meghaladó hasznos alapterület esetén 9.600 Ft.
b) ha a lakás a 3. mellékletben rögzített településrészen helyezkedik el, akkor:
ba) 60 m²-t meg nem haladó hasznos alapterület esetén 5.250 Ft,
bb) 60 m²-t meghaladó, de 120 m²-nél nem nagyobb hasznos alapterület esetén 5.550 Ft,
bc) 120 m²-t meghaladó, de 180 m²-nél nem nagyobb hasznos alapterület esetén 6.000 Ft,
bd) 180 m²-t meghaladó hasznos alapterület esetén 6.800 Ft.
c) ha a lakás nem tartozik az a) és b) pont hatálya alá, akkor:
ca) 60 m²-t meg nem haladó hasznos alapterület esetén 2.500 Ft,
cb) 60 m²-t meghaladó, de 120 m²-nél nem nagyobb hasznos alapterület esetén 2.950 Ft,
cc) 120 m²-t meghaladó, de 180 m²-nél nem nagyobb hasznos alapterület esetén 3.250 Ft,
cd) 180 m²-t meghaladó hasznos alapterület esetén 3.450 Ft.
6. IDEGENFORGALMI ADÓ
16. § Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi
területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.
17. § Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.
18. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 350 Ft.
19. § (1) A szállásadónak a rendelet 4. mellékletében meghatározott adattartalmú vendégnyilvántartást kell vezetnie.
(2) A vendégnyilvántartás szigorú számadású, az önkormányzati adóhatóság által hitelesített nyomtatvány, melyet
az adóhatóság térítési díj nélkül biztosít a szállásadó részére.
(3) Amennyiben a szállásadó a vendégnyilvántartásra számítástechnikai programot használ, a program
forgalmazójának a rendelet 5. melléklete szerint nyilatkoznia kell arról, hogy terméke megfelel az e rendeletben előírt
nyilvántartás vezetésére. Ebben az esetben a vendégnyilvántartó nyomtatványt nem kell kiváltania.
(4) A vendégnyilvántartást, a tárgyévet követő év január 31-ig, az önkormányzati adóhatóságnál be kell mutatni.
(5) Amennyiben a szállásadó tevékenységét megszünteti, az aktuálisan vezetett vendégnyilvántartást az
önkormányzati adóhatóságnál be kell mutatnia. Az önkormányzati adóhatóság a nyilvántartást lezárja.
(6) A vendégnyilvántartásba a vendég érkezésekor haladéktalanul fel kell jegyezni a vendég nevét és érkezésének
napját. A nyilvántartás többi adatát a (7) bekezdésben meghatározottak kivételével legkésőbb még az érkezés
napján ki kell tölteni.
(7) A távozás időpontját, az eltöltött vendégéjszakák számát, az idegenforgalmi adó kötelezettséget legkésőbb a
távozás napjával kell kitölteni.
7. HELYI IPARŰZÉSI ADÓ
20. § (1) Adóköteles az e rendelet hatálya alá tartozó területen, állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási
tevékenység ( a továbbiakban: iparűzési tevékenység ).
„A” alternatíva (a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, valamint a Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javaslata alapján)
21. § (1)Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a fizetendő éves adó mértéke az adóalap 2,0 %-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke:
a) a Htv. 37. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység végzése esetén naptári naponként 5.000 Ft.
b)a Htv. 37. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti tevékenység végzése esetén naptári naponként 3.000 Ft.
„B” alternatíva (az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján, a
jelenlegi szabályozás szerint)
21. § (1)Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a fizetendő éves adó mértéke az adóalap 1,9 %-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke:
a) a Htv. 37. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység végzése esetén naptári naponként 5.000 Ft.
b)a Htv. 37. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti tevékenység végzése esetén naptári naponként 3.000 Ft.
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8. AZ ADÓ MEGFIZETÉSE
22. § (1)Gyomaendrőd Város Önkormányzata a hatáskörébe tartozó adók beszedésére:
a) 53200125-11063795 számú építményadó beszedési számlát,
b) 53200125-11063805 számú telekadó beszedési számlát,
c) 53200125-11063812 számú magánszemélyek kommunális adója beszedési számlát,
d) 53200125-11063836 számú idegenforgalmi adó beszedési számlát,
e)53200125-11063843 számú iparűzési adó beszedési számlát,
f) 53200125-11063850 számú termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója beszedési számlát,
g) 53200125-11063867 számú gépjárműadó beszedési számlát,
h) 53200125-11063874 számú egyéb bevételek beszedési számlát,
i) 53200125-11063898 számú pótlék beszedési számlát,
j) 53200125-11063908 számú bírság beszedési számlát,
k) 53200125-11063915 számú idegen bevételek beszedési számlát,
l) 53200125-11067830 számú talajterhelési díj beszedési számlát, és
m) 53200125-11068673 számú adóigazgatási eljárási illeték beszedési számlát vezet.
(2) Gyomaendrőd Város Önkormányzata az adófizetésre kötelezett meghatalmazása alapján a hatáskörébe tartozó
adók beszedésére csoportos beszedési megbízást alkalmaz.
9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
23. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba..
(2) Hatályát veszti a helyi adókról szóló 21/2000.(VII.18.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító
32/2000.(XII.27.) önkormányzati rendelet, a 11/2002.(VI.4.) önkormányzati rendelet, a 17/2002.(X.14.)
önkormányzati rendelet, a 27/2002.(XII.27.) önkormányzati rendelet, a 24/2004.(XI.11.) önkormányzati rendelet, a
23/2006.(XII.15.) önkormányzati rendelet, a 28/2006.(XII.27.) önkormányzati rendelet, a 35/2007.((XI.30.)
önkormányzati rendelet, a 39/2008.(X.31.) önkormányzati rendelet, a 24/2009.(V.14.) önkormányzati rendelet, a
4/2010.(I.29.) önkormányzati rendelet és a 31/2010.(XII.30.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a …/2011. (……) önkormányzati rendelethez
Üdülési célú építmények övezeti besorolása
A.) A település belterületén lévő üdülőövezethez tartozó területek:
- Kiss Lajos üdülőtelep,
- Kőrös sor,
- Hantoskerti út,
- Dobó István utca,
- Pocos-kertnek azon telkei, amelyek a holtágra nyúlnak,
- Fűzfás-zugnak az a része, amely a holtág és a védelmi töltés között van,
- Németzugi sor.
B.) A település küIterületén lévő üdülőterületek, ahol kiépített út és elektromos vezeték van:
- Bónom-zug külső (15060/1 - 15060/52 hrsz.);
- Soczó-zug belső (9401 - 9490 hrsz.); Soczó-zug külső (15259-15272 hrsz. és 15202-15257. hrsz.)
- Templom-zug belső (9601 - 9626 hrsz. és 9701 - 9751 hrsz.);
- Kecsegés (15101 -15184 hrsz., és 16004-16061. hrsz.);
- Zsófia major (14301 - 14382 hrsz.);
- Sirató külső (14960 - 14998 hrsz. );
- Simai-zug (15403 -15465 hrsz.);
- Pap-zug külső (15056/1- 15056/18 hrsz.)
C.) A település külterületén lévő üdülőterületek, ahol vagy kiépített út, vagy elektromos vezeték van:
- Bónom-zug belső (8822-8859; 8887-8921; 8964-9011 hrsz.); [elektromos vezeték]
- Pap-zug külső (15053/2 - 15053/43; 15056/27- 15056/42 hrsz.); [elektromos vezeték]
- Pap-zug belső (15055/1 -15055/38 hrsz.); [elektromos vezeték]
- Torzsás-zug (16202-16272; 14201-14203/34; 16302-16366 hrsz.); (elektromos vezeték)
- Kecskés-zug (15061/2 -15061/43. hrsz.); [elektromos vezeték]
- Kis-zug (15339-15352. hrsz.); (elektromos vezeték)
- Bánomkert (14801 - 14879 hrsz.); [elektromos vezeték]
- Sirató-zug belső (16801 - 17131 hrsz.); [elektromos vezeték]]
- Kecsegés - zug külső (16062-16066 hrsz. és 16093-16147. hrsz.); [elektromos vezeték]
- Dan-zug belső (15502 - 15655 hrsz.); [elektromos vezeték]
- Dan-zug külső (16402 - 16591 hrsz.); [elektromos vezeték]
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- Rév-zug, (15274-15310. hrsz.); (elektromos vezeték)
- Templom-zug külső (15319-15337. hrsz.); (elektromos vezeték)
- Susány-zug (16701 - 16781 hrsz.)
D.) A település küIterületén lévő üdülőterületek, ahol sem kiépített út, sem elektromos vezeték nincs:
- Pocos-kert (14000/1 -14143/2 hrsz.)
- Bogárzó-zug, (15764 -15952 hrsz.)
- Görbefok-zug (15702 -15751 hrsz.)
- Susány-zug (16601 - 16671 hrsz.)
- Újkert (13409 - 13612 hrsz.)
- Csepűs-kert (13700/1 - 13908 hrsz.)
- Harcsás-zug (9101-9294 hrsz.)
- Kecsegés-zug (16067-16091. hrsz.)
- Torzsás-zug (14204 -14218 hrsz.)
- Peres ( 15051/4-15051/42 hrsz.)
2. melléklet a …/2011. (……) önkormányzati rendelethez
Telekadó fizetési kötelezettség szempontjából kiemelt területek
- Fő út,
- Hídfő utca,
- Blaha Lujza utca,
- Apponyi utca,
- Pásztor János utca,
- Kossuth Lajos út,
- Bajcsy-Zs. út,
- Hősök útja,
- Selyem út.

3. melléklet a …/2011. (……) önkormányzati rendelethez

Magánszemélyek kommunális adója szempontjából, a belterületből kivett településrészek
Bánomkerti térség utcái
- Bánomkerti út
- Losonczi István utca
- Tokai Ferenc utca
- Toldi Miklós utca
Nagylapos utcái
- Csejti utca
- Korvin Ottó utca
- Mester utca
- Simai utca
- Tóth Árpád utca
- Vasútsor utca
Öregszőlő utcái
- Álmosdomb utca
- Bacsalaposi út
- Diófa utca
- Határ út
- Iskola utca
- Kis utca
- Kondorosi út
- Kör utca
- Páskumi út
- Polyákhalmi út
- Szarvasi út
- Szőlőskert utca
- Ugari út
4. melléklet a …/2011. (……) önkormányzati rendelethez
Vendégnyilvántartás tartalma idegenforgalmi adóhoz
- Vendég vezeték és utóneve
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- Vendég születési ideje
- Vendég lakóhelye
- Vendég személyazonosító okmányának száma
- Szálláshelyre érkezés dátuma
- Szálláshelyről távozás dátuma
- Eltöltött vendégéjszakák száma
- Idegenforgalmi adómentesség jogcíme
- Idegenforgalmi adó összege
5. melléklet a …/2011. (……) önkormányzati rendelethez
Megfelelőségi nyilatkozat idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó vendégnyilvántartás számítástechnikai
programmal történő vezetése esetén
Alulírott ……………………..…………………………………………………… név, cégnév)
lakóhely/székhely: ………..…………………………………………………………………….
adószám/adóazonosító jel: …………………………………………………………………….,
mint a ……………………………………………………… elnevezésű alkalmazás forgalmazója nyilatkozom, hogy a
………………………………………. név, cégnév
lakóhely/székhely:
………………………………………………………………
által
használt
……………………………………………. elnevezésű, ……………………………. azonosító számú alkalmazás megfelel
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának …../2011.(…..) önkormányzati rendeletében, az idegenforgalmi adó
nyilvántartására vonatkozó szabályoknak.
Dátum:
aláírás

Döntési javaslat
"Helyi adókról szóló 21/2000.(VII.18.)KT rendelet módosítása - második 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 T. Képviselő-testületnek a rendelet tervezet elfogadását a 7. § ....... alternatívája, a 15. § .......... alternatívája és a
21. § ............ alternatívája szerint.

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

a közterület – felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló 25/2010. (VIII.30.) rendelet
módosítása
Koloh László
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!
Gyomaendrőd Város közigazgatási területén a mezei őrszolgálat műmödése a város közigazgatási területéhez
tartozó külterületi termőföldek őrzésére terjed ki.
Ezen külterületi termőföldek után kerül megállapításra a mezőőri hozzájárulás a termőföld nagyságától függő
mértékben:
a)
a két hektárt meg nem haladó földrészlet esetén: 600.- Ft/ földrészlet
b)
a két hektárt meghaladó földrészlet esetén:
300.- Ft/ hektár
Gyomaendrőd Város külterületén a Hármas-Körös
bal partján - a gyomai vasúti híd és az endrődi közúti híd között
a mentetlen területen / ártérben / - található a földhivatali nyilvántartás szerint a 13101/1 hrsz-tól a 13234/2 hrsz-ig
135 db zártkerti földrészletek.
Ebből a 135 db zártkerti földrészletből 18 db után nem állapítunk meg mezőőri hozzájárulást, mivel aranykorona
értékük nincs, így termőföldnek nem minősülnek.A további 117 db földterület után igen, évi 600.- Ft.-/
év földrészletenként.
Ezen területek után a megállapított mezőőri hozzájárulás éves összege: 70.200.-Ft.
/ A kivetett összegeket azért egységesen 600.- Ft-tal számoljuk, mert a földterületek egyike sem haladja meg a 2
hektárt, jellemzően 191 m/2 és 2014 m/2 közötti kis elaprózódott területekról van szó. /
A rendelet felülvizsgálatát és esetleges módosítását az teszi szükségessé, hogy ezen apró, a körös árterében a
rendszeres kiöntések miatt művelhetetlenné váló földterületek után fizetendő mezőőri hozzájárulás megállapítása
maradjon-e, vagy az adott területre a mezőőri hozzájárulás megállapításának mellőzése lenne indokolt?
Az ügyben évek óta az érintett ügyfelek heves tiltakozása tapasztalható a terület után megállapított mezőőri
hozzájárulás megállapítása miatt, mivel a területek a gyakori áradások miatt szinte megművelhetetlenek..
A terület a Körös-Maros Nemzeti Park tájvédelmi körzetében és kezelésében van, de a Nemzeti Park nyilatkozata
alapján az adott területetek nincsenek a kezelésében, őrzésében és védelmében.
A tulajdonosok a földterületek a fekvésénél fogva értékesíteni nem tudják, művelni pedig a már említettek miatt
szintén nem tudják.
Többen felajánlással fordultak a Körös –Maros Nemzeti Park Igazgatósághoz a terület eladása, vagy kezelésének
átvétele tárgyában, de ismereteink szerint mindenkinek elutasították a felajánlását
A fent leírtak miatt vált szükségessé a rendeletünk felülvizsgálata és módosítása.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……./2011…….. (……….) önkormányzati rendelete
a közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló 25/2010. (VIII.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX törvény
19. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló 25/2010. (VIII.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (1)
bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
“2.§ (1) Gyomaendrőd Város közigazgatási területén a mezei őrszolgálat működése a város közigazgatási
területéhez tartozó külterületi termőföldek őrzésére terjed ki. A mezei őrszolgálat őrzési kötelezettsége nem terjed ki
az erdők, a holtágak, a védett természeti területek és értékek, valamint a 13101/1 – 13234/2 helyrajzi számú
10

termőföldek őrzésére. “
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Döntési javaslat
"a közterület – felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló 25/2010. (VIII.30.) rendelet módosítása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a közterületfelügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló 25/2010. (VIII.30.) önkormányzati rendelet módosítását.

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaszolg Ipari Park Kft a közelmúltban elkészítette a Gyomai és az Endrődi köztemetők rekonstrukciós
munkálatait tartalmazó műszaki és gazdasági dokumentációt, melyet a csatolt melléklet tartalmaz.
1. döntési javaslat
"2012 évi köztemető rekonstrukció"
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 Gyomaszolg Ipari Park által felvázolt 2012 évi köztemető rekonstrukciós munkálatokat továbbá a 2012 évi
Önkormányzati költségvetésben biztosítsa a 2012 évi rekonstrukciós munkálatokhoz szükséges 4.732.462 Ft + Áfa
összegű forrást a Gyomaszolg Ipari Park Kft számára.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
" 2013 évi köztemető rekonstrukció"
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 Gyomaszolg Ipari Park által felvázolt 2013 évi köztemető rekonstrukciós munkálatokat, a 2013 évi költségvetés
tárgyalása során tárgyalja újra a napirendi pontot.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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GYOMASZOLG IPARI PARK
K F T.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
T/fax: 66/386-269
E-mail:ipgyomaszolg@internet-x.hu

Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete
Várfi András Polgármester Úr
Tárgy: Előterjesztés köztemetők felújítási munkálatairól
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. felülvizsgálta a fenti tárgyban korábban
keletkezett valamennyi írásos dokumentumot és önkormányzati határozatot, ami
alapján megállapította, hogy a temetők felújítási munkálatainak további
halasztása nem célszerű.
A helyszíni bejárás során megállapítható, hogy mindkét temetőnél gondot okoz
a csapadékvíz elvezető rendszer hiánya, a temetők ravatalozóihoz vezető utak és
mellettük lévő padok és egyéb átjárók állapota, valamint a ravatalozó épület
vakolat és festés, mázolási hiányosságai.
A temetők fenntartásában továbbá megoldásra vár egy korszerűbb nyilvántartó
program beszerzése is a megfelelő informatikai eszközökkel.
Mellékletként előterjesztésünkhöz csatoljuk a részletes rekonstrukciós munkák
valamint a működtetéshez szükséges eszköz beszerzésének költségvetését.
Kérjük a Tisztelt Polgármester Urat és Képviselő Testületet, hogy az
előterjesztésünket tárgyalni szíveskedjen, tudomásul véve azt, hogy a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. az ez évre vonatkozó korábbi döntéseket végrehajtja
az alábbi ütemezésnek megfelelően:
Endrőd köztemető:
- Ravatalozó körüli vízelvezetés készítése, 29 m nyílt és 45 m zárt csatorna, áteresz
építése, 20 cm átmérőjű, műanyag csőből, 4 db víznyelő-, tisztító aknával,
fakivágással komplett:
- Felhasznált sírhelyek határán létesítendő, keresztező út vízelvezetése 170 m nyílt és 21
m zárt csatorna, áteresz építése, 30 cm átmérőjű beton csőből:
- Meglévő, belső, szórt úthálózat megerősítése, zúzottkő terítéssel átlag 10 cm
vastagságban, 220 m hosszban 3 m szélességben, simító hengerléssel, padka
rendezéssel:

Gyoma köztemető:
- Ravatalozó körüli vízelvezetés készítése, 20 m nyílt és 25 m zárt csatorna építése, 20
cm átmérőjű, műanyag csőből, 4 db víznyelő-, tisztító aknával, komplett:
- Meglévő, belső, szórt úthálózat megerősítése, zúzottkő terítéssel átlag 10 cm
vastagságban, 180 m hosszban 3 m szélességben, simító hengerléssel, padka
rendezéssel:

A fennmaradó rekonstrukciós munkákat a jövő évben szeretnénk elvégezni a
2012-es év költségvetésének terhére, az alábbi feladatokkal:
Endrőd köztemető:
- 565,0 fm nyílt árok mederszelvény helyreállítása, kézi erővel:
- 35,0 m hosszú, 4 méter széles, 140 m2 bekötőút 5-10 cm vtg. kőszórása:
- 220,0 m hosszú, 2,5 méter széles, 550 m2 útalap, 5-10 cm kőszórással:
- 20,0 m2 épület körüli törött, megsüllyedt betonjárda cseréje:
- 120,0 m2 térkő burkolat készítése, ravatalozó előtt, beton szegéllyel:
- 60,0 fm hosszú, 1” ivóvíz vezeték + kerti csap fagycsappal, kiépítése:
- ravatalozó épület homlokzatának festése:
Gyoma köztemető:
- 100,0 m hosszú, 4,0 méter széles, 400 m2 útalap, 5-10 cm kőszórással:
- 48,0 m2 járda, térkő burkolat készítése, ravatalozó körül, egy. beton járdaszegéllyel (a
meglévő egyenetlen betonjárdára fektetve, kiemelve a terepszintből az új járdasíkot):
- 100,0 m2 térkő burkolat készítése, ravatalozó előtt, beton szegéllyel:
- 170,0 fm hosszú, 1” ivóvíz vezeték + 2 db kerti csap fagycsappal, kiépítése:
- 3 db bejárati ajtó cseréje valamint a megmaradó nyílászárók festési munkái:
- 96,5 m2 belső és külső vakolat, lábazat helyreállítása, „szárító vakolattal” (a felszívódó
belvíz tönkretette a vakolatot a lábazati részeken, ezért a kiszáradást elősegítő
vakolatrendszer kerül kivitelezésre):
- A vakolat javítási munkák után, a homlokzat és a belső terek teljes falfestése, bádogos
szerkezetek javítása és festése:
- 100,0 m hosszú, 4,0 méter széles, 400 m2 útalap, 5-10 cm kőszórással:
- 8,0 m hosszú, átjáró készítése a 3749. hrsz. csatornán, beton támfallal, fém korláttal, 50 cm
átmérőjű, betoncsővel, komplett:
- 125,0 m hosszú, drótfonatos kerítés építése (I. ütem), 1,50 m magassággal, 3 sor
vezérdróttal, 2 sor szegesdróttal, beton oszlopokkal, komplett:
- 3 db bejárati ajtó cseréje valamint a megmaradó nyílászárók festési munkái (a meglévők,
eredetileg belső ajtónak készültek, amelyeket nem belső térbe helyeztek, így
tönkrementek, nem biztosítják a megfelelő zárást, amely elengedhetetlen)

Kérjük a Tisztelt Polgármester Úrtól és Képviselő Testülettől annak tudomásul
vételét is, hogy a temető fenntartáshoz szükséges adminisztráció korszerűsítését
a csatolt melléklet szerint a Kft.-k megtegye.
A hozott testületi határozat irányuljon az előterjesztésben felsorolt valamennyi
ütemre.
Amennyiben a Városüzemeltetési Osztálynak kiegészíteni valója van
előterjesztésünkhöz, úgy azt csatolja be tárgyalásra.

Tisztelt Polgármester Úr, Képviselő Testület a közelgő halottak napja miatt
fontosnak ítéljük meg ezen szolgáltatási feladatok ellátásának minőségét. Úgy
véljük, hogy mind az Önök mind a lakosság számára a temetők hosszabb távú
ügyének rendezése halaszthatatlan kívánalom. Ezért az esetlegesen hiányzó
források biztosítására a 2012. évi költségvetésben lehetőség szerint biztosítsanak
fedezetet.
A fentiekben foglaltakat a Felügyelő Bizottság 09.15-i ülésén tárgyalta,
javasolta a Képviselő Testülethez elfogadásra beterjeszteni. A Felügyelő
Bizottság az előterjesztésben foglaltakat az alábbi megbontásban javasolja:
A temetők fenntartásához, üzemeltetéséhez,
rekonstrukciójához az előterjesztés
előirányzati összege:

17.255.564 + Áfa

2011.év:
Önkormányzati határozatnak
megfelelően működtetéshez felhasználásra
kerülő összeg a szükséges hardver
eszközöket is beleértve:

2.272.103 Ft +Áfa

Gyomaszolg Ipari Park kft.
saját költségeként elhasznált:
Összesen:

896.615 Ft +Áfa
3.168.718 Ft +Áfa

2012. év:
Gyomaszolg által vállalt rész:

3.168.718 Ft +Áfa

Közmunkában elvégezhető:
Összesen:

988.750 Ft +Áfa
4.157.468 Ft +Áfa

2013. év:
Gyomaszolg által vállalt rész:

3.168.718 Ft +Áfa

A fennmaradó munkákra a pénzügyi fedezet
a 2012 évi önkormányzati költség terhére
biztosítandó, melynek megrendelése mielőbb
esedékes a jövő évi költségvetés előkészítése,
valamint a Gyomaszolg Üzleti tervének
elfogadása, jóváhagyása miatt:

6.760.660 Ft +Áfa

A temetők nullszaldósságának figyelembevételével utólagos elszámolási
kötelezettséggel kerülhet elszámolásra a 2012 évi teljes összeg az
önkormányzattal megkötött szerződés szerint.
A 2012 évi megrendelésre megkötött szerződésnél továbbá fizetési ütemezés is
lehetséges, amelynek a megoszlása a fentiekben írt összeg alapján:
2012-ben kifizetendő (70%):
2013-ban kifizetendő (30%):

4.732.462 Ft +Áfa
2.028.198 Ft +Áfa

Gyomaendrődön az előterjesztésben foglalt feladatok megvalósulása
hosszútávon biztosítja a temetők állapotát a elvárásoknak megfelelően.
Gyomaendrőd, 2011. szeptember 16.
Tisztelettel:
Fekete József

1. sz. melléklet

2011. évi költségvetés tervezet
(Emlékeztető kivonat a 2011. júniusi előterjesztésből)
„A temetők helyszíni bejárása során, a Városfenntartó Bizottság megjelent tagjai, a
Polgármesteri hivatal képviselője, valamint a Gyomaszolg Kft. képviselői, közösen bejárták a
köztemetők területét. A 2011. április-i ülésre elkészített, tervezett, ütemezett beruházásokat,
fejlesztéseket a helyszínen megtekintették, és ezek közül a legszükségesebb munkákat
kiválasztották. A kiválasztott munkák költségvetését a Gyomaszolg Kft. elkészítette, és
megküldte a 2011. júniusi ülésre, további felhasználás céljából.
A költségvetés külön tartalmazta az endrődi, és külön a gyomai köztemetőben elvégzendő
munkálatokat. Röviden ismertetjük a 2011 évben elvégzendő feladatok költségét.
Endrőd köztemető:
A költségvetés a következő főbb költségelemeket tartalmazza:
- Ravatalozó körüli vízelvezetés készítése, 29 m nyílt és 45 m zárt csatorna, áteresz
építése, 20 cm átmérőjű, műanyag csőből, 4 db víznyelő-, tisztító aknával,
fakivágással komplett:
313.498,-Ft + Áfa 25%
- Felhasznált sírhelyek határán létesítendő, keresztező út vízelvezetése 170 m nyílt és 21
m zárt csatorna, áteresz építése, 30 cm átmérőjű beton csőből:
300.882,-Ft + Áfa 25%
- Meglévő, belső, szórt úthálózat megerősítése, zúzottkő terítéssel átlag 10 cm
vastagságban, 220 m hosszban 3 m szélességben, simító hengerléssel, padka
rendezéssel:
758.625,-Ft + Áfa 25%
Endrőd köztemető rekonstrukciós, kivitelezési munkáinak tervezett költsége összesen:

1.373.005,-Ft +ÁFA 25%
Gyoma köztemető:
A költségvetés a következő főbb költségelemeket tartalmazza:
- Ravatalozó körüli vízelvezetés készítése, 20 m nyílt és 25 m zárt csatorna építése, 20
cm átmérőjű, műanyag csőből, 4 db víznyelő-, tisztító aknával, komplett:
190.294,-Ft + Áfa 25%
- Meglévő, belső, szórt úthálózat megerősítése, zúzottkő terítéssel átlag 10 cm
vastagságban, 180 m hosszban 3 m szélességben, simító hengerléssel, padka
rendezéssel:
708.804,-Ft + Áfa 25%
Gyoma köztemető rekonstrukciós, kivitelezési munkáinak tervezett költsége összesen:

899.098,-Ft + Áfa 25%
A 2011. évi gyomai és endrődi köztemető rekonstrukciós munkáinak költsége:

2.272.103,-Ft + Áfa 25%

Tájékoztatásul közöljük,a 2011. évben temető üzemeltetésre, karbantartásra fordított
összegeket, amelyek a következők voltak:
- Csapadékvíz elvezetés, kiszáradt fák kivágása, cserje irtás: 307.400,-Ft + Áfa 25%
- Endrőd temető, főbejárat kerítés javítás, zárcsere:
183.270,-Ft + Áfa 25%
- Gyoma temető, ravatalozó épület lábazati vakolat leverés,
szárítóvakolat készítése, festés:
208.800,-Ft + Áfa 25%
- Belső úthálózat kátyúzása zúzottkővel:
122.702,-Ft + Áfa 25%
- Gyoma temető, 8 m áteresz felszedés, lesüllyesztés:
61.843,-Ft + Áfa 25%
- Endrőd temető, járda helyreállítás:
12.600,-Ft + Áfa 25%
Összesen:
896.615,-Ft + Áfa 25%
Az egész éves karbantartásra fordítható összeg kb. 800.000,-Ft + Áfa 25%, amely már az első
félévben felhasználásra került!
A 2011. évben már elvégzett és még elvégzendő munkák összesen:

3.168.718,-Ft + Áfa 25%
2012. évi költségvetés tervezet
Endrőd köztemető:
A költségvetés a következő főbb költségelemeket tartalmazza:
- 565,0 fm
nyílt árok mederszelvény helyreállítása, kézi erővel: (közmunkával
elvégeztethető)
988.750,-Ft+Áfa 25%
- 35,0 m hosszú, 4 méter széles, 140 m2 bekötőút 5-10 cm vtg. kőszórása:
84.000,-Ft+Áfa 25%
- 220,0 m hosszú, 2,5 méter széles, 550 m2 útalap, 5-10 cm kőszórással:
2.200.000,-Ft+Áfa 25%
- 20,0 m2 épület körüli törött, megsüllyedt betonjárda cseréje:
126.712,-Ft+Áfa 25%
- 120,0 m2 térkő burkolat készítése, ravatalozó előtt, beton szegéllyel:
758.625,-Ft+Áfa 25%
- 60,0 fm hosszú, 1” ivóvíz vezeték + kerti csap fagycsappal, kiépítése:
165.000,-Ft+Áfa 25%
- ravatalozó épület homlokzatának festése:
465.000.- Ft +Áfa 25%

Összesen:

4.788.087 Ft +Áfa 25%

Gyoma köztemető:
A költségvetés a következő főbb költségelemeket tartalmazza:
- 100,0 m hosszú, 4,0 méter széles, 400 m2 útalap, 5-10 cm kőszórással:
1.600.000,-Ft+Áfa 25%
- 48,0 m2 járda, térkő burkolat készítése, ravatalozó körül, egy. beton járdaszegéllyel (a
meglévő egyenetlen betonjárdára fektetve, kiemelve a terepszintből az új járdasíkot):
285.491,-Ft+Áfa 25%
- 100,0 m2 térkő burkolat készítése, ravatalozó előtt, beton szegéllyel:
632.200,-Ft+Áfa 25%
- 170,0 fm hosszú, 1” ivóvíz vezeték + 2 db kerti csap fagycsappal, kiépítése:
467.500,-Ft+Áfa 25%
- 3 db bejárati ajtó cseréje valamint a megmaradó nyílászárók festési munkái:
536.664,-Ft+Áfa 25%
- 96,5 m2 belső és külső vakolat, lábazat helyreállítása, „szárító vakolattal” (a felszívódó
belvíz tönkretette
a vakolatot a lábazati részeken, ezért a kiszáradást elősegítő
vakolatrendszer kerül kivitelezésre):
834.154,-Ft+Áfa 25%
- A vakolat javítási munkák után, a homlokzat és a belső terek teljes falfestése, bádogos
szerkezetek javítása és festése: 1.414.696,-Ft+Áfa 25%
- 100,0 m hosszú, 4,0 méter széles, 400 m2 útalap, 5-10 cm kőszórással:
1.600.000,-Ft+Áfa 25%
- 8,0 m hosszú, átjáró készítése a 3749. hrsz. csatornán, beton támfallal, fém korláttal, 50 cm
átmérőjű, betoncsővel, komplett: 390.000,-Ft+Áfa 25%
- 125,0 m hosszú, drótfonatos kerítés építése (I. ütem), 1,50 m magassággal, 3 sor
vezérdróttal, 2 sor szegesdróttal, beton oszlopokkal, komplett:
525.000,-Ft+Áfa 25%
- 3 db bejárati ajtó cseréje valamint a megmaradó nyílászárók festési munkái (a meglévők,
eredetileg belső ajtónak készültek, amelyeket nem belső térbe helyeztek, így tönkrementek,
nem biztosítják a megfelelő zárást, amely elengedhetetlen)
536.664,-Ft+Áfa 25%

Összesen:

8.822.369 + Áfa 25%

2.sz. melléklet

Temető fenntartáshoz szükséges adminisztráció korszerűsítés (nyilvántartó
program, és a szükséges hardver eszközök):
600.000 Ft +Áfa

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

Ipari Park beszámoló
Fekete József ügyvezető
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaszolg Ipari Park Kft elkészítette a Gyomaendrődi ipari park működéséről szóló beszámolót, melyet a csatolt
melléklet tartalmaz.
Döntési javaslat
"Ipari Park beszámoló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Iparügyek
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 az
ipari park működéséről szóló beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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GYOMASZOLG IPARI PARK KFT
Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu
T/fax: 66/386-269
Tárgy: Ipari park és inkubátorház
Ikt.:
/2011
Üi.: Szaniszló András
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Osztály
5500 Gyomaendrőd
Szabadság tér 1
Tímár Andrea mb. osztályvezető
részére
Tisztelt Tímár Andrea!
Varjú Róbert kérése alapján összefoglaltuk a gyomaendrődi ipari park és
inkubátorház helyzetét.

I. Ipari park
A Gyomaszolg Ipari Park Kft 1999-ben nyerte el az Ipari Park címet. Az Ipari
Park közművei 2002-ben kerültek kialakításra. A vállalkozók betelepülése
folyamatos. Jelenleg egyeztetés folyik lehetséges betelepülőkkel.
A Kft a Packaging Service Kft részére történt telekértékesítést bíróságon
megtámadta és eredeti állapot visszaállítását kérte arra hivatkozva, hogy a vevő
üzemcsarnok építési kötelezettségének nem tett eleget. Jelenleg egyeztetés folyik a
peren kívüli megegyezés lehetőségéről.

A Gyomaendrődi Ipari Parkba települt vállalkozások
Zöldmezős beruházások
Ssz A vállalkozás megnevezése

Terület [ha] Betelepülés ideje

1.

V.R.A.M (Vodafone)

0,0155

2.

Packaking Service KFT

2001
Csak telek vásárlás
3,7042
történt !

3.

Gabonatároló és Logisztikai KFT

1,5338

2005

4.

Civis Bau KFT

2,2471

2006-2007

5.

Skylotec KFT

1,0799

2007

6.

Megyeri és Társa KFT

1,1661

2008

7.

Civis Bau KFT

1,4363

2008

8.

Civis Bau KFT

1,7931

2010

3,6151
11,4200

2010
2010 és 2011
Csak telekvásárlás

1,7543

2011

2000

2011

9.

Skylotec KFT
Gyomaendrőd Város
10. Önkormányzata
10. Inkubátorház
11. SZ.G.SZ. Kft
Összesen

29,9654

Barnamezős beruházások és
csatlakozások
7.

Róza KFT

8.

Kocsis Gyula

9.

Bíró Sándor

10. Kurucz József
11. Jakab Zoltán
12. Civis Alfa RT

Az ipari park összterülete: 34 [ha]
Szabad terület: ~2,2 [ha], amelyből 2,2 [ha] közművesített.
II. Inkubátorház
A DAOP-1.1.1/A-09-2009 pályázat keretében megépült inkubátorház célja a
kezdő és új vállalkozások segítése. 2011.05.10-e óta üzemel.
Az inkubátorház csarnok épülete 1600 m² alapterülettel rendelkezik. A
kubatúrában 9 üzemi helyiség létesült. Az üzemi helyiségek alapterületei 80 m² -től
- 356 m² -ig különbözőek. Az üzemi helyiségek többféle ipari tevékenység
befogadására képesek. Azok mindegyike külön – külön egymástól függetlenül
megközelíthetők a csarnok-épület két végén elhelyezet ipari ajtókon keresztül.
Az iroda – szociális helyiség blokk (300 m²) elhelyezésére egy kétszintes
épület létesült. Ez az épület egy földszinti nyaktaggal kapcsolódik a csarnok
épülethez. A földszinten helyezkednek el az öltözők és egyéb szociális helyiségek,
amelyek a csarnok felől viszonylag könnyen megközelíthetők. Az öltözők

tartalmazzák a funkció ellátásához szükséges mobil bútorokat. Ugyanezen épület
emeleti szintjén hét - iroda jellegű – helyiség létesült.
A létesítmény udvarterében 12 személyautó számára készült parkoló. A
kerékpárok tárolása, továbbá a kommunális hulladékok gyűjtő-fogadója is
természetesen biztosított az udvari térrészben. Nagyobb teherszállító járművek belső
közlekedéséhez, illetve a kihajtáshoz járműforduló útszakasz épült.
2011.06.08-án tartott ünnepélyes megnyitó keretében az első betelepülő
aláírta bérleti szerződését. A Kft-t további érdeklődők is felkeresték betelepülési
szándékukkal. Jelenleg tárgyalások folynak a bérleti szerződések megkötésére
vonatkozóan.
A Kft DARFÜ pályázattal kapcsolatos fő vállalásai (5 éves fenntartási
időszakra vonatkozóan egyre növekvő célértékkel):
- Kezdő (lezárt üzleti évvel nem rendelkező) vállalkozások
betelepítése.
- Új (3 évnél nem idősebb) vállalkozások betelepítése.
- Az inkubátorház területének bérbe adása.
A Kft törekszik arra, hogy vállalásait maradéktalanul teljesítse.

A Gyomaendrődi Inkubátorházba települt vállalkozások
Ssz A vállalkozás megnevezése
1.

Terület [ha] Betelepülés ideje

Scarpe Lourdes Kft

210,5

2011

Az inkubátorház és iroda összterülete:
1891,43 m2
Szabad terület: 1680,93 m2

III. Jövőkép
A Kft célja az Ipari Park és inkubátorház fenntartható fejlesztése, hiszen a
Gyomaendrőd foglalkoztatási szerkezetében jelenleg is fontos tényezőnek számító
beruházás hasznosítására még számos lehetőség kínálkozik.
A fenntarthatóság szempontjából vizsgálva az Ipari Park területén található
közművek szerepe jelentős. A körforgalmat is tartalmazó út jelenleg a Gyomaszolg
Ipari Park Kft tulajdonában levő közforgalomnak nyitott magánút. Az út felújítása a
nagy igénybevétel (gabona és egyéb terhet szállító teherautók) miatt néhány éven
belül időszerűvé válik. A felújításhoz állami támogatás igénybevételét érdemes
megvizsgálni. A Gyomaszolg Ipari Park Kft, de akár Gyomaendrőd Város
Önkormányzata számára adódó lehetőségek is figyelembe vehetők.
Az út megvilágítását jelenleg Gyomaszolg Ipari Park Kft fizeti, de érdemes
megvizsgálni a közvilágítási tarifa igénybevételének lehetőségét, mely valószínűleg
lényegesen alacsonyabb a piaci díjszabásnál.

A közműkapacitások (áram, gáz, víz,csatorna) betelepülők részére
nyújtásának rendszere átdolgozásra szorul a további fejlesztésekhez szükséges
önerő előteremtése érdekében.
A jelenleg lehetőségként meglévő Közműfejlesztés II. ütemhez készített tervek
felhasználása is kérdéses. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonába
került a tervezett fejlesztéssel érintett terület nagy része. Az Ipari Park esetleges
bővítése esetén a Közműfejlesztés II. ütem-re az üzemeltető Gyomaszolg Ipari Park
Kft és a helyi önkormányzat is pályázhat. Megfontolandó, hogy Gyomaendrőd Város
Önkormányzata legyen a pályázó, így kedvező esetben a kivitelezési munkákban a
Kft építőipari részlege tevékenyen részt vállalhat. A Kft lehetőség esetén a már
elkészített fejlesztési terveket eladja Gyomaendrőd Város Önkormányzata részére.
Kérem beszámolóm elfogadását.
Gyomaendrőd, 2011. 10. 10.
Tisztelettel:
Fekete József
Ügyvezető igazgató

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

Gyomaszolg Ipari Park Kft üzemeltetési beszámolója
Fekete József ügyvezető
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaszolg Ipari Park Kft elkészítette a köztemetők, belvízhálózat és holtágak, valamint a közutak kezeléséről
szóló tájékoztatót, melyet a csatolt melléklet tartalmaz.
Döntési javaslat
"Üzemeltetői tájékoztató"
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, hogy fogadja el
a Gyomaszolg Ipari Park Kft által készített köztemetők, belvízhálózat és holtágak, valamint a közúak kezeléséről
szóló tájékoztatót.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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GYOMASZOLG IPARI PARK KFT
Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu
T/fax: 66/386-269
Tárgy: Üzemeltetési feladatok
Ikt.:
/2011
Üi.: Molnárné Varga Margit
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Osztály
5500 Gyomaendrőd
Szabadság tér 1
Tímár Andrea mb. osztályvezető
részére
Tisztelt Tímár Andrea!
Varjú Róbert kérése alapján összefoglaltuk a GYOMASZOLG KFT által végzett:
-

temetői,
közút működtetési,
belvízhálózat és holtágak üzemeltetési feladatait.

I. Temető üzemeltetés
1.1 Üzemeltetői jogállás
Gyomaendrőd város köztemetőnek üzemeltetését a 2000. év 11. hó 2-án
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a GYOMASZOLG KFT által kötött
„Kegyeleti és közszolgáltatási szerződés” alapján végzi a GT. A szerződést
a felek 15 év működtetési időtartamra kötötték.
A szerződési normák alapján a helyi önkormányzat az üzemeltetőnek a
tevékenységért díjat nem fizet, azonban az üzemeltetés során jogszabályok
alapján képzett és a képviselő testület által jóváhagyott bevételi forrásokat
nem vonja el.
1.2 Rendszeresen és szezonálisan végzett feladatok
Az üzemeltető évente egy alkalommal felülvizsgálta a temetők üzemeltetése
és fenntartása ellentételezéséhez megállapított és érvényesíthető díjtételeket.
Az alkalmazható díjakat a Képviselő Testület 2011 évre vonatkozóan
jóváhagyta.
A temetkezési parcellák, urna sírhelyek és urnafülkék értékesítése a
határozat alapján történik.
A temetők fenntartási feladatokból a kerítések javítását, a sírhelyek állagát
veszélyeztető fák és egyéb növényzet kivágását, eltávolítását, árkok és utak
járhatóvá tételét jellemzően a téli időszakban ez évben is az üzemeltető
maradéktalanul elvégezte.

A temetők területén a gyommentesítést, fűnyírást, a zöld –és egyéb
hulladékok elszállítását folyamatosan végezzük.
A gondnoki feladatokat (tájékoztatás, parkgondozás, temetőben végzett
vállalkozási és egyéb munkák ellenőrzése, sírhelyek kitűzése, halott átadásátvétel stb.) az e feladatra kijelölt személyek munkaköri leírás alapján
folyamatosan végzik.
2011 évben – a többéves átlagnál nagyobb csapadék miatt- a temető
területének egy részéről rendszeresen szivattyúzni kellett a csapadékvizet. A
magas talajvízszint miatt több hónapon keresztül csak urnás temetkezést
lehetett végezni..
A temetők üzemeltetésével kapcsolatban 2011 évben elkerülhetetlenül el
kellett végezni bizonyos felújításokat, ahhoz, hogy az üzemeltetés
zavartalanul történhessen, a lakossági megelégedettséget javíthassuk, az
ÁNTSZ alapvető hiegéniai követelményeinek eleget tegyünk.
Ezek: - csapadékvíz elvezető árkok hálózatának bővítése, átereszek építése,
o ravatalozó felújítása,
o ravatalozó előtti egyenetlen megsüllyedt szilárdburkolatú térrész
felújítása
A temetők üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a
vállalkozás könyveiben az egyéb könyvelési tételektől elkülönítetten
könyveljük, ily módon mindenkor számot tudunk adni az üzemeltetés
eredményéről.

Temetőüzemeltetés
(2011.01.01-2011.08.31) nettó (Ft)
(Kalkuláció alapján)

Bevétel
Temetőüzemeltetés és kegyeleti bevétele:

14 624 532

Temetőüzemeltetés és kegyeleti közvetlen
költségei:
Kegyeleti autó költsége
Temetők területén végz. fűnyírás:
Kommunális tevékenység ált. ktg.:
Központi irányítás ált. költsége:
Összesen:

8 960 263
826 791
198 969
279 802
2 403 691
12 669 516

Kiadás

Temetőüzemeltetési eredmény

-624 206

II. Holtágak üzemeltetése
2.1 Üzemeltetői jogállás
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya
egyedi megrendelések útján rendeli meg a GYOMASZOLG KFT -től alább
felsorolt holtágak vízszint szabályozási feladatait.
Üzemeltetett holtágak: - Rév-zug,
- Templom-zug,
- Fűzfás-zug.
2.2 Az üzemeltető által rendszeresen és szezonálisan végzett feladatok
A holtágak intenzív üzemeltetése márciustól októberig történik.
Főbb üzemeltetési feladatok:
- a jelzett holtágak szivattyúinak és a vízszint 2 [alkalom/hét] gyakoriságú
ellenőrzése,
- a vízszintet csökkentő szivattyúk szívócsonkja előtti szűrő-védőrácsok
tisztaságának ellenőrzése, szükség szerinti takarítása, szivattyúk külső
felületeinek karbantartása (korrózió védelem),
- szivattyúkat vezénylő elektronikai központ 2 alkalom/hét gyakoriságú
vagyonvédelmi ellenőrzése,
- a szivattyúház közvetlen környezetének rendben tartása, vízügyi szemlék
előtt cserjeírtás, kaszálás elvégzése,
- mobil szivattyú telepítése, megrendelés szerinti betápláló szivattyúzás.
A szivattyúk és szivornyák üzembe-állítása a Polgármesteri Hivatal
megrendelése alapján történik. A teljesítések számlázása havonként
munkalap és gépüzemnapló adatai alapján lehetséges. A 2011 évben
szeptember 30-ig leszámlázott teljesítések összegének mértéke: 332.585
[Ft/9hó].
A rév-zugi szivattyúháznál két alkalommal próbáltak ismeretlen személyek
betörni. Megrongálták a védőrácsot, a bejárati ajtót és az ajtózárat. A
szükséges javításokat természetesen elvégeztük.
2010 decemberében belvízvédekezést folytattunk a három holtágon (Fűzfás,
Csókási, Révzug). A védekezés során be kellett indítanunk 2 db Diesel
tartalék szivattyút a Fűzfás-zugba, mivel a Rév-zugi új szivattyúkhoz a víz a
nyílt csatornákon és fedett csatorna szakaszon nem tudott átfolyni , a Rév-zugi
szivattyú álláson kellő mennyiségben. Ennek okai a csatornák átereszek előtti
szakaszok nem megfelelő kotrása, illetve az átereszek kis átmérője, illetve
teljesítménye.
Javasoljuk a Rév-zugi szivattyú akna beömlő nyílásának bővítését, illetve
lejjebb helyezését egy új beömlő nyílással.
A Fűzfás-zugi holtágon lévő szivornyát is javasoljuk szivattyúval ellátni
(alternatívaként).
Javasoljuk, a belvíz rendezés ütemezése során a fenti munkálatokat
beütemezni szíveskedjenek.

III. Útkezelési feladatok
Gyomaendrőd város útjait a GT kijelölt alkalmazottjai rendszeresen 2
[alkalom/hét] gyakoriság szerint bejárják, egyrészt a közlekedési táblák
hiánytalanságának és állagának, másrészt az útburkolatok ellenőrzése
céljából.
Az útburkolatok állapotában bekövetkezett változásokat a természetes erózión
kívül jellemzően a közműbekötések miatti roncsolások majd az ezt követő
rekonstruálások okozzák. Az előzőek miatt a közműcsatlakozásokat végző
szolgáltatók munkáit minden esetben szabályozza és ellenőrzi a GT.
Írásbeli instrukciókat kapnak a bontás, a forgalmi-rend szabályozás, és az
utak helyreállításának üzemeltetői paramétereiről, követelményeiről.
A hiányzó KRESZ – táblák pótlásáról, azok formai és tartalmi felülvizsgálatáról
az üzemeltető gondoskodik.
Természetesen a képviselők, és a lakosság racionális véleményeit is
figyelembe vettük a Városüzemeltetési Irodával történő módosítást célzó
egyeztetések és a megrendelések készítése során.
Takarékossági szempontok alapján a sérült de még javítható tartó rudakat és
táblákat kiegyengetjük, a lekopott jelzéseket mázolással javítjuk.
A táblákat a Városüzemeltetési Iroda megrendelései alapján helyezzük ki. A
munkák ellenértékének számlázása havonként történik.
Az utak kátyúzási igényének felmérése évente egy alkalommal esedékes.
Ennek a munkának a felmérése illetve előkészítése azonban egy
sokszereplős feladat, amely jellemzően egyéb önkormányzati beruházási
programokhoz kapcsolódik. 2011 évben augusztusban kaptunk megrendelést
a város területén lévő elhasználódott táblák egyrészének pótlására, illetve
javítására. Fő út, Kossuth út, Pásztor J. u. zebráinak felfestésére, illetve a
város területén lévő legszükségesebb utak kátyúzására.
Minden évben készítünk ütemtervet hó-eltakarításra, utak, kerékpárutak
jégmentesítésére, jégmentesítő anyagok beszerzésére.
Útfenntartási munkák 2011.09.30-ig (GYOMASZOLG KFT) (nettó)
Útkezelési feladatokra leszámlázott összeg:
2.105.149 Ft
Ebből táblák megrendelése, gyalogátkelőhely festés:
2.027.309 Ft
Aknafedőlap, víznyelő pótlás:
77.840 Ft
Hó-eltakarítás, jégmentesítés:
Útjavításra, felújításra kátyúzás:

892.710 Ft
1.509.880 Ft

2011 évre útfenntartási feladatok ellátása során várhatóan felmerülő költségek
tervezett összege nettó 900 ezer Ft. (Hótakarítás: anyagköltség,
síkosságmentesítő anyag, gépköltség, munkabér valamint közlekedési táblák
javítása, pótlása).
Gyomaendrőd, 2011. 10. 10.
Tisztelettel:
Fekete József
Ügyvezető igazgató

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

Fekete József ügyvezető igazgató tanulmányi szerződése
Lévai Éva
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaszolg Kft. és Gyomaközszolg Kft. ügyvezető igazgatója Fekete József, (a továbbiakban ügyvezető
igazgató) azzal a kéréssel fordult Várfi András polgármesterhez, mint munkáltatóhoz, hogy a Szent István Egyetem
Gépészmérnöki Karán végzendő, településüzemeltető szakmérnök végzettség megszerzését, mint munkáltató
támogassa, tanulmányi szerződés megkötését kéri, a tanulmányok hátralévő időtartamára, két félévre. A képzés
2011. január hónapban kezdődött, befejezése 2012. év végére várható, keresztféléves rendszerben. A képzés,
levelező formában, félévenkénti konzultációkkal zajlik.
Az ügyvezető igazgató megbízása során, meghallgatásakor, jelezte e szándékát a Tisztelt Képviselő-testületnek.
A „településüzemeltető szakmérnök” képzés célja, hogy olyan szakemberek álljanak rendelkezésre, akik alkalmasak:
- A települések működtetésében, fejlesztésében szerepet játszó szakmai koordinációk megvalósítására,
- az önkormányzati kommunális szolgáltató vállalatoknál a valamennyi vezetői feladatkörök ellátására,
- a település működésével kapcsolatos szolgáltatások műszaki-gazdasági feladatainak irányítására,
- a hulladékok és melléktermékek újrahasznosítási technológiáit megvalósító üzemek vezetésére,
- települések térinformatikai rendszerének fejlesztésére és működtetésére,
- a hivatásos szakemberekkel együttműködve a katasztrófa elhárítási tervek kidolgozására.
A településüzemeltető szakmérnök végzettség megszerzése során szerzett tudás nagymértékben hasznosítható,
mely hozzájárulhat a Kft-k mind eredményesebb működéséhez.
Fent leírtak alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a mellékletként szereplő tanulmányi szerződés
megkötését.
Tanulmányi szerződés (tervezet)
Előzmény:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 441/2011. (VIII. 15.) Gye. Kt. határozatával megbízta
Fekete József Mezőberény, Békési út 19/A. szám alatti lakost a Gyomaszolg Kft. és Gyomaközszolg Kft. ügyvezető
igazgató tisztségének ellátásával, 2011. szeptember 1. napjától, 2016. augusztus 15. napjáig.
Szerződés:
A szerződés létrejött Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 441/2011.(VIII.15.) számú határozata alapulvételével
egyrészről: Gyomaendrőd Város Önkormányzata, ( 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.) – képviselője Várfi
András polgármester – mint megbízó
másrészről Fekete József a Gyomaszolg Kft és Gyomaközszolg Kft ügyvezető igazgatója
(5650 Mezőberény,
Békési u. 19/a.) - mint megbízott között az alulírott napon, az alábbi feltételekkel:
1. A megbízó és a megbízott megállapodik abban, hogy megbízott 2011. év szeptember 01. naptól kezdődően
előreláthatólag 2012. év augusztus 31. napjáig tartó 2 félév tanulmányi időre iskolarendszerű képzés keretén belül
beiratkozik a „Településüzemeltető szakmérnök” képzést nyújtó Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar
Gödöllő, levelező tagozatára. A képzésben való támogatás célja, hogy Gyomaendrődön, az önkormányzat által
alapított gazdasági társaságok vezetésére olyan szakember álljon rendelkezésre, aki a modern városüzemeltetéssel
kapcsolatos elméleti ismeretekkel rendelkezik.
2. A tanulmányi szerződésben a megbízó vállalja, hogy a tanulmányok alatt támogatást nyújt, a megbízott pedig
arra kötelezi magát, hogy e megállapodás szerinti tanulmányokat elvégzi. A felek megállapodnak abban is hogy a
képzettség megszerzése után a támogatás mértékének megfelelő, arányos ideig, - azaz 2013.12.31. napjáig – de
legfeljebb öt éven keresztül a megbízotti jogviszonyt rendes felmondással nem szüntetik meg.
3.
A megbízó személyében bekövetkező változás esetében a tanulmányi szerződésből származó jogok és
kötelezettségek az átvevő munkáltatóra átszállnak.
4. Amennyiben megbízott jogviszonya a 441/2011.(VIII.15.) Gye. Kt. határozatban foglalt munkáltatónál a képzési
idő alatt saját kezdeményezésére, vagy hibájából megszűnik, vagy tanulmányait nem fejezi be, a számára kifizetett
tandíj költségeket köteles a megbízónak visszafizetni.
5.
A megbízotti jogviszonyra bejelentett munkáltató kötelezi magát arra, hogy a tanulmányi idő alatt, a jelen
szerződésben meghatározott támogatást biztosítja a megbízott részére a tanulmányok folytatásával kapcsolatban:
- egyetem által kirótt féléves tandíjakat (145.000 Ft/ félév) a munkáltató címére kért és kiállított számla ellenében,
- a kötelező konzultációs megjelenések útiköltségét Mezőberény –Gödöllő viszonylatában, a sajátgépjármű
használatra vonatkozó belföldi kiküldetési rendelvény elszámolására alkalmazott törvényi szabályozás szerint.
- a szerződésben megbízói kötelezettségként szereplő költségek rendezése teljes egészében a Gyomaszolg Ipari
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Park Kft-t terhelik.
6. A megbízotti jogviszonyra bejelentett munkáltató a tanulmányok folytatásához, tekintettel a megbízott kötetlen
munkaidejére biztosítja megbízottnak az oktatásban történő részvételt.
7.
A megbízott/munkavállaló kötelezi magát, arra, hogy a jelen szerződésben vállalt tanulmányt folytatja,
vizsgakötelezettségeinek eleget tesz. A konzultációs órák beosztását, valamint a vizsgarendet félévenként a
munkáltatónak leadja.
8. A szerződéssel kapcsolatban felmerült vita esetén a munkaügyi viták eldöntésére vonatkozó szabályok szerint
kell eljárni a hatáskörrel rendelkező Békés Megyei Munkaügyi Bíróság előtt.
9. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés kizárólag az 1. pontban rögzített képzésre és képzőhelyre,
valamint célra vonatkozóan érvényes.
Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.
Jelen szerződés két számozott oldalból áll, és két példányban készült.
Kelt: Gyomaendrőd, 2011. október
……………………………………………
megbízó

………………………………………………
megbízott

Döntési javaslat
"Fekete József ügyvezető igazgató tanulmányi szerződése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tanulmányi szerződést köt Fekete József, a
Gyomaszolg Kft. és Gyomaközszolg Kft. ügyvezető igazgatójával, aki a Szent István Egyetem Gépészmérnöki
Karán településüzemeltető szakmérnök képzésen vesz részt. A tanulmányokat két féléven keresztül támogatja 2011.
szeptembertől kezdődően, 2012. augusztus 31. napjáig. A felmerülő költségek teljes egészében a Gyomaszolg Ipari
Park Kft-t terhelik. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a tanulmányi szerződés megkötésére.
Tanulmányi szerződés (tervezet)
Előzmény:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 441/2011. (VIII. 15.) Gye. Kt. határozatával megbízta
Fekete József Mezőberény, Békési út 19/A. szám alatti lakost a Gyomaszolg Kft. és Gyomaközszolg Kft. ügyvezető
igazgató tisztségének ellátásával, 2011. szeptember 1. napjától, 2016. augusztus 15. napjáig.
Szerződés:
A szerződés létrejött Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 441/2011.(VIII.15.) számú határozata alapulvételével
egyrészről: Gyomaendrőd Város Önkormányzata, ( 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.) – képviselője Várfi
András polgármester – mint megbízó
másrészről Fekete József a Gyomaszolg Kft és Gyomaközszolg Kft ügyvezető igazgatója
(5650 Mezőberény,
Békési u. 19/a.) - mint megbízott között az alulírott napon, az alábbi feltételekkel:
1. A megbízó és a megbízott megállapodik abban, hogy megbízott 2011. év szeptember 01. naptól kezdődően
előreláthatólag 2012. év augusztus 31. napjáig tartó 2 félév tanulmányi időre iskolarendszerű képzés keretén belül
beiratkozik a „Településüzemeltető szakmérnök” képzést nyújtó Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar
Gödöllő, levelező tagozatára. A képzésben való támogatás célja, hogy Gyomaendrődön, az önkormányzat által
alapított gazdasági társaságok vezetésére olyan szakember álljon rendelkezésre, aki a modern városüzemeltetéssel
kapcsolatos elméleti ismeretekkel rendelkezik.
2. A tanulmányi szerződésben a megbízó vállalja, hogy a tanulmányok alatt támogatást nyújt, a megbízott pedig
arra kötelezi magát, hogy e megállapodás szerinti tanulmányokat elvégzi. A felek megállapodnak abban is hogy a
képzettség megszerzése után a támogatás mértékének megfelelő, arányos ideig, - azaz 2013.12.31. napjáig – de
legfeljebb öt éven keresztül a megbízotti jogviszonyt rendes felmondással nem szüntetik meg.
3.
A megbízó személyében bekövetkező változás esetében a tanulmányi szerződésből származó jogok és
kötelezettségek az átvevő munkáltatóra átszállnak.
4. Amennyiben megbízott jogviszonya a 441/2011.(VIII.15.) Gye. Kt. határozatban foglalt munkáltatónál a képzési
idő alatt saját kezdeményezésére, vagy hibájából megszűnik, vagy tanulmányait nem fejezi be, a számára kifizetett
tandíj költségeket köteles a megbízónak visszafizetni.
5.
A megbízotti jogviszonyra bejelentett munkáltató kötelezi magát arra, hogy a tanulmányi idő alatt, a jelen
szerződésben meghatározott támogatást biztosítja a megbízott részére a tanulmányok folytatásával kapcsolatban:
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- egyetem által kirótt féléves tandíjakat (145.000 Ft/ félév) a munkáltató címére kért és kiállított számla ellenében,
- a kötelező konzultációs megjelenések útiköltségét Mezőberény –Gödöllő viszonylatában, a sajátgépjármű
használatra vonatkozó belföldi kiküldetési rendelvény elszámolására alkalmazott törvényi szabályozás szerint.
- a szerződésben megbízói kötelezettségként szereplő költségek rendezése teljes egészében a Gyomaszolg Ipari
Park Kft-t terhelik.
6. A megbízotti jogviszonyra bejelentett munkáltató a tanulmányok folytatásához, tekintettel a megbízott kötetlen
munkaidejére biztosítja megbízottnak az oktatásban történő részvételt.
7.
A megbízott/munkavállaló kötelezi magát, arra, hogy a jelen szerződésben vállalt tanulmányt folytatja,
vizsgakötelezettségeinek eleget tesz. A konzultációs órák beosztását, valamint a vizsgarendet félévenként a
munkáltatónak leadja.
8. A szerződéssel kapcsolatban felmerült vita esetén a munkaügyi viták eldöntésére vonatkozó szabályok szerint
kell eljárni a hatáskörrel rendelkező Békés Megyei Munkaügyi Bíróság előtt.
9. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés kizárólag az 1. pontban rögzített képzésre és képzőhelyre,
valamint célra vonatkozóan érvényes.
Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.
Jelen szerződés két számozott oldalból áll, és két példányban készült.
Kelt: Gyomaendrőd, 2011. október
……………………………………………
megbízó

………………………………………………
megbízott

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

Javadalmazási Szabályzat
Lévai Éva
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A köztulajdonban lévő gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény előírja a
köztulajdonban lévő gazdasági társaságok legfőbb szerve részére, hogy szabályzatot kell alkotni a vezető
tisztviselők, felügyelőbizottsági tagok, könyvvizsgálók, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XX.
törvény (továbbiakban Mt.) 188. §. (1) bekezdése, illetve a 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó vezető állású
munkavállalók javadalmazásának, valamint a jogviszony megszüntetése esetére biztosított juttatások módjának,
mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot annak elfogadásától számított 30 napon belül a cégiratok
közt el kell helyezni.
A Javadalmazási Szabályzat tervezete egységes szabályokat fogalmaz meg valamennyi Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság vonatkozásában. A szabályzat hatálya
kiterjed a vezetőkre, a felügyelő bizottságok tagjaira és a könyvvizsgálókra.
A szabályzat rögzíti a vezetők, tisztségviselők, és a könyvvizsgálók javadalmazási elveinek szabályait, a vezetők
prémium fizetési feltételeit, és költségtérítésének szabályait, továbbá a vezetők munkaviszonyának megszüntetése
esetén járó juttatásokat.
A szabályzat a személyi alapbérek megállapításánál, illetve annak esetleges emelésénél figyelembe veszi a
gazdasági társaság költségviselő képességét.
Nem célja a szabályzatnak hogy a hatálya alá vont személyi kör esetében az egyes juttatásokat összegszerűen
rögzítse, mivel azt a Képviselő-testületi döntések, munkaszerződések határozzák meg. Bevezetése elősegítheti a
vezetők átláthatóbb, célhoz kötött takarékosabb javadalmazását.
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatnak megfelelően fogadja el a mellékelt Javadalmazási
Szabályzatot.

Javadalmazási Szabályzat (tervezet)
I.
A szabályzat célja és hatálya
1. A szabályzat célja:
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben
(továbbiakban: Takarékos törvény) 5. §. (3) bekezdésében meghatározottak végrehajtása.
2. A szabályzat hatálya:
2.1. A szabályzat hatálya kiterjed Gyomaendrőd Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági
társaságaira (továbbiakban: Társaságok), melyek a következők:
a, Gyomaszolg Kft.
b, Gyomaközszolg Kft.
c, Gyomaendrődi Liget Fürdő és Szolgáltató Kft.
d, Zöldpark Nonprofit Kft.
2.2. A szabályzat személyi hatálya kiterjed:
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(1) a Társaságok ügyvezetőjére (függetlenül attól, hogy tevékenységét megbízási jogviszony vagy munkaviszony
keretében látja el):
a)
A Társaságoknak a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. (továbbiakban: Mt.) 188.§-a és a
188/A.§-a szerint (legfőbb szerv által kijelölt) vezető állású munkavállalónak minősülő alkalmazottra (a továbbiakban:
vezető)
b)
A Társaságoknak a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban Gt.) 22. § (2) bekezdés
a) pontja szerinti jogállású vezető tisztségviselőre.
c)
A Társaságok felügyelő bizottságainak tagjaira és elnökeire
d) A társaságok könyvvizsgálójára
2.3. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed:
a) A vezetők és tisztségviselők javadalmazási elveinek szabályozására.
b) A vezetők prémium fizetési feltételeire.
c) A vezetők jogviszonyának megszüntetése esetén járó juttatásokra.
d) A vezetők költségtérítésének szabályozására.
II.
A vezetőre és tisztségviselőkre vonatkozó javadalmazási elvek és szabályok
1. A vezető javadalmazása
1.1. A vezető személyi alapbére
A Társasággal munkaviszonyban álló vezető havi személyi alapbérét, valamint a Gt. 22. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti vezető személyi alapbérének mértékét, meghatározott indokok alapján a Társaság alapítója évente külön
határozatban állapíthatja meg a Társaság gazdálkodási körülményeit, költségviselő képességét és jellemző
viszonyait szem előtt tartva.
A vezető személyi alapbérének megállapításakor évente a keresetfejlesztési irányelveket kell figyelembe venni
azzal, hogy a vezető alapbére legfeljebb a társaságra irányadó átlagkereset fejlesztési/bértömeg-növekedési
mértéknek megfelelő százalékos mértékkel növelhető.
1.2. A vezető éves prémiuma
A Társasággal munkaviszonyban álló, valamint a Gt. 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető részére a társaság
legfőbb szerve tűzhet ki prémiumot. A vezető prémiumkitűzéséről ki kell kérni a felügyelőbizottság véleményét.
Prémiumfeladatként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feladat határozható meg, amelynek
teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, számszerűsíthető,
objektíven meghatározható teljesítményt takar.
A vezető éves prémiumának mértéke nem haladhatja meg a vezető személyi alapbérének a kétszeresét. A konkrét
prémiumfeladatokat a prémium kitűzésére jogosult, évente, külön határozatban állapítja meg.
A vezetőnél az adott évi üzletpolitikai és gazdasági célkitűzéseinek eredményes megvalósítását elősegítő, hatékony
működésre ösztönző prémium-javadalmazási formát kell érvényesíteni.
A prémium elfogadására az üzleti terv elfogadásával egyidejűleg, illetve kivételesen indokolt esetben azt követően
kerülhet sor, megfelelő indoklás mellett. A kitűzés tartalmazza a prémium mértékét, a teljesítendő feladatokat, a
hozzájuk tartozó prémiumhányaddal, az értékelés időpontját a prémium összegéről, valamint a kifizetésre jogosult
szervet.
A prémiumfeladatokat, és a kifizetett prémium összegét közzé kell tenni a kifizetést követő 15 napon belül az
önkormányzat honlapján, „a köztulajdonban lévő gazdasági társaságok működtetésének átláthatóbbá tételéről” szóló
Kormányrendelet alapján közzétett adatok között.
Az elháríthatatlan külső körülmények (természeti csapások, piaci katasztrófák…) és egyéb indokolt esetek miatti
prémiumkiesések korrekciójára kerülhet sor.
A prémiumfeladatok kiértékelése és elszámolása az üzleti évet lezáró mérleg elfogadásakor történik. A
prémiumfeladatok részteljesítését nem lehet figyelembe venni.
Prémium kifizetését kizáró tényezőként szükséges figyelembe venni az üzleti tervben meghatározott átlagkeresetfejlesztési / bértömeg-növekedési mérték túllépését. Nem fizethető továbbá prémium abban az esetben, ha a
társaságnak lejárt köztartozása (adó, TB, …) áll fenn az üzleti év végén.
Prémiumcsökkentő tényező jogszabály, vagy a társaság alapítójának határozata alapján fennálló adatszolgáltatási
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kötelezettség nem, illetve nem határidőben történő teljesítése, a kifizethető prémium 20%-ának mértékéig.
A prémiumkitűzésben meg kell határozni, egy-egy a társaság szempontjából kiemelt fontosságú, jelentős jellemező
mutatót, (pl: tőkemegtérülési mutató, eladósodottsági mutató stb.) és annak optimális értékét. Ha ez a mutató nem
teljesül, akkor a kifizethető éves prémium összegét 10%-al csökkenteni kell.
A vezető munkaviszonyának évközben történő megszűnése esetén a prémium időarányos része számolható el a
tárgyévet záró éves alapító által elfogadott határozat kiadását követően.
Amennyiben a társaság veszteségesen gazdálkodik, nem fizethető prémium.
1.3. A vezető munkaszerződési feltételeinek meghatározása
1.3.1. A vezető munkaviszonyának létesítése, munkáltatói jogkör gyakorlása
Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása (munkaviszony létesítése,
megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, - ideértve a végkielégítést és az egyéb
díjazást, illetve juttatást is) a jelen szabályzat hatálya alá tartozó vezetők felett.
1.3.2. A munkaviszony megszüntetése esetén a vezető részére járó juttatások
Határozott időtartamú munkaviszony esetén a vezetőt az Mt. általános szabályai szerinti mértékben (88. § (2)
bekezdés) szerint illetik meg a járandóságok, ettől a rendelkezéstől a munkavállaló javára eltérni nem lehet.
1.3.3. Költségtérítések és egyéb juttatások
- Munkakörével összefüggésben mobiltelefon használatára.
- A vezető a nem vezető állású munkavállalók számára biztosított mértékben jogosult a munkáltató által biztosított
szociális juttatásokra.
- Hivatali munkavégzése céljaira jogosult a társaság tulajdonában lévő személygépkocsit használni a társaság belső
gépkocsi-használati szabályzatának és a hatályos jogszabályoknak megfelelően,
- vagy jogosult lehet, amennyiben nincs a társaság tulajdonában olyan gépkocsi, mely a vezető használatába lett
adva saját tulajdonú gépkocsiját használni hivatalos célokra is, utóbbi esetben a vonatkozó jogszabályok
rendelkezései szerinti térítésre jogosult a munkáltató által meghatározott km/hó, vagy költségátalány/hó mértékben.
Abban az esetben, ha a vezető a saját tulajdonú gépkocsija használatára részesül költségtérítésben, a
munkaszerződés megkötéséről rendelkező határozatnak – az egyéb munkaszerződési feltételek felsorolása mellett
– tartalmaznia kell a gépkocsi-használat km/hó, vagy költségtérítés/hó mértékét is.
- Hivatalos kiküldetés esetén bármely közlekedési eszköz, valamint szállás igénybevételére.
1.3.4. A vezetők részére pótlék nem állapítható meg.
2. A felügyelő bizottság díjazása
A jelen szabályzat 2.1. pontjában felsorolt társaságok Alapító Okirataiban meghatározottak szerint a felügyelő
bizottság tagja, elnöke, havi díjazásban részesül, melynek maximális összege a mindenkori minimálbér összegét
nem haladhatja meg. Más javadalmazásra nem jogosult.
Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelő bizottsági
tagsága után részesülhet javadalmazásban.
3. A könyvvizsgáló díjazása
A könyvvizsgáló részére éves díjtétel kerül meghatározásra úgy, hogy a megbízni kívánt könyvvizsgálótól a díjtétel
meghatározása előtt árajánlatot kell kérni, amelyben a könyvvizsgáló ismerteti a Társaság sajátosságaira szabott
munkaidő szükségletét, illetve az elvégzendő munka fajlagos díját.
A könyvvizsgáló éves díjtételének mértékét, megalapozott indokok alapján, a Társaság gazdálkodási körülményeit,
költségviselő képességét és jellemző viszonyait szem előtt tartva kell előterjeszteni a Társaság legfőbb szerve
részére. A könyvvizsgálói díjazás évente, az éves infláció mértékével emelhető a legfőbb szerv ilyen irányú döntése
esetén.
A Társaság gazdálkodási körülményeiben, piaci helyzetében bekövetkezett változások – többletfeladatok, nagyobb
kockázatvállalások, stb. – egyedileg meghatározandó könyvvizsgálói díjazás megállapítását indokolhatják, melyről a
legfőbb szerv dönt.
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4. Záró rendelkezés
Jelen szabályzatot Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …………… határozatával hagyta
jóvá.
Gyomaendrőd, 2011. október

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Várfi András
polgármester

Döntési javaslat
"Javadalmazási Szabályzat"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében szereplő, Gyomaendrőd
Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezetői, felügyelő bizottságok tagjai, és
könyvvizsgálóira vonatkozó, javadalmazási rendszeréről szóló Javadalmazási Szabályzatot elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a gazdasági társaságok vezetőit, hogy a Javadalmazási Szabályzatot a cégiratok között
helyezzék el.
Javadalmazási Szabályzat
I.
A szabályzat célja és hatálya

1. A szabályzat célja:
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben
(továbbiakban: Takarékos törvény) 5. §. (3) bekezdésében meghatározottak végrehajtása.
2. A szabályzat hatálya:
2.1. A szabályzat hatálya kiterjed Gyomaendrőd Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági
társaságaira (továbbiakban: Társaságok), melyek a következők:
a, Gyomaszolg Kft.
b, Gyomaközszolg Kft.
c, Gyomaendrődi Liget Fürdő és Szolgáltató Kft.
d, Zöldpark Nonprofit Kft.

2.2. A szabályzat személyi hatálya kiterjed:
(1) a Társaságok ügyvezetőjére (függetlenül attól, hogy tevékenységét megbízási jogviszony vagy munkaviszony
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keretében látja el):
a) A Társaságoknak a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. (továbbiakban: Mt.) 188.§-a és a
188/A.§-a szerint (legfőbb szerv által kijelölt) vezető állású munkavállalónak minősülő alkalmazottra (a továbbiakban:
vezető)
b) A Társaságoknak a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban Gt.) 22. § (2)
bekezdés a) pontja szerinti jogállású vezető tisztségviselőre.
c)

A Társaságok felügyelő bizottságainak tagjaira és elnökeire

d) A társaságok könyvvizsgálójára

2.3. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed:
a) A vezetők és tisztségviselők javadalmazási elveinek szabályozására.
b) A vezetők prémium fizetési feltételeire.
c) A vezetők jogviszonyának megszüntetése esetén járó juttatásokra.
d) A vezetők költségtérítésének szabályozására.

II.

A vezetőre és tisztségviselőkre vonatkozó javadalmazási elvek és szabályok

1. A vezető javadalmazása
1.1. A vezető személyi alapbére
A Társasággal munkaviszonyban álló vezető havi személyi alapbérét, valamint a Gt. 22. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti vezető személyi alapbérének mértékét, meghatározott indokok alapján a Társaság alapítója évente külön
határozatban állapíthatja meg a Társaság gazdálkodási körülményeit, költségviselő képességét és jellemző
viszonyait szem előtt tartva.
A vezető személyi alapbérének megállapításakor évente a keresetfejlesztési irányelveket kell figyelembe venni
azzal, hogy a vezető alapbére legfeljebb a társaságra irányadó átlagkereset fejlesztési/bértömeg-növekedési
mértéknek megfelelő százalékos mértékkel növelhető.

1.2. A vezető éves prémiuma

A Társasággal munkaviszonyban álló, valamint a Gt. 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető részére a társaság
legfőbb szerve tűzhet ki prémiumot. A vezető prémiumkitűzéséről ki kell kérni a felügyelőbizottság véleményét.
Prémiumfeladatként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feladat határozható meg, amelynek
teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, számszerűsíthető,
objektíven meghatározható teljesítményt takar.
A vezető éves prémiumának mértéke nem haladhatja meg a vezető személyi alapbérének a kétszeresét. A konkrét
prémiumfeladatokat a prémium kitűzésére jogosult, évente, külön határozatban állapítja meg.
A vezetőnél az adott évi üzletpolitikai és gazdasági célkitűzéseinek eredményes megvalósítását elősegítő, hatékony
működésre ösztönző prémium-javadalmazási formát kell érvényesíteni.
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A prémium elfogadására az üzleti terv elfogadásával egyidejűleg, illetve kivételesen indokolt esetben azt követően
kerülhet sor, megfelelő indoklás mellett. A kitűzés tartalmazza a prémium mértékét, a teljesítendő feladatokat, a
hozzájuk tartozó prémiumhányaddal, az értékelés időpontját a prémium összegéről, valamint a kifizetésre jogosult
szervet.
A prémiumfeladatokat, és a kifizetett prémium összegét közzé kell tenni a kifizetést követő 15 napon belül az
önkormányzat honlapján, „a köztulajdonban lévő gazdasági társaságok működtetésének átláthatóbbá tételéről” szóló
Kormányrendelet alapján közzétett adatok között.
Az elháríthatatlan külső körülmények (természeti csapások, piaci katasztrófák…) és egyéb indokolt esetek miatti
prémiumkiesések korrekciójára kerülhet sor.
A prémiumfeladatok kiértékelése és elszámolása az üzleti évet lezáró mérleg elfogadásakor történik. A
prémiumfeladatok részteljesítését nem lehet figyelembe venni.
Prémium kifizetését kizáró tényezőként szükséges figyelembe venni az üzleti tervben meghatározott átlagkeresetfejlesztési / bértömeg-növekedési mérték túllépését. Nem fizethető továbbá prémium abban az esetben, ha a
társaságnak lejárt köztartozása (adó, TB, …) áll fenn az üzleti év végén.
Prémiumcsökkentő tényező jogszabály, vagy a társaság alapítójának határozata alapján fennálló adatszolgáltatási
kötelezettség nem, illetve nem határidőben történő teljesítése, a kifizethető prémium 20%-ának mértékéig.
A prémiumkitűzésben meg kell határozni, egy-egy a társaság szempontjából kiemelt fontosságú, jelentős jellemező
mutatót, (pl: tőkemegtérülési mutató, eladósodottsági mutató stb.) és annak optimális értékét. Ha ez a mutató nem
teljesül, akkor a kifizethető éves prémium összegét 10%-al csökkenteni kell.
A vezető munkaviszonyának évközben történő megszűnése esetén a prémium időarányos része számolható el a
tárgyévet záró éves alapító által elfogadott határozat kiadását követően.
Amennyiben a társaság veszteségesen gazdálkodik, nem fizethető prémium.

1.3. A vezető munkaszerződési feltételeinek meghatározása
1.3.1. A vezető munkaviszonyának létesítése, munkáltatói jogkör gyakorlása
Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása (munkaviszony létesítése,
megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, - ideértve a végkielégítést és az egyéb
díjazást, illetve juttatást is) a jelen szabályzat hatálya alá tartozó vezetők felett.

1.3.2. A munkaviszony megszüntetése esetén a vezető részére járó juttatások
Határozott időtartamú munkaviszony esetén a vezetőt az Mt. általános szabályai szerinti mértékben (88. § (2)
bekezdés) szerint illetik meg a járandóságok, ettől a rendelkezéstől a munkavállaló javára eltérni nem lehet.

1.3.3. Költségtérítések és egyéb juttatások
- Munkakörével összefüggésben mobiltelefon használatára.
- A vezető a nem vezető állású munkavállalók számára biztosított mértékben jogosult a munkáltató által biztosított
szociális juttatásokra.
- Hivatali munkavégzése céljaira jogosult a társaság tulajdonában lévő személygépkocsit használni a társaság belső
gépkocsi-használati szabályzatának és a hatályos jogszabályoknak megfelelően,
- vagy jogosult lehet, amennyiben nincs a társaság tulajdonában olyan gépkocsi, mely a vezető használatába lett
adva saját tulajdonú gépkocsiját használni hivatalos célokra is, utóbbi esetben a vonatkozó jogszabályok
rendelkezései szerinti térítésre jogosult a munkáltató által meghatározott km/hó, vagy költségátalány/hó mértékben.
Abban az esetben, ha a vezető a saját tulajdonú gépkocsija használatára részesül költségtérítésben, a
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munkaszerződés megkötéséről rendelkező határozatnak – az egyéb munkaszerződési feltételek felsorolása mellett
– tartalmaznia kell a gépkocsi-használat km/hó, vagy költségtérítés/hó mértékét is.
- Hivatalos kiküldetés esetén bármely közlekedési eszköz, valamint szállás igénybevételére.

1.3.4. A vezetők részére pótlék nem állapítható meg.

2. A felügyelő bizottság díjazása
A jelen szabályzat 2.1. pontjában felsorolt társaságok Alapító Okirataiban meghatározottak szerint a felügyelő
bizottság tagja, elnöke, havi díjazásban részesül, melynek maximális összege a mindenkori minimálbér összegét
nem haladhatja meg. Más javadalmazásra nem jogosult.
Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelő bizottsági
tagsága után részesülhet javadalmazásban.

3. A könyvvizsgáló díjazása
A könyvvizsgáló részére éves díjtétel kerül meghatározásra úgy, hogy a megbízni kívánt könyvvizsgálótól a díjtétel
meghatározása előtt árajánlatot kell kérni, amelyben a könyvvizsgáló ismerteti a Társaság sajátosságaira szabott
munkaidő szükségletét, illetve az elvégzendő munka fajlagos díját.
A könyvvizsgáló éves díjtételének mértékét, megalapozott indokok alapján, a Társaság gazdálkodási körülményeit,
költségviselő képességét és jellemző viszonyait szem előtt tartva kell előterjeszteni a Társaság legfőbb szerve
részére. A könyvvizsgálói díjazás évente, az éves infláció mértékével emelhető a legfőbb szerv ilyen irányú döntése
esetén.
A Társaság gazdálkodási körülményeiben, piaci helyzetében bekövetkezett változások – többletfeladatok, nagyobb
kockázatvállalások, stb. – egyedileg meghatározandó könyvvizsgálói díjazás megállapítását indokolhatják, melyről a
legfőbb szerv dönt.

4. Záró rendelkezés
Jelen szabályzatot Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …………… határozatával hagyta
jóvá.

Gyomaendrőd, 2011. október

Dr. Csorba Csaba

Várfi András

jegyző

polgármester

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

A települési főépítész állás betöltése
Lévai Éva
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet értelmében a területfejlesztéssel és -rendezéssel, a településfejlesztéssel és rendezéssel, továbbá az épített környezet alakításával és védelmével, az építésüggyel kapcsolatos egyes
feladatokat és hatósági eljárásokat a települési önkormányzat esetében a települési főépítész látja el, illetve a
települési önkormányzat közigazgatási területére kiterjedő illetékességgel a települési önkormányzati feladatokkal
kapcsolatos döntéseket a települési főépítész, készíti elő.
Városunkban a főépítészi feladatokat pályázat elnyerése útján 2009. május 1. napjától Kmetykó János a
CSABATERV Bt. ügyvezetője látja el megbízás alapján, mely megbízás 2011. december 31. napjával lejár.
Munkájával kapcsolatban probléma nem merült fel, feladatait, a jogszabályi előírásoknak megfelelően
maradéktalanul ellátja. Tevékenységéért havi bruttó 180.000.-Ft díjazásban részesül.
Az önkormányzatnak gondoskodni kell a főépítészi feladatok további ellátásáról. Két lehetőség van, a jelenlegi
főépítész újabb megbízást kap, vagy a Képviselő-testület pályázatot ír ki a feladat ellátására.
Fentiek alapján kérem szíveskedjenek döntésüket meghozni a határozati javaslatok alapján.

Döntési javaslat
"A települési főépítész állás betöltése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

1. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Kmetykó János Békéscsaba, Szőlő u. 105/4. szám alatti lakost, a
CSABATERV BT. ügyvezetőjét bízza meg, megbízásos jogviszony formájában a városi főépítész feladatok
ellátásával, 2012. január 1. napjától ………………………. napjáig.
Tevékenységéért havonta, utólag a hó utolsó napján benyújtott számla alapján br. ………….-Ft díjazását állapít
meg. Az összeg tartalmazza a tevékenység díjazását, az utazási költségeit, a szakmai rendezvényeken való
közreműködés költségeit.
2. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet önkormányzati főépítészi feladatok megbízásos
jogviszonyban történő ellátására. A feladat ellátásához a Képviselő-testület a 2012. évi költségvetési rendeletében
biztosítja a fedezetet.
Pályázati feltételek:
- legalább ötéves - a településrendezésben, az építészeti tervezésben, illetőleg az építésügyi igazgatásban
összesen eltöltött – gyakorlat
- okleveles építészmérnök végzettség,
- főépítész vizsga
Illetve
- szakirányú felsőfokú kiegészítő szakképzettséggel rendelkező építészmérnöki, településmérnöki végzettség,
valamint
- építész kamarai tagság.
Pályázathoz mellékelni kell:
- Részletes szakmai önéletrajzot,
- Iskolai végzettségről szóló okirat másolatát,
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- Szakmai gyakorlatok igazolását,
- A területileg illetékes építész kamara 90 napnál nem régebbi szakmai véleményét,
- Építész kamarai tagságról szóló közigazgatási határozat másolatát,
- A feladat ellátására vonatkozó árajánlatot
Pályázathoz csatolni kell a személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozatot.
A városi főépítészi megbízás határozott időre: 2012. január 1-től …………………-ig szól.
Pályázat benyújtásának határideje, helye módja: A pályázatokat 2011. november 21. napján 16. óráig, postai úton,
Gyomaendrőd Város Polgármestere, Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám alá, vagy személyesen Gyomaendrőd
Város Polgármesteri Hivatal Titkársági Osztályán egy példányban, írásban, zárt borítékban kell benyújtani, a
borítékon kérjük feltüntetni: „önkormányzati főépítész”
A feladat ellátásával kapcsolatban érdeklődni lehet: Gyomaendrőd Város Polgármesterénél 06/20/566 66 00.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. december 23.

Határidők, felelősök:
Határidő: értelem szerint
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Lévai Éva
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. október 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Közvilágítási hálózat bővítése
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt évben több lakossági igény érkezett hivatalunkhoz, miszerint a Németzugi sori és az Előhalmi tanyákon
élő lakosok kérik az Önkormányzatot a szóban forgó területek közvilágítási hálózatának bővítésére, kiépítésére.
Németzugi sor:
A T. Képviselő-testület a 2009. június 25.-i ülésen és a 2010. november 25-i ülésén tárgyalta Czakó Beatrix a
Németzugi sor közvilágításának kiépítésével kapcsolatos kérelmét. Az akkor hozott határozat alapján a Képviselőtestület a kérelmet újratárgyalja a 2011 évi költségvetés elfogadása után.
A 2011 évi költségvetésben forrás kijelölése nélkül 2.000.000 Ft-ot különített el közvilágítási hálózat bővítésre.
A közvilágítási hálózat karbantartási kötelessége és bővítési joga a közelmúltban tisztázásra került, miszerint az
E.ON Zrt ezeket a feladatokat az EHSZER Kft számára átruházta.
A Czakó Beatrix által kért beruházás leírása:
A beruházás során 3 db lámpaoszlop és 4 db lámpatest kerülne kiépítésre. A beruházás során csak a folyamatosan
lakott ingatlanok előtti utcaszakasz megvilágítása valósulna meg.
A Körös Villamossági Bt. által készített árajánlat szerint a beruházás bruttó költsége 1.536.855 Ft.
Előhalmi tanyák:
A Gyomaendrőd-Körösladány-Dévaványa közúti kereszteződésben elhelyezkedő VII. kerület 0943/4, 0943/5,
0943/6, 0943/3, 0956/8. és 14701/1. hrsz. tanyák közvilágítási bővítését a T. Képviselő testület a 2010. szeptemberi
ülésén tárgyalta.
Az akkor született 372/2010. (IX.23) Gye. Kt. határozat alapján az Önkormányzat levélben felkereste a Magyar
Közút Nonprofit Zrt-t a beruházás finanszírozásával kapcsolatban.
Szóbeli tájékoztatásuk alapján a Magyar Közút Nzrt. támogatja a csomópont közvilágításának kiépítését azonban
nem áll módjában az anyagi támogatása.
Az EHSZER Kft által adott ajánlat alapján a közvilágítás kiépítése bruttó 767.741 Ft.
A beruházás következtében várható kiadások és bevételek:
Kiadások: a beruházás teljes költsége valamint a megnövekedett energiafogyasztásból származó többlet
üzemeltetési költségek.
Bevételek: nem várható
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.
A 2011. évi költségvetésben forráskijelölés nélkül 2.000.000 Ft lett elkülönítve közvilágítási hálózat bővítésre.
Tekintettel az Önkormányzat anyagi helyzetére valószínűsíthető, hogy az elkülönített pénzösszeg csak a
kötvényfelhasználás terhére biztosítható, azonban mindkét beruházás kivitelezése esetén még további 304.596 Ft
összegű forráskijelölés szükséges.
A 362/2007. (XI.29.) Gye. Kt. határozat IV. pontja alapján a "A kötvény kibocsátása esetén az önkormányzat részére
ebből megnyíló pénz csak olyan fejlesztések finanszírozására használható fel, melyek a képviselő-testületet
többletbevételhez juttatják, illetve működési kiadásait csökkentik, függetlenül attól, hogy a fejlesztéshez kapcsolódik
e pályázati lehetőség. A kötvény kibocsátásából rendelkezésre álló összeget elsődlegesen a pályázati lehetőséghez
kapcsolódó saját erő biztosítására kell felhasználni. A rendelkezésre álló összeg, működési célra nem használható
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fel".

1. döntési javaslat
"Németzugi sor közvilágítás bővítése"
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 Németzugi sor közvilágítás bővítését, kötvényfelhasználás terhére biztosítsa a beruházáshoz
szükséges 1.536.855 Ft-t.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"Előhalmi tanyák közvilágítás bővítése"
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 az Előhalmi tanyák közvilágítás bővítését, kötvény felhasználás terhére biztosítsa a beruházáshoz
szükséges 767.741 Ft-t.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. október 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Az önkormányzat elővásárlási jogának érvényesítése lakóingatlan
kényszerértékesítése során
Csényi István
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Pénzintézet javaslatára 4 magánszemély írásos kérelmet nyújtott be, melyben a tulajdonukban lévő lakóingatlanokat
felajánlják megvásárlására Gyomaendrőd Város Önkormányzatának. A felajánlás oka, hogy a kérelmezők nem
tudják fizetni a svájci frank alapú lakáshiteleiket. A kérelmeket nem mellékeltem az előterjesztéshez, azok az
ügyiratban megtekinthetők. A kérelmekben több milliós nagyságrendű tartozások vannak feltüntetve. Arról nincs
információ, hogy az érintett bankok a konkrét esetben milyen áron és mikor hirdetik meg az ingatlanokat árverésre.
A 2008. év második felében bekövetkezett gazdasági válság, és a forint gyengülése következtében a lakáshiteletek
törlesztő részletei drasztikusan megemelkedtek, emiatt sokan a fizetőképtelenség határára sodródtak. A Kormány a
helyzet enyhítése érdekében törvényjavaslatot terjesztett be az Országgyűlés elé, amelyet 2009. június 15.-én a
nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok védelme érdekében szükséges egyes
törvénymódosításokról szóló 2009. évi XLVIII. törvénnyel elfogadott.
A törvény módosította a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 1993. évi LXXVIII. törvényt, melyet kiegészítette a települési önkormányzat elővásárlási jogát szabályozó, a
lakóingatlanok kényszerértékesítése során alkalmazandó 85/F §-sal. E rendelkezés 2009. augusztus 21-én lépett
hatályba.
A törvény két esetben biztosít elővásárlási jogot a lakóingatlan fekvése szerinti települési önkormányzatoknak:
beköltözhető állapotban értékesítendő lakóingatlan bírósági és közigazgatási végrehajtási árverése, valamint
nyilvános pályázati értékesítése során és
lakóingatlan, mint zálogtárgy bírósági végrehajtáson kívüli értékesítése során.
Az önkormányzat akkor élhet az elővásárlási jogával, ha az adós kérelmet terjesztett elő az érintett ingatlan bérleti
jogának biztosítása iránt és arra az önkormányzat – az ingatlan megvétele esetére – írásban kötelezettséget is
vállalt, hogy a bérbeadásról szóló rendeletében meghatározott feltételek szerint, határozatlan időre bérbeadja.
Az önkormányzat a törvénnyel valamennyi olyan ingatlan kényszerértékesítése esetében lehetőséget kap
elővásárlási jog gyakorlására, amely alkalmas a későbbiekben bérlakásként való működtetésre, és amelynek az
értékesítése a lakhatásul szolgáló ingatlan elvesztésével jár.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében az elővásárlási jog gyakorlására előirányzatot nem
biztosított.
Amennyiben az önkormányzat élni kíván a törvény adta lehetőséggel, jogi és pénzügyi (fedezet biztosítása)
döntések meghozatala szükséges.
Az önkormányzatok számára a fedezet biztosíthatósága érdekében a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. a „Sikeres
Magyarországért” Bérlakás Hitelprogram keretében tud kedvezményes hitelt nyújtani.
A „Sikeres Magyarországért” Bérlakás Hitelprogram hitelcéljai kiegészültek az alábbi hitelcélokkal.
1. A települési önkormányzat elővásárlási joga alapján történő lakásvásárlás, abban az esetben, ha az
önkormányzat vállalja, hogy a lakást a korábbi tulajdonosnak bérbe adja.
2. Használt lakás vásárlás abban az esetben, ha az önkormányzat vállalja, hogy a lakást az eladónak bérbe adja.
A hitelfelvétel módja megegyezik a „Sikeres Magyarországért” Infrastruktúra Fejlesztési hitelprogram gyakorlatával,
tehát közbeszerzés útján történik a finanszírozó hitelintézet kiválasztása.
A hitelkonstukció fontosabb feltételei, kondíciói a következők:
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Lakásonként max. 20 millió Ft hitel igényelhető.
Lejárati ideje: legfeljebb 25 év, türelmi ideje: legfeljebb 3 év, kamata max: 3 havi EURIBOR+2,5% kamatfelár, egyéb
költség nem számítható fel, önkormányzati saját erő nem szükséges. Az előterjesztéshez mellékelve van a Magyar
Fejlesztési Bank „Sikeres Magyarországért” Bérlakás Hitelprogram Termékleírás.
A program elindítása esetén a következő tényezőkre kell figyelemmel lenni:
Az igénylők várható száma és az elővásárlási jog alapjául szolgáló vételárak nagysága nem ismert. Erre
vonatkozóan nem áll rendelkezésre tapasztalati adat, a lakáshitelt biztosító bankoktól érdemi információ a banktitok
és személyiségi jogok védelme miatt nem várható.
Elővásárlási jog gyakorlása során a feltételeknek megfelelő esetekben van-e mérlegelési joga az
önkormányzatnak.
A megvásárolt ingatlanok vonatkozásában az önkormányzatra, mint tulajdonosra hárul(hat) a felújítási
kötelezettség.
Az önkormányzat a lakásokat hitel felvételével tudná megvásárolni, amely befolyásolja a további hitelfelvétel
lehetőségét, veszélyeztetheti a már eldöntött, folyamatban lévő támogatott beruházások önerő finanszírozását és
nem utolsó sorban a költségvetés egyensúlyát.
Tekintettel a fent leírt kockázati hatásokra, az önkormányzat gazdálkodási lehetőségeire, adósságszolgálatára (
kötvények kamatinak a megfizetése, egyéb fizetési kötelezettségek ) a törvény által biztosított elővásárlási jog
gyakorlását jelenleg nem javasolom.

Döntési javaslat
"Elővásárlási jog gyakorlása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazadasági Bizottság tekintettel az önkormányzat gazdálkodási
helyzetére nem javasolja a módosított 1993. évi LXXVIII. tv. 85/F §-a szerinti elővásárlási jog gyakorlásához
pénzügyi fedezet biztosítását a 2011. évi költségvetésében.

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