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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 Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
javasolja a 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 Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2011. október 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről, a sportról és a közművelődésről szóló
önkormányzati rendeletek módosításának első fordulós tárgyalása
Megyeri László aljegyző, Tóth Katalin, Tóthné Rojik Edit
Dr. Csorba Csaba jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló
12/1995. (IV.18.) önkormányzati rendelet, a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet, valamint a
közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet alapján éves kötlségvetésében elkülönített
alapokat hoza létre a civil, sport és ifjúsági szervezetek és programok támogatására.
A fenti rendelet alapján támogatásban részesült szervezeteknek és személyeknek a hatályos jogszabályok szerint
elszámolási kötelezettségük van. A közpénzekkel történő felelős gazdálkodás és az azokkal történő elszámolás
érdekében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A. § (2) bekezdése előírja: „Az államháztartás
alrendszereiből, továbbá az európai uniós forrásokból finanszírozott vagy támogatott szervezeteket, illetve
magánszemélyeket számadási kötelezettség terheli a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott
összegek rendeltetésszerű felhasználásáról…”
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. Törvény értelmében 2008. évtől
elektronikusan kell rögzítenie a befogadó szervnek a támogatott pályázókra, egyedi támogatottakra vonatkozó
kérelmeket, elszámolásokat illetve adatokat.
5. § (1) A pályázatot befogadó szerv a pályázat befogadásától - illetve a 8. § (2) bekezdése szerinti
kezdeményezéstől - számított öt munkanapon belül a Kormány által kijelölt szerv által üzemeltetett honlapon (a
továbbiakban: honlap) közzéteszi
a) a pályázat tárgyát és kiíróját,
b) a pályázat benyújtóját,
c) lehetőség szerint az igényelt összeget,
d) a 8. § szerinti érintettséget.
(2) A pályázatot befogadó szerv a pályázat elbírálását követő 15 napon belül közzéteszi a döntéshozó nevét, és
a) törli a támogatást el nem nyert pályázat (1) bekezdés szerinti adatait, vagy
b) közzéteszi az elnyert támogatás összegét.
(3) A pályázatot befogadó szerv - a számlák és bizonylatok kivételével - közzéteszi a benyújtott és elfogadott
pályázati elszámolást. A közzétett elszámolásban szereplő üzleti titkot olvashatatlanná kell tenni.
A jogszabályi előírásoknak megfelelés, a pontos, naprakész nyilvántartás vezetés, az adatminőség és
adatkonzisztencia biztosítása érdekében, a létszámmal való ésszerű gazdálkodás és az élőmunka ráfordítás
arányának csökkentése érdekében szükségessé válik a pályázati rendszer technikai támogatása, az elektronizáció
igénybevétele a pályázatok benyújtása és a támogatás elszámolás során.
A pályázónak és a támogatást nyújtónak is kellő tartalmi és technikai támogatást és biztonságot nyújthatnak az
intelligens elektronikus nyomtatványok. Az elektronikus nyomtatványok alkalmazásával:
§
egységessé és szabványossá válnak az alapbizonylatok,
§
formailag és logikailag hibátlan pályázatok és elszámolások állíthatók elő,
§
az adatok egyszer kerülnek rögzítésre, a zárt feldolgozás során a nyomtatvány kitöltője által rögzített adatok
nem változhatnak meg,
§
a pályáztató azonos adatokból többféle vetítéssel és kapcsolással, továbbá minimális munkaráfordítással lesz
képes megfelelni a különböző állami adatszolgáltatási kötelezettségének és saját bizonylatolási előírásainak is,
§
a pályázók mentesülnek a papír felhasználási és posta költségektől
§
csökken az önkormányzati hivatalban az adminisztrációs teher, manuális feldolgozási igény és papír
felhasználás
Természetesen a kötelező elektronikus pályázati és elszámolási rendszer nem egyformán érintené az egyes
pályázókat. Tény, hogy az eltérő infrastrukturális és humán adottságok különböző módon érintenék az egyes
pályázókat. Az esélyegyenlőség biztosítása, továbbá a XXI. századi ügyintézési technológiák elkerülhetetlen
megismerése és megtanítása érdekében átmentileg szükségessé válhat az erre hivatott önkormányzati szervezetek
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támogató szolgáltatása. Ilyen célra igénybe vehetők nagyobb mértékben a közkönyvtárak, kivételes esetben az
önkormányzati hivatal infromatikai infrastruktúrái (internet, szkenner kapacitás) és személyi állománya (tudásbázisa).
Természetesen a pályázó szervezeteknek pénzügyi adminisztrációs szolgáltatást nyújtó könyvelő irodák, könyvelők,
adminisztrációs ernyőintézmények is kellő segítséget tudnak nyújtani az új technológiák elsajátításában.
Álláspontunk szerint rövid idejű betanulással a pályázóknak is nagyobb szabadságot, adminisztrációs
könnyebbséget, kevesebb költséget, energia igényt jelentene az elektronikus kapcsolat tartás bevezetése.
A kötelező elektronikus pályázati és elszámolás rendszer csak a fent idézett helyi rendeletek módosításával
vezethető be. A Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX.19.) önkormányzati rendeletnek a
kétfordulós tárgyalási módra vonatkozó előírásának alkalmazása különösen indokolttá válik a viszonylag nagyszámú
partner szervezetre, a műszaki megoldás előkészítésére, megismertetésére és elfogadtatására tekintettel.
Kockázatelemzés:
A benyújtott pályázatok illetve azok elszámolásának ellenőrzése szervezettebb munkavégzést kíván.
Az önkormányzat számára a rendelet felülvizsgálata szabályozottabbá teszi a közpénzekből nyújtott pályázati
támogatások benyújtásának és azok elszámolásának átláthatóságát, mely alapján a pályázatok benyújtásáról és
elszámolásáról egységes adatbázis készül.
A pályázatok elbírálásához valamint azok elszámolásához egységesebb és nyomonkövethetőb formát biztosít
az elektronikus rendszer használata (döntéselőkészítés, elszámolás valamint belső ellenőrzés).
Az elektronikus rendszer átláthatóbbá és egységesebbé teszi az egész pályázati rendszert, és megkönnyíti a
feldolgozást, valamint statisztikák készítését és az adatszolgáltatást a jogszabályi előírásnak megfelelően.
A pályázónak vállalnia kell az elektronikus rendszer használatát a pályázati igény benyújtása és annak
elszámolása során is, mely már 2012. január 1-től a 2011. évi pályázati elszámolással lépne életbe.
A pályázatok elektronikus benyújtásában a település könyvtára nyújthatna segítséget a pályázóknak.
Az elektronikus rendszer használatával lényegesen lecsökkenne a felhasznált papír mennyiség.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a helyi rendelet módosításra
javaslatot tenni.

Döntési javaslat
"Az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről, a sportról és a közművelődésről szóló önkormányzati rendeletek
módosításának első fordulós tárgyalása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az alábbiak alapján fogadja el a döntési javaslatot:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja az előterjesztésben foglaltak alapján az
ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.) önkormányzati rendelet, a sportról szóló 17/2004.
(VI. 28.) önkormányzati rendelet, valamint a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati
rendelet módosítását azzal, hogy a 2012. január elsejétől a pályázati és elszámolási eljárásban kötelezővé teszi az
elektronikus kapcsolattartást.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2011. október 18-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
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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 Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló 25/2010. (VIII.30.) önkormányzati rendelet módosítását.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2011. október 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi ellenőrzési terve
Tóthné Gál Julianna
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettségét jogszabály is előírja:
- a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (IX. 26.) kormányrendelet, melynek alapján 2004.
évtől éves ellenőrzési tervet kell készíteni.
- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, amely a 2005. évi XCII. törvénnyel történő módosítását
követően (2005. szeptember 16. napjától hatályba lépő változásokkal) ad törvényi súlyt az éves ellenőrzési
tervkészítési kötelezettségnek.
Az éves ellenőrzési terv készítésére vonatkozó szabályokat a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló
193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet VIII. fejezetének „ A belső ellenőrzés tervezése” című része tartalmazza.
A belső ellenőrzés tervezése során figyelembe vételre került az államháztartási törvény azon előírása, miszerint a
belső ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény ellenőrzéseket kell
végezni.
A 2012. évre vonatkozó ellenőrzési terv összeállításakor figyelembe vételre kerültek az előző időszakban végzett
ellenőrzések tapasztalatai, továbbá, hogy mely területeken esedékes és szükséges a gazdálkodás felülvizsgálata.
Az ellenőrzési terv készítése során a felmerült kockázatok figyelembe vétele megtörtént.
2005. szeptember 1.-től kezdődően a megkötött társulási megállapodás szerint a Békési Kistérségi Társulás
munkaszervezeténél alkalmazott szakemberek (belső ellenőrök) foglalkoztatásával gondoskodott a kistérség
valamennyi önkormányzatának és intézményeinek belső ellenőrzési feladatai ellátásáról.
Önkormányzatunknál 2008. január 1.-től a Szarvasi Kistérségi Társulással kötött megállapodás alapján a belső
ellenőrzési feladat átkerült a szarvasi munkaszervezethez, így a feladat ellátását a Szarvasi Kistérségi Társulással
kötött megállapodás alapján a CS.A.CS. Kft által foglalkoztatott belső ellenőr végzi.
A belső ellenőrzés célja, hogy elősegítse a közpénzekkel történő hatékony, eredményes és szabályszerű
gazdálkodást. Az önkormányzatnak, mint gazdálkodó szervnek kötelessége (és egyben érdeke is) saját egyéni
ellenőrzési rendszerét kialakítani, működését megszervezni és a megállapításait folyamatosan hasznosítani.
Önkormányzatunk belső ellenőrzés keretében ellátja intézményei ellenőrzését is.
Az Önkormányzati törvény 92.§ (6) bekezdése alapján az éves ellenőrzési tervet a Képviselő-testületnek előző év
november 15-ig kell jóváhagynia.
A 2012. évi ellenőrzési terv elkészült, javasoljuk annak elfogadását.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
2012. évi ellenőrzési terve
Az önkormányzat a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003 (XI. 26.) kormányrendelet 21§-a,
valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény szerint az alábbi ellenőrzési tervet fogalmazza
meg:
Az elvégzendő ellenőrzési feladatok meghatározása:
Ellenőrzési feladat Ellenőrizendő Azonosított kockázati Ellenőrzés célja
időszak
tényezők
A 2011. évi
normatív állami
hozzájárulás
elszámolásának
ellenőrzése az
intézményeknél

2011.01.01- Szabályszerűen
től
igénybe vehető
2011.12.31-ig források le nem
igénylése, jogszabály
helytelen
értelmezése, alátám.

Önkormányzati
elszámolás
alátámasztása,
jogszabályi
megfelelősség
biztosítása.
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Várható
Ellenőrzési Ellenőrzés
időtartama kapacitás módszere, típusa
meghat.
január
25 revizori Szabályszerűség
hónap
nap
pénzügyi ellenőrz
(témaellenőrzés)

A költségvetési tv.
3. és 8. sz.
melléklete alapján

dokumentum hiánya,
többletigénylés,
visszafizetési
kötelezettség
A költségvetésből 2011.01.01- Nem a pályázatban Az
február
8 revizori
cél jelleggel nyújtott től
megjelölt célra
önkormányzati támogatás hónap
nap
támogatások
2011.12.31-ig fordították a
felhasználása
rendeltetés szerinti
támogatást
hatékonyan,
felhasználásának
gazdaságosan és
ellenőrzése
szabályszerűen történjen
Kamatmentes
2011.01.01- Nem a pályázatban Az önkormányzati
február
7 revizori
kölcsönök nyújtása, től
megjelölt célra
kölcsönök nyújtása
hónap
nap
nyilvántartása,
2011.12.31-ig használták a
szabályszerűen történjen
beszedése,
kölcsönt, a
pénzügyi
visszafizetést nem
szabályszerűsége
határidőre
teljesítették.
Az Egészségügyi
2010.01.01- Túlzott mértékű
A működés és
március
12 revizori
Intézmény g
től
önkormányzati
gazdálkodás áttekintése, hónap
nap
azdálkodásának,
2011.12.31-ig kiegészítő támogatás, hatékonyságának
hatékony
finanszírozási
ellenőrzése.
működésének
gondok, jogszabályok
átfogó ellenőrzése
félreértelmezése, be
vagyonnyilvántartás
nem tartása.
ellenőrzése.
A Térségi Szociális 2010.01.01- Túlzott mértékű
A működés és
április
12 revizori
Gondozási
től
önkormányzati
gazdálkodás áttekintése, hónap
nap
Központ átfogó
2011.12.31-ig kiegészítő támogatás, hatékonyságának
pénzügyi
finanszírozási
ellenőrzése.
ellenőrzése,
gondok, jogszabályok
vagyonnyilvántartás,
félreértelmezése, be
pályázati
nem tartása.
pénzeszközök
felhasználása
Házipénztár
2012.03.01- Túlzott mértékű
A szabályzatnak és a
április hó 4 revizori
ellenőrzése a
től
készpénzfizetések
jogszabályoknak
nap
Polgármesteri
2012.03.31-ig
megfelelő
Hivatalban
készpénzforgalom
lebonyolítása
Pályázatok
2011.01.01- A támogatási
Folyamatban lévő
május
6 revizori
előkészítésének,
től 2012.
szerződésben
pályázatok elszámolása, hónap
nap
közbenső
04.30-ig
rögzített előírások
támogatás lehívása
vizsgálatának,
nem megfelelő
szabályszerűen történjen.
elszámolásának az
teljesítése támogatás
ellenőrzése
elvonást
eredményezhet,
elkülönített
nyilvántartás
hiányossága
elszám.problémákhoz
vezethet
Követeléskezelés a 2010.01.01- Bevételkiesés a nem A helyi adó kivetésének, május
5 revizori
helyi adó
től
megfelelően tett
behajtásának
hónap
nap
kintlévőségek
2011.03.31-ig intézkedések miatt, szabályszerűsége és
vonatkozásában
illetve költségvetési hatékonysága.
hiány kialakulása
Az
2011.01.01- A jogszabályi
A közbeszerzési törvény július
7 revizori
Önkormányzatnál a től
előírások be nem
helyi szinten történő
hónap
nap
közbeszerzési
2012.06.30-ig tartása, jogszabály
végrehajtásának
tevékenység
helytelen értelmezése ellenőrzése
lebonyolítása,
értékelése
Adóerőképességhez 2011.01.01- Tervezéshez téves
Iparűzési adóbevallások szeptember 7 revizori
kapcsolódóan az
től
adatszolgáltatás,
pontos kitöltése, időbeni hónap
nap
15

Szabályszerűség
rendszerellenőrzé
(célellenőrzés)

Szabályszerűség
ellenőrzés
(célellenőrzés)

Szabályszerűség
Pénzügyi-,
Rendszerellenőrz
(átfogó ellenőrzé

Szabályszerűség
Pénzügyi-,
Rendszerellenőrz
(átfogó ellenőrzé

Szabályszerűség
ellenőrzés
(célellenőrzés)

Szabályszerűség
ellenőrzés
(célellenőrzés)

Szabályszerűség
ellenőrzés
(célellenőrzés)

Szabályszerűség
(célellenőrzés)

Szabályszerűség
pénzügyi ellenőrz

iparűzési adó
bevallások,
befizetések
vizsgálata
A 100 %
önkormányzati
tulajdonban lévő
Kft.-k
gazdálkodásának
vizsgálata,a Kft.-k
által elvégzett
munka
leellenőrzése,
tulajdonosi
elvárások
érvényesülése.
Szoc. segélyek
kifizetésének, és a
segélyekhez
kapcsolódó állami
támogatások
igénylésének
szabályszerűségi
vizsgálata
Kintlévőségek
behajtására tett
intézkedések
ellenőrzése a pü-i
osztályon

2012.06.30-ig jogszabály
beadásának vizsgálata,
félreértelmezése, be elemzések készítése.
nem tartása

(célellenőrzés)

2011.01.01- Nem a tulajd.elvárás
től
érv., jogszabályok
2012.09.30-ig téves alkalmazása,
túlzott tulajdonosi
támog. biztosít.-a

A tulajdonos
Önkormányzat
elvárásainak
érvényesülése
megvalósuljon. A
működés során a
gazdaságosság,
hatékonyság
szabályszerűség
követelm.
érvényesüljenek.

szeptember 20 revizori Szabályszerűség
október
nap
rendszerellenőrzé
(témaellenőrzés)

2012.01.01- Tényleges kifizetés
től
és az igénylés nincs
2012.09.30-ig össszhangban,
jogszabálynak való
ellentmondás

A szociális ellátások
törvényi előírásainak,
szabályszerűségének
ellenőrzése.

október
7 revizori
november nap

Szabályszerűség
ellenőrzés
(célellenőrzés)

2012.01.01- A lakosság pü-i
től
helyzetének
2012.09.30-ig romlásából adódó
bevétel kiesés

Kintlévőségek
behajtásának
szabályszerűsége és
hatékonysága.

november 5 revizori
nap

Szabályszerűség
ellenőrzés
(célellenőrzés)

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi ellenőrzési terve "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2011. október 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a 2011/2012-es tanévben
indítandó tanulócsoportok és létszámok jóváhagyása
Tóthné Rojik Edit
Hevesi-Nagy Anikó igazgató, Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény(röviden: Kt.) fenntartói irányítás fejezet 102. § (2) c) pontja a
következőket írja elő a fenntartó számára:
"c) meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, továbbá engedélyezi a maximális
osztály, csoport létszámtól való eltérést, meghatározza az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok,
napközis osztályok (csoportok), a kollégiumban szervezhető csoportok számát, továbbá engedélyezi a maximális
létszámtól való eltérést;"
A törvényben foglaltak végrehajtásaként az intézmény az alábbiak szerint kérik a csoport létszámok és
csoportszámok engedélyezését a Tisztelt Képviselő- testülettől.
A Kt. 3. számú melléklete tartalmazza az egyes közoktatási intézményekben előírt csoportlétszámokat és a
csoportok szervezésének előírásait:
„ [A törvény 52. §-ának (3)-(7) bekezdéséhez, 53. §-ának (2)-(4) és (7) bekezdéséhez, 65. §-ának (3) bekezdéséhez,
66. §-ának (5) bekezdéséhez, 68. §-ának (2) bekezdéséhez, 123. §-ának (4) bekezdéséhez]
Osztály, csoport létszámhatárok, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások szervezésének rendje
I. Létszámhatárok
Á: Átlaglétszám
M: Maximális létszám
…
g) alapfokú művészetoktatási intézményi oktatás
zeneművészeti ágban Á: 8 M: 15
művészeti ágban Á: 10 M: 20
…”
2010. január 1. napjától a maximális csoport-, és osztálylétszám engedélyezése nem tartozi az Kormányhivatal
hatáskörébe, de hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizheti az osztály- és csoportlétszámokra
vonatkozórendelkezések megtartását.
E változásokkal egyidejűleg a fenti tárgykörben bővült az intézményfenntartók hatásköre.
A törvényi előírások figyelembe vételével az intézmények 2011/2012-es tanévben indítandó csoportlétszámait
törvényességi szempontból az alábbiak szerint értékeljük:
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Az intézményben az előzetes beíratkozás május hónapban megtörtént, mely egy előzetes létszám keret felmérését
tette lehetővé.
Gyomendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 377/2011. (VI.30.) számú határzat 5. pontjában úgy
döntött, hogy a megismert létszám és csoportszám tervezetet efogadja, továbbá utasította az intézményvezetőjét
arra, hogy a 2011. októberi Képviselő-testületi ülésre terjessze elő a tényleges adatokat az intézménybe járó
tanulókkal kapcsolatban.
Az intézmény által leadott csoport számok és tanuló létszámok az alábbiak:

ZENEMŰVÉSZET 4 ÓRÁT KAPNAK
Nagy Ildikó
Pappné N. Hedvig

osztály
Szolf. 1.
szolf. 1-2.
Szolf. 1/a
Szolf. 1/b
Szolf.1-2

beiratkozott
10
14
9
12
10

két szakos
0
0
0
0
0
17

Norma-tíva
10
14
9
12
10

Szolf.3.
Szolf. 4.
Zenetör.
Zenekar

15
6
14
7
97

0
0
0
0
0

15
6
14
7
97

9

csoport

átlag
10,55556

osztály
előképző
előképző
előképző

Be-iratkozott
9
14
8
31

két órát kap
4,5
7
4
15,5

Norma-tíva
4,5
7
4
15,5
3

csoport

10

osztály
A/1-2
A/1-2-3-4
A/1-2-3-4
A/1-2

Be-iratkozott
13
13
16
9
51

két szakos
1
0
2
1
4

Norma-tíva
12
13
14
8
47
4

csoport

13,25

osztály
A/1
A/2
A/2-3-4
A/1-2-3
A/1-2-3-4
A/1
A/6-7-8
A/1
A/1
A/1-2-3
A/5-6-7

Be-iratkozott
15
11
15
16
18
8
10
16
19
20
7
155

két szakos
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
2

Norma-tíva
16
11
14
15
18
8
10
16
19
20
7
154
11

csoport

14,09091

osztály
A/1-2-3-4
A/6
17//2.
17//4
17//3
17//6
17//1
17//5

Be-iratkozott
12
5
20
17
16
15
12
11
108

két szakos
5
3
0
2
2
2
2
3
19

normatíva
7
2
20
15
14
13
10
8
89
8

CSOPORT

13,5

beiratkozott
97
31
51
155
108
345
443

két szakos
0
15
4
2
19
40
40

normatíva csoportszám
97
9
16
3
47
4
154
11
89
8
306
26
403
35

Halász János
ÖSSZESEN:
ZENEMŰVÉSZET (2 ÓRÁT KAPNAK)
Nagy Ildikó
Kele Ágnes
Pappné N. Hedvig
ÖSSZESEN:
SZÍNMŰVÉSZET
Kónyáné J. Ida
Hajdú László
ÖSSZESEN:
KÉPZŐMŰVÉSZET
Kondorné T. E.
Dinya Lívia
Hevesi-Nagy A.
Molnárné P. Irma
ÖSSZESEN:
TÁNCMŰVÉSZET
Novák Éva
Weigert László

ÖSSZESEN:
ZENEMŰVÉSZET
CSOPORTOS

egyéni
előképző
színjáték
képző
tánc
Csoportos összesen:
Mindösszesen:

átlag
11
10
13
14
13

A csoportlétszámok kialakítására úgy került sor, hogy a maximális létszámhatár egy esetben sem került átlépésre, a
Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklet II. rész 8. pontja alapján.
A nevelőtestület egyetértését alátámasztó jegyzőkönyv a Titkárságon megtekinthető.
Az intézmény által a 2011. év 4/12 időtartamra tervezett tanulólétszámhoz képest csökkenés figyelhető meg. Ennek
oka, hogy az intézmény egy telephelyén megszűnt a csoportos művészetoktatási képzés (képzőművészet és
táncművészet), valamint intézményi szinten a társastánc tanszak nem került beindításra az alacsony jelentkező
létszám miatt.
2010/2011
2011/2012 tervezett
2011/2012 tényadat
Egyéni oktatás:
106 fő
100 fő
97 fő
Csoportos oktatás:
379 fő
350 fő
306 fő
18

Az általános iskolákban a művészeti ágak iránti érdeklődés mellett az intézmények saját pedagógusai azok, aki a
vonzerőt jelentik az adott tanszakra való jelentkezésnél (zeneművészet és képzőművészet). A szülők a kisebb
gyermekek esetében szívesebben választják a helyben történő oktatást. A Művészetoktatási Intézmény ennek
ismeretében óraadó pedagógusokkal biztosítja a telephelyeken a képzési lehetőségeket. A nagyobb korosztály
az(akik már önállóan tudnak közlekedni), akik számára a képzés az intézmény székhelyén szervezhető meg.
Törvényességi szempontból megvizsgálva a csoportszámok elfogadását illetve a csoportlétszámok
engedélyezését javaslom.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény csoport- és tanuló
létszámait a 2011/2012. tanévre a határozati javaslatban foglaltak szerint engedélyezni.

Döntési javaslat
"A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a 2011/2012-es tanévben indítandó tanulócsoportok és
létszámok jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az alábbiak alapján fogadja el a döntési javaslatot:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint fenntartó a Közoktatásról szóló 1993.
törvény fenntartói irányítás fejezet 102. § (2) c) pontja alapján hozta meg döntését.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011/2012. tanévben a Városi
Művészetoktatási Intézményben engedélyezi a csoportszámok indítását, az alábbiak alapján:
beiratkozott két szakos
normatíva csoportszám
ZENEMŰVÉSZET egyéni
97
0
97
9
CSOPORTOS
előképző
31
15
16
3
színjáték
51
4
47
4
képző
155
2
154
11
tánc
108
19
89
8
Csoportos összesen:
345
40
306
26
Mindösszesen:
443
40
403
35

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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évi LXXIX.
Alapfokú
átlag
11
10
13
14
13

6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2011. október 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Határ Győző Városi Könyvtár racionális működésének terve
Tóthné Rojik Edit
Dinyáné Bánfi Ibolya önkormányzati intézmény vezető
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Bizottság Elnöki
Munkacsoport

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 4/2011. (II.17.) önkormányzati
rendeletével Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetését.
A 4/2011. (II.17.) önkormányzati rendelet 11. §.(7) bekezdésében döntött a Határ Győző Városi Könyvtárban 2011.
április 1-től végrehajtandó 2 fő könyvtáros álláshelyet érintő végleges jellegű létszámleépítésről.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 232/2011.(IV.28.) számú határozta, a beterjesztett
létszámleépítést nem fogadta el, a létszámleépítést visszavonta, azzal, hogy az októberi testületi ülésre az
intézmény vezetője készítse el és terjessze a Tisztelt Képviselő-testület elé a könyvtár racionális működésének
tervét.
Dinyáné Bánfi Ibolya kockázatelemzéssel alátámasztva elkészítette a Határ Győző Városi Könyvtár racionális
működésének tervét, több választási alternatíva lehetőségét megjelölve.
Az Intézményvezető Asszony által elkészített működési terv az előterjesztés mellékletében olvasható.
Kérem a Tisztelt Bizottság Elnöki Munkacsoportot, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és az abban
szereplő alternatívákat figyelembe véve tegyen javaslatot a Határ Győző Városi Könyvtár további működtetésére.

Döntéshozói vélemények
Bizottság Elnöki
Munkacsoport

A Bizottság Elnöki Munkacsoport javasolja Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének, hogy az alábbiak alapján fogadja el a döntési javaslatot:
A járási székhelyek kialakításával párhuzamosan meg kell vizsgálni annak a lehetőségét,
hogy Gyomaendrőd város középpontjában lévő szabad épületekben egy városi könyvtár
kerüljön kialakításra. Ugyanakkor a következő év költségvetésének tervezésekor egy
könyvtári intézmény fenntartásának és működtetésének költségeit kell megtervezni.

Döntési javaslat
"A Határ Győző Városi Könyvtár racionális működésének terve"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság/javasolja Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az alábbiak alapján fogadja el a döntési javaslatot:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Dinyáné Bánfi Ibolya Intézményvezető
asszony által elkészített Határ Győző Városi Könyvtár racionális működés tervezetét és az alábbiak szerint döntött:
A járási székhelyek kialakításával párhuzamosan meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy Gyomaendrőd város
középpontjában lévő szabad épületekben egy városi könyvtár kerüljön kialakításra. Ugyanakkor a következő év
20

költségvetésének tervezésekor egy könyvtári intézmény fenntartásának
megtervezni.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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és működtetésének költségeit kell

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testület
Gyomaendrőd
Szabadság tér 1. sz.
5500

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Képviselő-testülete 2011. február 15-én alkotott 4/2011.(II.17.) un
Költségvetési rendeletének 11. §. (7) döntött a Határ Győző Városi Könyvtárban
2011. április 1-től végrehajtandó 2 fő könyvtáros álláshelyet érintő végleges jellegű
létszámleépítésről.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 232/2011.(IV.28.) Gye. Kt. határozta a
beterjesztett létszámleépítést nem fogadta el, a létszámleépítést visszavonta, azzal,
hogy az októberi testületi ülésre kerüljön ismét beterjesztésre a könyvtár racionális
működésének terve.
Fenti határozatnak kívánok eleget tenni a beterjesztéssel.
Gyomaendrőd, 2011. szeptember 27.

Tisztelettel:

Dinyáné Bánfi Ibolya
Intézményvezető

Előterjesztés
Az 1997. CXL. törvény III. rész A nyilvános könyvtári ellátásról

-

54. § (1) A nyilvános könyvtár alapkövetelményei:
a) mindenki által használható és megközelíthető,
b) könyvtári szakembert alkalmaz,
c) rendelkezik kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas
helyiséggel,
d) rendszeresen, a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban
tart nyitva,
e) helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek,
f) statisztikai adatokat szolgáltat,
g) ellátja az 55. § (1) bekezdésében felsorolt alapfeladatokat.

-

55. § (1) A nyilvános könyvtár alapfeladatai:
a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott fő céljait nyilatkozatban közzé teszi,
b) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és
rendelkezésre bocsátja,
c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer
dokumentumairól és szolgáltatásairól,
d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.
(2) A fenntartó kiegészítő feladatokat is meghatározhat.
64. § (1) A települési és a megyei könyvtári ellátás biztosítása a helyi
önkormányzatok kötelező feladata
67. § (1) Városokban elsődlegesen önálló intézményben kell a nyilvános
könyvtári ellátást biztosítani
68. § c) biztosítja a feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi
feltételeket, ennek során figyelembe veszi a miniszter által meghatározott
szakmai követelményeket és normatívákat
70. § (1) A könyvtárnak rendelkeznie kell a feladatai ellátásához szükséges
feltételekkel

-

-

Könyvtári feladatellátásra nevesített, külön állami normatíva nincs.
Gyomaendrőd Képviselő-testülete 2011.február 15-én alkotott 4/2011.(II.17.) un
Költségvetési rendeletének 11.§. (7) döntött a Határ Győző Városi Könyvtárban 2011.
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április 1-től végrehajtandó 2 fő könyvtáros álláshelyet érintő végleges jellegű
létszámleépítésről.
A könyvtár 2011-évre tervezett költségvetése számolt a korábbi években alkalmazható
létszám leépítési költségek pályázati úton történő visszaigénylésével. Az idei évre kiírt
pályázat: (5/2011. (III. 3.) BM rendelete - a helyi önkormányzatok és a többcélú
kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri
költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és
elszámolásának részletes feltételeiről) - lényegesen csökkentette a előretervezett
visszaigényelhető összeg nagyságát. Ez a tény negatívan befolyásolja az intézmény
költségvetését.
A létszámleépítésnél figyelembe kellett venni, hogy
-

-

-

egy fő védett korban van, vagyis az öregségi nyugdíjazásáig kevesebb, mint
5 év van hátra. A Kjt alapján csak különösen indokolt esetben lehet számára
felmondani azzal, hogy magasabb összegű végkielégítést kell számára
kifizetni.
2 fő könyvtáros a könyvtár 2011. június 30-án záruló TÁMOP pályázatában
szakmai megvalósítóként dolgozott, ezen időszakig munkaviszonyuk nem
szüntethető meg.
1 fő könyvtáros egyedülálló, 18 éven aluli gyermekét neveli. Amíg
gyermeke nem tölti be a 18. életévét, 2011. szeptember 24-ig, nem mondható
fel a munkaviszonya.

Az áprilisi Képviselő-testületi ülés után még többször napirendre került a
könyvtár ügye, a bizottságok rendre elnapolták a döntést. Volt, hogy Képviselőtestületi ülésen került le napirendről, a magas többletköltségek forrásának hiánya
miatt. Nem döntött a Képviselő-testület arról sem, hogy valamelyik könyvtárat a
továbbiakban nem kívánja fenntartani és működtetni, illetve nem került elfogadásra a
jelentős nyitva tartás csökkentés sem. A beterjesztett javaslatokban felmerült a
dolgozók munkaidejének 6 órára történő csökkentése, de ennek nem volt meg a
végrehajthatósághoz szükséges egységes dolgozói elfogadása, illetve a munkajogász
sem támogatta ezt a lehetőséget. Ugyan így elnapolta a Képviselő-testület a döntést a
könyvtár többlet költségvetési igényéről, ami azért merül fel, mert a dolgozók
továbbra is alkalmazásban és munkaviszonyban állnak, végzik munkájukat.
2011. június hónapban kihelyezett ülést tartott az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a Határ Győző Városi
Könyvtárban. Ezen az ülésen a bizottság elé terjesztett anyagokkal arról kívántam
meggyőzni a bizottságot, hogy indokolatlanul nagy létszámveszteséget szenved a
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könyvtár, hogy a végzett munkánk mennyire hatékony és a költségvetésünk mennyire
visszafogott. A nyár folyamán az intézmény munkáját, gazdálkodását vizsgáló belső
ellenőrzés sem tárt fel olyan hiányosságokat, amelyek nem ezt támasztanák alá.
Az TIOP és TÁMOP pályázatunk követési ideje még 5 év, amely időszak alatt el kell
végezni a vállalt feladatokat, a vállalt indikátorokat, mutatókat számon kérik rajtunk.
A pályázatokon való részvételt a tisztelt Képviselő-testület hagyta jóvá.
Napjainkban egyre inkább fontos egy-egy költségvetés hatásának vizsgálata a
társadalmi hasznosulás szempontjából is. A könyvtár esetében a költségvetési forrás
hatékonyságát akkor növeljük, ha mennél több olvasót és látogatót érünk el. A fajlagos
költségek akkor csökkenek, ha nem szűkítjük a nyitva tartást sem az órák számában,
sem a nyitva tartási napokban.
A könyvtár finanszírozása

Év

Kiadás összesen Fennt. támogatás
Gy

E

Ö

Gy

E

Bér+járulék

Ö

Gy

E

Ö

Áll. gy. ford.
Gy

E

Létsz.

Ö

2012

terv

26600

terv

25000

terv

17369

terv

3800

6,5

2011

terv

27147

terv

24385

terv

18877

terv

2855

6,5

2011 25153

0 25153 22346

0 22346 182925

0 18292 2100

0 2100

6,58

2010 25623

0 25623 20060

0 20060 158054

0 15805 3733

0 3733

6,757

2009 25772

0 25772 22978

0 22978 187433

0 18743 2818

0 2818

5,5

20081 22537 6925 29462 21295 6765 28060 143262 4563 18889 2952 1211 4163 3,5/2,56
2007 18649 6331 24980 18132 6765 24897 12424 4218 16642 2990 2182 5172 3,5/2,5
2006 17497 6331 23828 16675 6765 23440

9139 4218 13357 2026 1685 3711 3,5/2,5

2005 16029 6331 22360 15226 6799 22025

8104 4218 12322 1951 2915 4866 3,5/2,5

2004 13956 6309 20265 13194 6100 19294

9691 4310 14001 1682 1627 3309 3,5/2,5

2003 13153 6746 19899 11958 6210 18168

9288 4272 13560 1983 1616 3599 3,5/2,5

2002 13486 5014 18500 10507 4682 15189

6233 3211

9444 1165 1714 2879 3,5/2,5

2001

4574 2198

6772 1031 1645 2676 3,5/2,5

8256 4337 12593

7766 3827 11593

1 1.250

eFt számítógépekre, jogtiszta szoftverre, kéményjavításra.
Hajdú Lászlónak is volt még bére., + 6 e Ft ebédpénz/fő.
3 1.008 eFt ebédpénz, + 2 fő jubileumi jutalom.
2

3

4

TÁMOP bérfedezet 2 fő x 110000 Ft x 12 hó+járulék+ 1.008 e Ft ebédpénz.
TÁMOP bérfedezet 2 fő x 110000 Ft x 4 hó +járulék, + 1 fő jubileumi jutalom.
6 2 fő könyvtáros 6 órában, 1 fő 4 órában.
7 2 fő könyvtáros 8 órában, 1 fő informatikus.
8 informatikus 6 órában, takarító 6 órában.
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A 2008-as összevonás után drasztikusan lecsökkent a fenntartói támogatás, ezt
követően folyamatosan emelkedik. A költségvetés belső szerkezete jelentősen
átalakult. A dokumentum beszerzésnél az előfizetésére tértem át, amely
eredményeként a két könyvtár előfizetése éves szinten megegyezik a 2007-es gyomai
könyvtári szinttel. A dokumentumvásárlásnál megszüntettem az indokolatlan
előfizetéseket olyan havi értesítőkre, amelyek beszerzése nem releváns. Az olcsó
beszerzési források használatával elértük azt, hogy jelentősen sikerült felfrissíteni a
gyomai könyvtár állományát is. Az utóbbi 3 évben itt volt jelentős az
állományfejlesztés.
Az állományok nagysága (db)
ÁLLOMÁNY GYOMA ENDRŐD ÖSSZESEN
41.801
db
22.585
19.216
33.515
értéke eFt
19.886
13.629
Beszerzett dokumentumok d száma, értéke e Ft
ÉV
2008
2009
2010
Összesen:
1A

GYOMA ENDRŐD ÖSSZESEN
1701
1014
1136
3.8511

530
561
355
1.446

2231
1575
1491
5.297

ÁLL. GYARAP.
FORD. ÖSSZEG
2.952
2.818
3.737
9.507

megelőző 10 évben a beszerzett dokumentumok száma 5069 db volt.

A szigorú takarékosság azt eredményezte, hogy a könyvtár villamos energia
költsége még mindig 150 ezer Forinttal marad alatta (két könyvtárra!) a 2007-es
gyomai költségnek. Ugyan így a gázköltségnél, ahol a jelentős mértékű emelések
ellenére most tart ott költség, mint ahol tartottak a könyvtárak 2007-ben. Ekkor és a
megelőző időszakban, a gyomai könyvtárban évente 400-500 eFt állt rendelkezésre
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ingatlan karbantartásra. Ennek ellenére, 2008-an kellett a könyvtár költségvetésből
kigazdálkodni a szennyvíz bekötést, kapujavítást, elektromos javításokat, külső-festés
mázolást, vakolatjavítást és meszelést a szociális részen, WC, mosdó javítást, külső
térburkolat javítást, ereszcsatorna javítást. A belső tartalékokat feléltük, lassan feléljük
a dokumentum beszerzési keretet. A első tartalékok és a szigorú takarékosság tette
lehetővé, hogy a TIOP pályázat számítógépeihez asztalt székeket vásároljunk, hogy a
szükséges elektronikai bővítést elvégezzük. Az ilyen kis létszámú intézményeknél
bármilyen váratlan kiadás nagyon jelentős költségvetési hatással jelentkezik. Látható
ez a jubileumi jutalmak kifizetésének hatásából is: amikor 2 fő kap jubileumi jutalmat,
az dolgozói létszám 1/3-a! A 2011-es zöld soron szerepel az általam reálisnak - de nem
ideálisnak- tartott költségvetési terv, ugyan ezt jelenti a 2012-es sor is.
A könyvtár költségvetésének elemzése
I.

A működés költségei

Városunkban egy költségvetési keretből gazdálkodva két könyvtár működik. A
két könyvtár működési költségei önmagában nem jelentenek jelentős tételt, így ezek
megtakarítása valamelyik könyvtár bezárása esetén sem hoz jelentős költségvetési
javulást.
Költség
Gyoma Endrőd Összesen
megnevezése
877
Gáz
653
224
228
Villany
171
57
40
Víz-csatorna
40
4
Kéményseprés
2
2
42
Szemétszállítás
42
135
Telefon
70
65
42
Mobil telefon
42
90
Internet
90
72
Jogdíj
36
36
17
Tagdíj szakm.szerv.
17
50
Kazán éves ell.
25
25
Összesen
1098
499
1597

GyK.
megszűnése
-653
-171

EK
megszűnése
-224
-57

-2

-2

-70

-65

-36

-90
-36

-25
-957

-25
-499

A gyomai könyvtár épületével régóta gond van, amely csak szaporodik, az
épület állaga folyamatosan és rohamosan romlik. 2010 év tavaszán a Városfenntartó
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Környezetvédelmi, és Mezőgazdasági Bizottság szemlét tartott a gyomai könyvtárban,
a könyvtár műszaki állapotát tekintették meg. Az Ügyrendi Bizottság tagjai a
kihelyezett bizottsági ülés keretén belül, míg Arnóczi István képviselő úr egyik
rendezvényünk után ismerte meg a gyomai könyvtár állapotát.
Az endrődi könyvtár tisztasági meszelésére lenne szükség, illetve mázolásra
állagmegóvás miatt. Néhány helyen több m2-nyi vakolat leverése, újra vakolása,
penészedést gátló meszelése vált szükségessé. A komolyabb költségek elkerülése miatt
minél hamarabb kellene megcsinálni.
A könyvtárak jelenlegi elhelyezkedését tekintve az endrődi könyvtár jó és
központi helyen helyezkedik el. Az épület adottságai jók, alacsony rezsiköltséggel
üzemeltethető, hasznos alapterülete 240 m2. Az egyre erősödő nyári melegek gondot
okoznak, tartósan 30 C0-os hőmérséklet van a könyvtárban. A gyomai könyvtár a
városközponthoz közel, ám egy kevésbé forgalmas helyen helyezkedik el. A turisták
által bejárt útvonaltól távol helyezkedik el, kicsit nehezen is találják meg. A nagyon
szép épületben – mármint az utcai front épülete- 300 m2 hasznos területtel tudunk
gazdálkodni. Az épület sötét, a nyílászárók rosszak. Az idén nyáron, már 35 C0-os
meleget is mértünk az olvasóteremben! Nem hatékony a fűtés, télen, a
gyermekrészlegben 18 foknál nem tudunk magasabb hőmérsékletet elérni. A bejárati
ajtó az olvasótérbe nyílik, ami szintén a fűtés hatékonyságát rontja. Korszerűtlen a
világítás, az elektromos hálózat felújításra szorul. A könyvtár forgalmát jelentősen
növelni lehetne, ha az iskolákhoz, a helyi lakosság közlekedési szokásaihoz, a turisták
által bejárt útvonalakhoz közelebb kerülne elhelyezésre, megfelelő raktárkapacitás
mellett kisebb alapterületen is elférne a könyvtár.
Felmerült korában az a lehetőség, hogy a könyvtár költözzön a Kossuth u. 9. sz.
alá, a Katona József Művelődési Központba, s a két intézmény kerüljön összevonásra.
A Művelődési Ház Kossuth utcai épülete nagyon kicsi, vizes és sötét. Az épület
egyharmada területű, mint a gyomai könyvtár és kevesebb, mint fele az endrődinek.
Az épület összeépítését az udvari épülettel nem engedélyezte a tűzoltóság, ezért az
épület bővítése csak utcafronton lehetséges. Saját forrás és pályázati lehetőség
hiányában ez a terv végül is elvetésre került. Hozzáteszem, ha akkor ezt meg lehet
valósítani, azért lett volna észszerű, mert a könyvtárosok a művelődési ház nappali
rendezvényeinek (árusítás, klubok) felügyeletét, ajtó-kapu nyitás-zárás, pénzbeszedés
stb. meg tudták volna oldani, külön személyzet nélkül. A könyvtár sokkal közelebb
került volna az általános iskolához és a két középiskolához, valamint olyan helyre
került volna, amely terület a helyi lakosság és a turisták által is látogatottabb,
forgalmasabb. Felmerült lehetőségként, hogy a könyvtár költözzön a volt ipari iskola
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épületébe a két település rész közé. Ezzel egyformán hátrányos helyzetbe kerülnek az
endrődi és a gyomai lakosok, az iskolák könyvtárhasználata ellehetetlenül, kívül esik a
turizmusba bevonható területen. Az épület egyébként korszerűtlen, rendkívül magas
rezsi költséggel működik, jelentős felújításra szorul. Átalakítása a könyvtári funkció
ellátására még további költségeket igényelne. Önmagában a könyvtárnak túl nagy az
épület.
Mint látható, a könyvtár üzemelési költségei a gyomai könyvtár megszűnése esetén
957 e Ft-tal, az endrődi könyvtár megszűnése esetén 499 e Ft-tal csökkennének. Ez a
kiadás csökkenés a könyvtár költségvetésénél jelentkezne. Ugyanakkor, a további
hasznosítás függvénye, hogy esetleg hol jelentkezne újra. A Fenntartó részéről
eldöntendő kérdés:
-

1vagy 2 könyvtár
ha 1, akkor az melyik
ha marad a gyomai könyvtár, mi legyen az épület felújításával.

Ez a döntés lehet racionális alapja a létszámleépítésnek.
Kockázat elemzés
Bármelyik könyvtár megszüntetése aránytalan lakossági sérelmeket okozna,
nagyon komoly elégedetlenséget váltana ki. Az egyenlő hozzáférés, az
esélyegyenlőség biztosítása jelentősen sérülne. A település földrajzi elhelyezkedése, és
a könyvtárak használati adatai teszik indokolttá a két könyvtár fenntartását.
A külterületi lakosság csak az endrődi könyvtárat tudja használni. Az endrődi
könyvtár ellátja a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola iskolai könyvtári
feladatait is. Az iskolának sem megfelelő helye, sem megfelelő állománya nincs a
kötelező feladat ellátásához.
A gyomai településrészen nagyobb a lakosság száma, nem fogadják el, hogy
átjárjanak az endrődi könyvtárba. A településrészen lévő Kis Bálint Általános Iskola a
Kner Gimnázium és a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Gyomaendrődi Oktatási
Egysége tanulói számára csak az elfogadható, ha a városi könyvtár elérhető
közelségben van.
A könyvtári állományok közel azonos méretűek, évtizedekig párhuzamos
fejlesztés történt, emiatt nagy a duplumok száma. Valamelyik könyvtár bezárása
esetén gondoskodni kell a dokumentumok elhelyezéséről. A másik könyvtár
állományának elhelyezésére egyik könyvtár épülete sem alkalmas. A külső raktározást
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felesleges pénzkidobás, az arra ráfordított összeg társadalmi hasznosulása
egyértelműen nem térül meg, szakmailag az egy tévedés. Ugyanakkor a jelenlegi
dokumentumszám is az alsóhatárán van annak a mennyiségnek, amely ekkora város
esetében ajánlott.
Bármelyik könyvtár bezárása után gondoskodni kell az épület újra
hasznosításáról. Az endrődi könyvtár épülete nem forgalomképes, további
hasznosítása bármely kulturális célra, hasonló nagyságrendű üzemelési költség
mellett lehetséges. A gyomai könyvtár épülete hasznosítható, forgalomképes, az adott
ingatlanforgalmi körülmények figyelembe vétele mellett. Az épület komoly felújításra,
korszerűsítésre szorul. Mind a két könyvtár jelentős szociális funkciót is betölt.
A kötelező feladat ellátása
A költségvetésből az egyik jelentős összeg a kötelező feladat ellátása: vagyis az
állomány tervszerű, tudatos és folyamatos gyarapítása. Ennek járulékos költségei is
vannak: posta költség, szakmai anyagok, számítástechnikai költségek: anyagok,
programok, licencek, programkarbantartás, frissítés stb. Az állománygyarapításra
fordítható összeg szenvedte el a korábbi évekhez képest a legnagyobb veszteséget. A
kapcsolódó járulékos költségek jelentős hányada akkor is fennáll, ha az
állománygyarapításra kevesebb összeget fordítunk, és nem csökken azzal sem
jelentősen, ha egy könyvtár működik. A jelenlegi összeg éppen csak a szinten
tartáshoz elegendő. A könyvtári területre kötelező érvényű szabályozás kevés van,
ajánlásokat figyelembe véve végezzük munkákat, illetve a szakmai felügyelet is ez
alapján végez értékelést. (1997. CXL. törvény III. rész A nyilvános könyvtári ellátásról
68. §. c.)
Ajánlás az állománynagyságra
1000 lakosonként 3000 kötet, db. Gyomaendrőd esetében: 43.500 db.
2010.december 31-i állapot: 41.801 db.
Ajánlás az állománycserélődésre
A közkönyvtárak helyben lévő állományához képest legalább 5%-os gyarapítás és
selejtezés ajánlott évente.
Az 5%-ba a speciális állományrészek (pl. helytörténeti dokumentumok) nem
számítanak bele. Gyomaendrőd esetében: 2.175 db dokumentum.
2010 évben beszerzett dokumentumok: 1491 db, 3.737 eFt értéken.
1000 lakosonként 150 darab új dokumentum beszerzése évente.
Gyomaendrőd esetében: 2175 db dokumentummal és 2000 Ft-os átlagárral számolva: 4.350.000
Ft lenne ez az összeg.
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2011-ben állománygyarapításra fordítható összeg: 2.100 eFt.
Állománygyarapításra fordított összegek
ÉV
2008
2009
2010
2011 évre tervezett
II.

EFT
2.952
2.818
3.737
2.100

Bér- és járulékköltségek

A költségvetés másik jelentős tétele a bér- és járulékköltség. A könyvtárban jelenleg 6
fő szakalkalmazott: 5 fő könyvtáros főiskolai végzettséggel rendelkező könyvtáros 8
órában foglakoztatva, 1 fő informatikus, főiskolai végzettséggel 6 órában
foglakoztatva, 1 fő takarító 6 órában foglakoztatva dolgozik. A könyvtárosok közül 1
fő intézményvezető, helyettese nincs.
A könyvtárosok végzettség és évek alapján - a KJT. szerinti- bért kapják. Semmilyen
pluszjuttatás nincs: nincs cafetéria, ebéd pénz, ruhapénz, karácsonyi jutalom,
évenkénti vacsora, vagy ebéd, könyvtárosok napja. Nem fizetünk túlórát, a szombati
munkavégzést lecsúsztatják a dolgozók.
Ajánlás a könyvtáros munkakörben foglalkoztatottakra
1000 lakosonként legalább 0,5 könyvtáros állás.
Minden önálló könyvtár személyzetében legyen könyvtáros diplomával rendelkező
munkatárs.
(Egy szolgáltató helyre!) Gyomaendrőd esetében: 7,25 fő.
Szakmai munkakörben foglalkoztatott jelenleg 5,75 fő, könyvtáros munkakörben 5 fő.
Munkakör
létszám átszámított
könyvtáros
5
5
informatikus
1
0,75
takarító
1
0,75
Összesen:
7
6,5
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Kockázat elemzés
Valamelyik könyvtár bezárása esetén sem csökkenhet a takarító és az
informatikus munkaideje, akik már így is csökkentett óraszámban dolgoznak.
Könyvtáros munkatárs elbocsájtása esetében a TÁMOP pályázatban vállalt
indikátorok és mutatók, valamint a kötelező feladatok végrehajtása jelentős túlmunkát
terhelne a megmaradt dolgozókra, mivel ezeket a feladatokat el kell végezni. Informatikus
hiányában teljesen ellehetetlenül az intézmény és a feladatellátás: a helytörténeti
dokumentumok digitalizálása és közzététele, ez nem csak a TÁMOP projektben
vállalt, hanem Gyomaendrőd Város Közművelődési Koncepciójában is meghatározott
feladat.
2 fős létszámleépítés esetén a vállalt többletszolgáltatásokat - mint a bevételt is jelentőa munkaerő piaci adatbázis és az IBSEN jegyértékesítő rendszer működtetése- sem
tudjuk tovább vállalni, ez presztízs veszteséget jelent együttműködő partnereinkkel
szemben. Nem ismert számunkra, milyen feladatok hárulnak az intézményre az
öregszőlői integrált közösségi szolgáltató térben, ahol könyvtári ellátást is kell
nyújtani. 2 fős létszámcsökkentés esetén jelentősen csökkenteni kell a nyitva tartást,
növelni kell a nyári bezárás idejét, hogy a szabadságolások megoldhatók legyenek.
Szakmailag nem elfogadható megoldás a könyvtárak felváltva történő nyitva tartása.
Az iskolák könyvtárhasználatát lehetetleníti el, mintahogyan az is, ha a délelőtti
nyitva tartást csökkentjük. A délutáni nyitva tartás szüneteltetése még
hátrányosabban érint még több használót.
III.

Egyéb költségek

A szakmai munkavégzéssel kapcsolatos költségek csökkentésének lehetőségei sem
hozhatnak jelentős költségmegtakarítást. A könyvtár 2013-ig érvényes stratégiai tervét
és munkaprogramját Gyomaendrőd Város Közművelődési Koncepciójához igazodva,
alakította ki, és annak megfelelve alakítja rendezvény programját is. A városi
versmondó és mesemondó verseny nem csak a megyében egyedülálló, hiszen ilyen
arányban, mint Gyomaendrődön, kevés helyen vállalják fel a gyerekek és a
pedagógusok a felkészülést és a felkészítést. A kistérségi szintű versmondó verseny
megszervezésével 2 év alatt elértük, hogy Kondoros, Dévaványa Szarvas,
Békésszentandrás település iskoláiból is szívesen jönnek versenyezni hozzánk. A
versenyek jutalomkönyveire, az oklevélre egyre nehezebben tudunk a költségvetésben
fedezetet találni. Ugyan így a könyvtári rendezvényekre, amelyek látogatottak,
szeretik az olvasók, a város kulturális életében nem elhanyagolható szerepet töltenek
be.
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Év
Esemény
Endrőd Gyoma Összesen
2010 Mesemondó
158
158
Versmondó
168
168
Zámbó András előadása
30
30
Határ Győző könyvbemutató
100
100
Kistérségi mese
80
80
Kistérségi szavaló
80
80
Projekt bemutató rendezvény
30
30
Szövegelő vetélkedő
70
70
Kiszely Z.- Merényi N.
110
110
Wass Albert est
90
90
Ágoston S. könyvbemutató
45
45
Ágoston S. könyvbemutató
20
20
Népmese napja
654
1479
2133
Rendhagyó irodalom óra
80
80
Rendhagyó irodalom óra
40
40
2010 Összesen 15 alkalom
1022
2212
3234
2011 Szavalóverseny (Kis B.)
45
45
Mesemondó verseny (5 nap)
175
175
Versmondó
175
175
Kistérségi versmondó
100
100
Versíró pályázat
30
30
Irodalmi humor
100
100
Sebestyén István
110
110
Szövegelő
100
100
Projekt bemutató rendezvény
25
25
A szakmai rendezvényeken való részvételhez, a kötelező továbbképzésekhez az
anyagi fedezet nincs meg a költségvetésben, ezeken már nincs is mit megtakarítani.
A könyvtár működési költségeit vizsgálva megállapítható, hogy jó döntés volt a
két könyvtár összevonása. Amennyire lehetséges, nem folytatódik a párhuzamos
állományfejlesztés, fokozatosan javul a dokumentum ellátás. Folyamatosan végezzük
az állományok cserélését, ezért sokkal jobban tudjuk új olvasni valókkal ellátni
olvasóinkat. A dokumentumkeret felhasználása során nagy megtakarítási lehetőséget
jelentett, hogy a szakmai folyóiratok egy példányban járnak, bizonyos költségek
párhuzamosságát megszüntettem. Megszüntettem a készpénzes vásárlásokat, olyan
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kereskedőktől vásárolunk, akik árengedményt adnak. A ét könyvtár közötti
átkölcsönzés rugalmas, jól használható. A gyomai könyvtár működésének
korszerűsítését azért tudtuk gyorsan elvégezni, mert a személyi állománnyal is jobban
lehetett így gazdálkodni. Ugyan csak ez az összevont létszám tette lehetővé, hogy a
TÁMOP pályázaton részt vegyen a könyvtár, mivel az itt „elnyert munka” nagy
időráfordítást igényel. Az állomány korszerűsítése folyamatosan végzendő
tevékenység, amelynek a jogszabályokban előírt bizonylatolása is jelentős teher. A
könyvek beszerzése, feldolgozása, felszerelése közzététele szintén folyamatosan
végzett tevékenység, amelyet a könyvtárosok végeznek el, nem fizetünk érte külön pl.
a könyvtárellátó vállalatnak. A könyvtárak mutatói jók, összehasonlítva más
könyvtárak adataival megállja helyét a Határ Győző Városi Könyvtár, rövid idő alatt
jelentős eredményeket értünk el. Vannak terveink, látunk célt és feladatot az
intézmény előtt. Ugyanakkor, tisztában vagyok azzal, hogy folyamatos növekedés a
lakosság számának fogyása, az elöregedés hatása miatt nem várható el, a csökkenés
mértékének tompítása lehet célunk.
Könyvtárhasználati adatok 2010 (fő) Gyoma Endrőd Összesen
2794
Regisztrált használók1
1472
1322
535
Újonnan regisztrált2
348
187
3
20099
Személyes használat
10589
9510
4
6409
Internet használat
2762
3647
5
41734
Kölcsönzött dokumentum
15555
26179
6
55813
Helyben használt dokumentumok
28271
27542
1

Beiratkozott olvasó. A tagság a beiratkozás napjától számított 1 évig érvényes.
Aki még nem volt beiratkozva, a tárgy évben először iratkozik be.
3 Személyesen valamilyen célból megjelent a könyvtárban.
4A személyes használókból, nevüket minden alkalommal rögzítjük.
5 A könyvtárból kikölcsönzött könyvek, folyóiratok, dvd, stb.
6Minden, amihez a használó „hozzáér”.
2

Látogatottság
Endrőd
Gyoma
Összesen

2010. (fő)
9510
10589
20099

Napi átlag
42
38
80
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2011.06.30.(fő)
5449
6664
12113

Napi átlag
43
46
90

-

Könyvtárhasználók életkor szerinti megoszlása
14 éven aluli
449
496
14 és 65 év között
937
768
65 éven felüli
106
58

2010-es adatok (fő)
Iskolások könyvtárhasználata
- Kis Bálint ÁI.
- Rózsahegyi ÁI.
- Szent Gellért ÁI.
- Kner Imre Gimnázium
- Bethlen G. SZKI.
Csoportos foglalkozások
- Kis Bálint ÁI.
- Rózsahegyi ÁI.
- Csodavár Óvoda
- Vásártéri Óvoda
- Fogyatékos fiatalok klubja
- Bethlen G. SZKI. Kollégium

945
1705
164

Gyoma Endrőd Összesen
401
9
18
195
94

16
367
36
76
42

417
376
54
271
136
40

17
14
4
2
1
2

1

A táblázatok adataiból kiderül, hogy nincs markáns különbség a könyvtárak
látogatottsága és beiratkozott olvasóinak száma között. A lakosság arányát tekintve, a
gyomai könyvtár felzárkózik az endrődihez. Az iskolások könyvtárhasználatát
tekintve a Szent Gellért Iskola az, amely létszámához képest elmaradást mutat. Az
endrődi könyvtárban jelentős számú középiskolás van, akik nem a helyi középiskolák
tanulói. Látható az is, hogy nem igaz a felvetés mely szerint a könyvtárakat csak a
nyugdíjasok használják. (Nem mintha az ő ellátásuk nem lenne épp olyan fontos!) Ez
az adat azért lényeges számunkra, mert a folyamatosságot jelentheti. A fogyatékos
fiatalok régebben kéthetente látogatták az endrődi könyvtárat, mióta „elköltöztek”,
nincs erre lehetőségük.
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A beiratkozott olvasók számának alakulása, a lakosság hány %-a

Év

Beiratkozott olvasó
Gy

1

E

Ö

Ellátott
lakosság
fő

%

2010

1472 1322

2814

14502

19

2009

1130 1220

2350

14777

16

2008

7371 1073

1810

14748

12

2007

642 1150

1792

15144

12

2006

832 1181

2013

15235

13

2005

948 1150

2098

15321

13

2004

1116 1038

2154

15399

14

2003

908

964

1872

15540

12

2002

787 1005

1792

15523

11

2001

891 1136

2027

15600
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Számítógépes nyilvántartás Gyomán is.

Az előterjesztéshez csatolt Excel táblázatban találomra kiválasztott, hasonló
nagyság városok könyvtárainak statisztikai adatai vannak, néhány Békés megyei
könyvtáré mellett. Az országos statisztikából választott nyilvános, a könyvtárak által
szolgáltatott adatok. Bizonyos összehasonlításokat, összefüggéseket számoltam, ezek
sárga színnel vannak jelölve. Összehasonlíthatók a könyvtár adatai a szakmai munkát
tekintve, létszám, vagy finanszírozás tekintetében is. Látható, hogy nem
túlfinanszírozott a könyvtár. Ezek az adatok alkalmasak lehetnek egy feladat alapú
finanszírozás kidolgozására is. Könyvtárunk magas óraszámban tart nyitva.
Informatikai személyzet van, szakképzett dolgozók állnak rendelkezésre. Magas a
látogatottság, a beiratkozott olvasók aránya, a könyvtárhasználati adatok jók,
kiemelkedő a honlapunk látogatottsága.
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Létszámleépítéssel megtakarítható bér és járulék költség
Létszám
eFt (bér+járulék) A létszámleépítés költsége
1 fő esetén1
2.819.400
3.289.300
1
2 fő esetén
5.638.800
6.578.600
1

Átlagbérrel számolva.

Nyilvánvaló, ezek az összegek bármely fenntartót arra ösztönözhet, hogy
létszámleépítéssel csökkentse a könyvtári ellátásra fordított önkormányzati
támogatást. A létszámleépítéssel kapcsolatos visszaigénylésre vonatkozó pályázat az
idénre lezárult, jövőre sem számolhatunk jelentősebb lehetőségekkel a költségek
visszaigényelhetőségével kapcsolatban, tehát komoly egyszeri kiadással kell
szembenézni a létszámleépítésnél.
A létszámcsökkentés a feladatok ellátását lehetetleníti el. Egy iskola esetében pl.
létszámcsökkentést rendel el a fenntartó, ha feladatellátás csökkenés van, ha csökken a
gyereklétszám, míg más intézmény esetében növeli a fenntartói támogatást, esetleg a
létszámot, mert feladatellátás bővülés van. A könyvtár egyre több feladatot vállalt és
lát el, folyamatosan végzi azokat. Növekedett a látogatók, a használók, használatok
száma. A könyvtárak mindkét település részen megtalálhatók, stabil, megbízható
nyitva tartással. Ott vagyunk, nyitva tartunk, egyetlen olyan intézményként, ahová
bárki, bármikor, korlátozástól mentesen betérhet, segítjük, intézzük a problémáit,
szolgáltatunk, de akár csak annyit, hogy használhatja a mosdót, ihat egy pohár vizet,
vagy csak pihen egy rövid ideig, várakozik a buszra, a vonatra, s közben olvasgat.
Nyaranta egyre többször hívja fel az ÁNTSZ az önkormányzatok figyelmét a
hőségriadóra, a két könyvtár lehetne az a hely, amelyet kijelölnek a lakossági
használatra.
A jelenlegi létszámra alapozva látok lehetőséget arra, hogy hatékonyan segítsük
az iskolai könyvtárak munkáját. A Rózsahegyi és a Kis Bálint iskolák állományát
rendbe tettük, alkalmasak a statisztikai adatszolgáltatásra, korszerűen feldolgozottak.
Az iskoláknak nincs pénze könyvtáraik fejlesztésére, nem tudják biztosítani az
elegendő óraszámot a feladatellátásához. Gyomaendrődön jelenleg 8 könyvtár van, 3
könyvtár működéséről nincs információink (Tisza K., Szent Gellért, művészeti iskola)
de az látható, hogy hozzáférést csak az endrődi és a gyomai könyvtár tud biztosítani.
Az iskolai könyvtári feladat ellátása nem idegen számunkra, vállalható akár az
általános iskola, akár a gimnázium könyvtári munkájának segítése. Ezzel megszűnne a
felesleges pénzkidobás a párhuzamos beszerzésekkel, a pedagógiai állomány
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fejlesztése hatékonyabbá válna. A könyvtár, mint információközvetítő intézmény
feladatot vállalna a helyi hírek kommunikációjában, ez is csak fenntartói döntés
kérdése, hogy ebben számít- e a könyvtárosok munkájára. Az IKSZT működésében
egyelőre nem tisztázott a feladatunk.
Szakmailag nem tartom indokoltnak a létszámcsökkentést. Olcsóbb lenne a
működésünk fiatalabb dolgozókkal, racionálisabb lenne a működésünk akkor, ha az 5
fő könyvtáros végzettségét tekintve 3 fő főiskolai, 2 fő középfokú könyvtári
végzettségű lenne.
IV.

Alternatívák

a., Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, mint a Határ Győző Városi
Könyvtár Fenntartója elégedett a könyvtárban végzett munkával. Elégedett a
szolgáltatások számának és színvonalának növekedésével, azzal, ahogyan
Gyomaendrőd polgárait szolgálja és kiszolgálja a könyvtár. Elégedett azzal, hogy
költségvetését takarékosság és ésszerűség jellemzi, elfogadja, hogy a könyvtári
szolgáltatás Gyomaendrőd polgárai számára ennyi pénzébe kerül.
b., A fentieket elismerve a fenntartó úgy dönt, hogy a ………… könyvtárat
bezárja, költségmegtakarítás céljával. Ezért létszámot is csökkent, X fővel. Tudomásul
veszi a kockázatokat, és nem kíván ennyi pénzt költeni Gyomaendrőd polgárainak
könyvtári ellátására. Egyúttal tudomásul veszi, hogy a könyvtár külső szerződött
partnereivel megkötött többletszolgáltatásokra irányuló szerződéseit felmondja.
c., Az a., pontban foglaltakat a Fenntartó nem ismeri, és nem fogadja el, ezért
- csökkenti a beszerzési keretet és/vagy
- nem támogatja, hogy a könyvtár rendezvényekre költsön, ezáltal csökken a z
ellátandó feladat, ezért létszámcsökkentést rendel el X fővel. Egyúttal tudomásul
veszi,
hogy
a
könyvtár
külső
szerződött
partnereivel
megkötött
többletszolgáltatásokra irányuló szerződéseit felmondja.
d., A fenntartó a jelenlegi formát, szerkezetet és működést továbbra is
fenntartja, amíg a lakossági használat aránya, vagy/és a beiratkozott olvasók száma
nem csökken a lakosság fogyását meghaladó X %-ban.

16

e., A fenntartó a jelenlegi formát, szerkezetet és működést megtartja, kivárva a
közoktatási törvény, a költségvetési törvény megjelenését, és a járássá válással
kapcsolatos új helyzet kialakulását.
f., A fenntartó az intézményi rendszert felülvizsgálva, egyéb intézkedéseket
kíván meghozni. Pl. Más feladatok ellátásával is megbízza a könyvtárat.
Gyomaendrőd, 2011. szeptember 27.

Dinyáné Bánfi Ibolya
Intézményvezető
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Település

Kiskőrös
Szigetvár
Békés
Dévaványa
Gyomaendrőd
Mezőberény
Szarvas
Hajdúhadház
Hajdúnánás
Kisújszállás
Tiszaföldvár
Fót
Nagykáta
Sátoraljaújhely
Veresegyház
Barcs
Nyírbátor
Tamási
Kőszeg
Tapolca

Az adatszolgáltató teljes neve

Megye

Petőfi Sándor Városi Könyvtár BácsSzigetvár Város Önkormányzat Baranya
Békés Városi Püski Sándor
Békés
ÁMK Ladányi Mihály Könyvtár Békés
Határ Győző Városi Könyvtár Békés
2011
Orlai Petrics Soma Kulturális
Békés
Vajda Péter
Békés
Földi János Könyvtár Emlékház HajdúMóricz Pál Városi Könyvtár és HajdúArany János Városi Könyvtár
JászVárosi Könyvtár
JászFóti Közművelődési és
Pest
Városi Könyvtár és Művelődési Pest
Városi Könyvtár Sátoraljaújhely Borsod
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Pest
Barcs Városi Könyvtár
Somogy
Nyírbátor - Városi Könyvtár
SzabolcsKönnyü László Városi Könyvtár Tolna
Chernel Kálmán Városi
Vas
Wass Albert Könyvtár és
Veszprém

A
A
A
A
Lakosság
nyitvatartási nyitvatartási Napi átlag nyitvatartási
szolghely Alapterület
szám
napok egy órák száma nyitva tartás
napok a
száma
héten
egy héten
tárgyévben
14 332
10 910
20 182
7 888
14 501
14 501
11 128
17 412
12 506
17 291
11 611
11 455
18 799
12 690
16 209
16 124
11 584
12 249
8 537
12 020
16 035

1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

935
719
750
240
560
560
491
488
660
630
385
366
600
1 683
1 120
376
510
620
527
914
1 655

5
5
6
6
6
6
6
6
5
6
5
6
5
5
6
6
5
6
6
5
5

36
40
40
45
49
49
36
45
40
39
40
40
30
42
39
43
35
44
42
42
30

7,20
8,00
6,67
7,50
8,17
8,17
6,00
7,50
8,00
6,50
8,00
6,67
6,00
8,40
6,50
7,17
7,00
7,33
7,00
8,40
6,00

217
240
290
299
275
275
273
232
292
227
274
222
231
277
295
231
291
295
252
235

Nyitva tartási
órák

1 562
1 920
1 933
2 243
2 246
0
1 650
2 048
1 856
1 898
1 816
1 827
1 332
1 940
1 801
2 114
1 617
2 134
2 065
2 117
1 410

Számítógépek, a
használók
rendelkezésére

Informatikai
szakszemélyzet

27 Van
9 Szerz.
12 Van
6 Nincs
13 Van
13 Van
8 Van
12 Van
7 Van
17 Van
11 Van
27 Szerz.
6 Szerz.
18 Van
15 Igen
7 Szerz.
11 Van
18 Nincs
10 Szerz.
16 Szerz.
8 Van

Áll.gyarapításra
A
Tárgyév
fordított összeg a
tárgyévben
december 3l-ei
KIFIZETETT
beszerzett
állomány
SZÁMLÁK alapján
állomány
(ezer Ft)
1 727
1 183
1 384
983
1 491

104 410
52 491
78 313
39 352
41 801

1 250
629
1 333
1 418
727
374
1 683
1 047
1 978
1 315
1 000
1 001
2 332
2 349
1 687

40 090
62 403
25 610
84 587
52 613
49 308
62 161
72 817
127 246
32 743
70 915
78 698
61 040
62 265
232 289

4 312
2 415
2 390
2 083
3 733
2 100
2 017
882
3 547
2 509
1 143
1 430
4 888
1 837
4 672
1 810
1 944
2 559
4 833
5 252
3 109

Nyomtatott formában
Egy lakosra A támogatás
jutó áll.
?%-a az áll.
gyarapítás
gyarapítás
0,30
0,22
0,12
0,26
0,26
0,14
0,18
0,05
0,28
0,15
0,10
0,12
0,26
0,14
0,29
0,11
0,17
0,21
0,57
0,44
0,19

14,46
10,72
5,93
14,37
18,61
9,40
11,38
1,99
7,75
8,52
4,83
4,86
14,06
6,63
15,00
13,50
5,42
6,20
9,63
17,99
4,70

A címek
(féleségek)
száma összesen
157
22
182
99
118
110
105
140
59
102
73
78
120
107
134
65
123
95
114
126
205

ott formában

A
1
A
A
Könyvtáros
A példányok referensz rendezvények résztvevők Összes munkakörben könyvtárosra Támogatás, Személyi+ Dologi Kiadás Támogatás
kérdések
dolgozó
jutó
kiegészítés
járulék kiadás összesen 1 lakosra
száma
száma
száma
dolgozó
száma
beíratkozott
összesen
157
22
183
99
147
125
105
141
59
103
73
85
163
110
134
65
123
96
114
126
205

2 634
3 489
1 275
3 180
4 482

61
63
103
104
43

2 232
2 870
4 222
2 283
3 854

331
4 125
1 565
6 177
5 800
1 507
2 191
1 126
3 444
885
6 055
18 503
1 002
5 981
19 975

20
118
104
68
321
78
44
150
87
19
56
16
124
51
154

780
2 608
5 043
4 110
10 786
2 328
1 500
5 493
2 394
700
2 615
368
4 508
2 159
6 046

9,00
7,00
12,00
5,00
6,50
6,50
5,00
8,00
9,00
7,00
8,00
5,00
5,00
8,00
7,00
4,00
8,00
10,00
8,50
8,00
15,00

6,50
4,00
8,00
4,00
5,75
5,75
5,00
6,00
4,00
6,00
7,00
5,00
5,00
6,00
5,00
3,50
7,00
8,00
8,00
6,00
12,00

452,92
289,75
472,75
420,25
489,39
242,20
286,00
266,50
303,83
303,00
304,00
290,20
385,83
470,80
401,14
255,14
346,25
189,75
361,67
331,50

29 827
22 538
40 283
14 497
20 060
22 346
17 723
44 258
45 746
29 432
23 661
29 440
34 769
27 723
31 151
13 404
35 891
41 250
50 185
29 202
66 086

21673
15979
30397
10877
15805
18292
12630
28227
19296
22892
17397
16579
17612
22531
20658
9532
20125
26049
31464
18642
45532

8 696
5 519
7 689
4 115
7 997
6 860
5 875
8 247
16 900
7 266
5 417
6 259
15 734
7 942
11 490
4 695
15 810
9 206
16 696
16 926
20 554

30 369
23 351
48 075
15 310
25 623
25 153
18 505
46 447
46 735
30 158
23 775
37 104
34 961
30 473
32 294
14 227
36 677
42 795
54 052
80 785

2,08
2,07
2,00
1,84
1,38
1,54
1,59
2,54
3,66
1,70
2,04
2,57
1,85
2,18
1,92
0,83
3,10
3,37
5,88
2,43
4,12

Támogatás
Támogatás 1 nyitva
14 éven
1 olvasóra
tartási
aluliak
órára (Ft)

Használat
14 és 65 év
közöttiek

65 év
Regisztrált
felettiek használó

10,13
19,45
10,65
8,62
7,13

19,09
11,74
20,84
6,46
8,93

1 083
489
1 320
540
945

1 741
562
2 259
1 065
1 705

120
108
203
76
164

2 944
1 159
3 782
1 681
2 814

14,64
25,79
42,91
16,14
11,16
19,37
23,96
11,98
13,23
9,55
20,10
14,89
33,06
13,46
16,61

10,74
21,62
24,65
15,51
13,03
16,12
26,10
14,29
17,30
6,34
22,20
19,33
24,30
13,80
46,87

445
835
518
920
649
807
516
944
1 056
816
799
604
655
692
1 476

695
701
514
576
1 233
673
849
1 305
1 146
537
931
2 075
793
1 216
2 105

71
180
34
327
239
40
86
66
152
51
56
91
70
262
397

1 211
1 716
1 066
1 823
2 121
1 520
1 451
2 315
2 354
1 404
1 786
2 770
1 518
2 170
3 978

A lakosság
Használatok (alkalom) / uses
Kölcsönzött
Közvetlenül
?%-a
Személyes
internetdokumentum (helyben)használt
olvasó
OPAC,
(helybeni)
használat
(db)
dokumentum (db)
honlap
használat
20,54
31 892
2 427
53 734
51 991
22 445
10,62
11 580
1 888
2 785
15 874
8 024
18,74
27 369
4 666
11 314
36 449
21 013
21,31
26 085
12 000
1 530
29 771
21 475
19,41
20 099
6 409
40 669
41 734
55 813
406 000
10,88
12 042
5 556
2 829
13 998
34 873
9,86
20 139
2 455
726
99 938
42 126
8,52
10 674
1 957
1 123
24 633
12 221
10,54
30 759
1 596
8 652
47 849
13 786
18,27
33 500
4 461
1 450
114 811
33 800
13,27
17 023
5 510
2 010
18 635
8 527
7,72
10 551
344
0
21 534
7 676
18,24
30 984
5 770
4 348
24 592
17 485
14,52
12 983
7 090
0
16 801
6 787
8,71
13 003
1 464
526
27 153
32 634
15,42
31 059
7 777
4 055
45 681
31 991
22,61
33 787
17 243
252
107 252
38 676
17,78
10 915
5 350
613
13 337
18 109
18,05
39 603
4 394
9 782
58 362
148 212
24,81
102 540
2 553
9 751
94 622
151 345

7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2011. október 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Városi Egészségügyi Intézmény kérelme
Tóthné Gál Julianna
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Városi Egészségügyi Intézmény nevében Dr. Torma Éva igazgató főorvos az alábbi kérelemmel fordult
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez:
Az intézmény mérlegében 1.760.- E Ft összegű követelés szerepel, mely összeg behajtására az előző évek
behajtási intézkedései alapján nincs remény. Az intézmény jogi képviselőjének szakvéleménye, és az Egészségügyi
Intézmény 2010. évi belső ellenőrzési jelentésében feltárt hibák, megállapítások alapján a Városi Egészségügyi
Intézmény a követelést leírni, illetve a mérlegből kivezetni kívánja, melyhez – a számviteli politikában rögzítettek
alapján - szükséges a T. Képviselő-testület jóváhagyása.
Az ügyvédi szakvélemény alapján ezen összegű követelés nagy valószínűséggel nem lesz behajtható, az idő
elteltével a kamat növekedik, ezért meghatározott időszakonként a végrehajtás költségét az intézménynek meg kell
fizetnie. A 2010. évben elkészített belső ellenőrzési jelentésben az alábbi megállapítás szerepel:
„ Az Eszköz-forrás értékelési szabályzat 10. oldalán az áll, hogy „behajthatatlan követelést a könyvviteli mérlegben
nem lehet kimutatni, azt hitelezési veszteségként a saját tőkével szemben le kell írni. Behajthatatlannak azt a
követelés minősíthető, amely megfelel a 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében leírt feltételek
valamelyikének. A behajthatatlanság tényét és a behajthatatlannak minősített követelés összegét dokumentálni kell.”
Ennek ellentmondóan a 2008. és 2009. évi mérlegben adóssal szembeni követelésként szerepel 1.760 ezer Ft,
amely egy 10 évvel korábbi jogerős bírósági végzésen alapuló „kártérítési” követelés. A behajtás szünetel, mivel az
adósnak sem vagyona, sem jövedelme nincs, melyet a bírósági végrehajtó 2006-ban dokumentált. 2008-ban
ügyvédi szakvélemény támasztotta alá a megtérülés reménytelenségét, a kétes követelés veszteségkénti leírását
tanácsolva. Az intézményvezetői kérelemre elutasító önkormányzati határozattal reagált a fenntartó szerv.
Szakmai véleményem szerint a követelés leírható lenne a 249/2000. (XII.24.) Korm. rend. 5. § (3) pontjának utolsó
mondata alapján: „A behajthatatlan követelés leírása nem minősül az Áht.108.§ (2) bekezdés szerinti követelés
elengedésnek.”
A leírt követelés továbbra is nyilvántartható a 0-s számlaosztályban, egy jövőbeni megtérülés esélyére várakozva.
Az 1.760 EFt követelés mérlegben való szerepeltetése helytelen, mivel a piaci értéke nulla és emiatt 100 %-os
mértékű értékvesztést kellett volna elszámolni - a leírást tiltó KT határozat birtokában is - a számviteli
kormányrendelet 31. § alapján. E szakasz 5. bekezdése kimondja: „A követeléseknél az értékvesztés elszámolása
nem minősül követelés elengedésnek, illetve törlésnek.”
A számviteli törvényt sértő helyzet mielőbbi rendezése szükséges.”
Az ügyvéd és a belső ellenőrzés által tett megállapítások alapján az 1.760.- E Ft behajthatatlan követeléssé vált, így
az önkormányzat könyvvizsgálójával egyeztetve javasoljuk a mérlegből történő kivezetését, és a leírt követelés 0-s
számlaosztályban történő nyilvántartását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Döntési javaslat
"Városi Egészségügyi Intézmény kérelme"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
22

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a Városi Egészségügyi Intézménynél a
mérlegében nyilvántartott 1.760.- E Ft összegű követelés - a jogi szakértő szakvéleménye, és a 2010. évi belső
ellenőrzési jelentésben foglalt megállapítások, és az önkormányzat könyvvizsgálójának hozzájárulása alapján kivezetéséhez, mivel a bírósági dokumentációk alapján a tartozás behajthatatlan követeléssé vált. Javasolja
továbbá, hogy a leírt követelés összegét a 0-s számlaosztályban az intézmény köteles nyilvántartani, egy esetleges
jövőbeni megtérülés érdekében.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2011. október 18-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 Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
Gyomaszolg Ipari Park Kft által készített köztemetők, belvízhálózat és holtágak, valamint a közúak kezeléséről szóló
tájékoztatót fogadja el.

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

9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2011. október 18-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 Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az
ipari park működéséről szóló beszámolót fogadja el.
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

10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2011. október 18-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 Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési 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 Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési 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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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

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

11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2011. október 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gazdasági társaságok ügyvezetése
Dr. Csorba Csaba jegyző
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A gazdasági társaságok működésének áttekintését követően a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-testület
kialakította álláspontját a cégek működéséről. Eldöntötte, hogy a feladatok ellátásáról a jövőben is négy gazdasági
társaság útján kíván gondoskodni. Meghatározta, hogy a jövőt tekintve a munkaerő hatékonyabb kihasználásával, a
közmunka bevonásával, az irányítás javításával, a rendelkezésre álló vagyon jobb és eredményesebb
hasznosításával, a társaságok működéséhez kapcsolódó költségek csökkentésével javítani kell a
versenyképességet, a költséghatékonyságot, és törekedni kell a társaságok nyereséges működésének elérésére. A
feladatok ellátása során meg kell szüntetni a párhuzamos munkavégzést, csökkenteni kell a kapcsolt vállalkozás
fennállása miatt a transzfer ár képzés alkalmazásának szükségességét.
A tulajdonosi elvárásokat teljesítő folyamat első lépéseként szükséges a megfelelő irányítási viszonyokat kialakítani.
Az ügyvezetés részére meg kel határozni a feladatokat, ki kell tűzni a határidőket, és át kell tekinteni a végrehajtást
követően az elért eredményeket.
A társaságoknál az ügyvezetői tisztségek azonos személy által történő betöltése esetén a társaságok gazdasági
önállósága megmarad, az ügyvezetőnek a cég működésével kapcsolatos felelőssége nem változik. Az ügyvezetési
feladatok azonos személy által történő ellátása esetén a tulajdonosi érdekek érvényesítése hatékonyabbá válhat.
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV tv. 32. § -a lehetővé teszi, hogy a társaság alapító okiratában a
tulajdonos úgy rendelkezzen, hogy az ügyvezető működését egy vagy több cégvezető segítse. A cégvezető a
társasággal van munkaviszonyban, rá a Munka tv. 10 fejezetének szabályai lesznek irányadóak. A cégvezető
kinevezése a legfőbb szerv hatáskörébe (Képviselő-testület) tartozik, bár nem minősül vezető tisztségviselőnek, de
alkalmazni kell a rá irányadó szabályokat. A vezető tisztségviselő rendelkezései alapján irányítja a cég működését. A
cégvezető képviseleti joga önálló és együttes is lehet, a tulajdonos döntésének megfelelően. A cégvezető
intézményének létrehozása során az alapító okiratok módosítása válik szükségessé, mellyel párhuzamosan célszerű
felülvizsgálni az egyes gazdasági társaságok esetében a telephely kérdését. Javasoljuk, hogy a minden cég
esetében a további önkormányzati gazdasági társaságok kerüljenek telephelyként megjelölésre a munkavállalók
hatékony irányítása, és munkavégzése érdekében.
A gazdasági társaságok működésével kapcsolatban megfogalmazott célkitűzések teljesítése érdekében meghozott
személyi döntések végrehajtására az alábbi döntések meghozatalát javasoljuk a Képviselő-testületnek:
1.) A Képviselő-testületnek, mint a tulajdonosi jogokat gyakorlónak rendelkezni kell a cégvezetésről, alapító okirat
módosításáról a Liget Fürdő Kft. és a Zöldpark Nonprofit Kft esetében.
2.) A Liget Fürdő Kft. a Zöldpark Nonprofit Kft, ügyvezetői esetében rendelkezni kell a Gt. 24.§ (2) bekezdésében
illetve a munkaszerződésben foglaltak szerint a jelenlegi ügyvezetők visszahívásáról, a munkaszerződés közös
megegyezéssel történő módosításáról. Ezzel egyidejűleg gondoskodni kell az új ügyvezető személyének
megbízásáról. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok működéséről szóló 2009. évi CXXII tv. 6.§ (4) bekezdése
szerint egy természetes személy csak egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött tisztsége után
részesülhet javadalmazásban.
3.) Az ügyvezető javaslatára is figyelemmel gondoskodni kell a cégvezetők kinevezéséről a két gazdasági
társaságnál, meg kell határozni a javadalmazásukat.
4.) Rendelkezni kell az egyes gazdasági társaságok esetében a telephely megjelöléséről, oly módon, hogy az egyes
gazdasági társaságok munkavállalóinak munkavégzése az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági
társaságoknál biztosított legyen.
5.) A megbízásra kerülő ügyvezető részére meg kell határozni a gazdasági társaságok hatékonyabb és
eredményesebb működése érdekében megteendő feladatokat határidő tűzésével.
6.) Meg kell határozni az alapító okiratok módosítását elkészítő, ellenjegyző a cégeljárás során képviselettel
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rendelkező jogi képviselő személyét.

Az ügyvezetői megbízással egyidejűleg javaslom, hogy az alábbi feladatok kerüljenek meghatározásra:
1.) Az ügyvezető vizsgálja meg, hogy mely területeken kell a társaságok esetében alkalmazni a transzfer
árat, a díjképzésnél hol állnak rendelkezésre tapasztalati „piaci árak” és hol kell kalkulált árat alkalmazni.
2.) Az ügyvezető vizsgálja meg a közös közbeszerzés alkalmazásának lehetőségét, mutassa be annak
előnyeit, illetve hátrányait
3.) A Zöldpark Nonprofit Kft-nak a többi gazdasági társaság felé irányuló kiszolgáló tevékenységének jobb
kihasználásából eredő előnyöket és hátrányokat, figyelemmel annak minősítésére.
4.) Vizsgálja meg és mutassa be, hogy a munkavállalók hatékonyabb foglalkoztatása hogyan hat a
társaságok eredményességére, illetve milyen hatással lehet az önkormányzati támogatás csökkentésére
(pl. Liget Fürdő Kft) Tekintse át a közfoglalkoztatásból adódó lehetőségek kihasználásának hatását.
A Képviselő-testület az ügyvezetői, illetve cégvezetői megbízásokról megfelelő konszenzus esetén az októberi
testületi ülésen meghozhatja a döntését, így az ügyvezető részére előírt feladatok teljesítésére meghatározható a
decemberi testületi ülés időpontja.
Javaslom továbbá, hogy a Ligetfürdő Kft és a Zöldpark Nonprofit Kft alapító okiratainak módosításával kapcsolatos
feladatok ellátásával dr. Varga Imre ügyvédet bízza meg a Képviselő-testület. Nevezett a Képviselő-testülettől és a
Liget Fürdő Kft-től állandó megbízást kapott a jogi képviselői feladatokra.
Az átszervezéssel kapcsolatos döntések előkészítésével a
Ellenőrzési,Túrisztikai és Közbeszerzési Bizottságot bízza meg.

Képviselő-testület

a

Pénzügyi,

Gazdasági,

1. döntési javaslat
"Gazdasági társaságok ügyvezetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÖNKORMÁNYZATI TULAJDON
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdasági társaságokról szóló 32.§ (1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Liget Fürdő Kft és a Zöldpark Nonprofi Kft ügyvezetője munkájának
segítéséről az egyes társaságoknál cégvezető kinvezéséről kíván gondoskodni.
A Képviselő-testület felkéri dr. Varga Imre ügyvédet, a Liget Fürdő Kft és a Zöldpark Nonprofit Kft. alapító okiratának
felülvizsgálatára és a szükséges módosítások elkészítésére, figyelemmel a Gt. 32.§ -ban foglaltakra, továbbá a
kinevezésre kerülő cégvezetők munkaszerződés tervezetének elkészítésére.
A Képviselő-testület megbízza a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságot, hogy
tegyen javaslatot legkésőbb a Képviselő-testület novemberi ülésén a két gazdasági társaság ügyvezetőjére, továbbá
a cégvezetők személyére
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"Gazdasági társaságok ügyvezetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÖNKORMÁNYZATI TULAJDON
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megbízott ügyvezető részére az alábbi feladatokat
határozza meg:
1.) Az ügyvezető vizsgálja meg, hogy mely területeken kell a társaságok esetében alkalmazni a transzfer
árat, a díjképzésnél hol állnak rendelkezésre tapasztalati „piaci árak” és hol kell kalkulált árat alkalmazni.
2.) Az ügyvezető vizsgálja meg a közös közbeszerzés alkalmazásának lehetőségét, mutassa be annak
előnyeit, illetve hátrányait
3.) A Zöldpark Nonprofit Kft-nak a többi gazdasági társaság felé irányuló kiszolgáló tevékenységének jobb
kihasználásából eredő előnyöket és hátrányokat, figyelemmel annak minősítésére.
4.) Vizsgálja meg és mutassa be, hogy a munkavállalók hatékonyabb foglalkoztatása hogyan hat a
társaságok eredményességére, illetve milyen hatással lehet az önkormányzati támogatás csökkentésére
(pl. Liget Fürdő Kft) Tekintse át a közfoglalkoztatásból adódó lehetőségek kihasználásának hatását.

A Képviselő-testület az előkészítési feladatokkal a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottságot bízza meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2011. október 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Körös Kajak Sportegyesülettel kötött Használatba adási szerződés
módosítása
Dobó Anita
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Körös Kajak Sportegyesület a használatába adott Gyomaendrőd, külterület 0823/2 hrsz-ú ingatlan sportcélú
fejlesztését pályázati források igénybe vételével tudja megoldani. A 2011. szeptember 29-én tartott képviselőtestületi ülésre beterjesztett, a Körösök Völgye Akciócsoport által meghirdetett LEADER célterületre a pályázat
benyújtható, mert a Helyi Bíráló Bizottság elfogadta a projekt Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához való illeszkedését,
ezért a Támogató nyilatkozatát kiadja a sportegyesületnek.
Az egyesületnek lehetősége nyílik egy újabb pályázaton is részt venni, amely szintén a Gyomaendrőd, külterület
0823/2 hrsz-ú ingatlan célirányos felújítását, sportcélú fejlesztését tartalmazná. A DAOP-5.1.3-11. kódszámú, a régió
lakosságának egészségtudatos életmódját támogató támogató civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek
fejlesztése" című pályázati konstrukció alapvető célja a valós, közcélú és a régió lakossága szempontjából
kiemelkedő fontosságú, eddigi tevékenységükkel már alapvető közcélú feladataikat bizonyítottan és tartósan ellátó
nonprofit szervezetek működési és feladatellátási feltételeinek javítása. A konstrukcióra egyesületek, alapítványok
nyújthatnak be pályázatot.
A Körös Kajak Sportegyesület a LEADER pályázat/támogatási kérelem keretében a meglévő épület felújítását
célozza meg, azonban a LEADER célterület keretében az épület felújítása csak részben oldható meg, figyelembe
véve a bruttó 7 millió Ft pályázati keretösszeget. A DAOP pályázat lehetőséget biztosít a sportlétesítmény felújítása
mellett az épület bővítésére is, ami szintén szerepel az egyesület fejlesztési céljai között. A két pályázat műszaki
tartalmát élesen elválasztva megoldható a szakaszolt kivitelezés, ha bármely pályázaton sikeresen szerepel az
egyesület.
A Dél-alföldi Operatív Program keretében az egyesület szerepeltetné a sportlétesítmény új épülettel történő
bővítését, a projekt eszközbeszerzési részében sárkányhajót vásárolnának, valamint a már meglévő úszó stég
hasznosítását is tartalmazná a pályázat. A stég eladására/megvásárlására vonatkozóan a két fél között megtörtént
az egyeztetés. Az egyesület a fejlesztéssel érintett infrastruktúrához kötődően ESZA-típusú programok, szabadidős
sportrendezvények lebonyolítását is vállalja, a pályázatban meghatározott programterv szerint. A pályázat
előkészítése, a programterv kidolgozása, ütemezése jelenleg folyamatban van. A DAOP pályázat benyújtási
határideje 2011. november 30.
Látszólag a két pályázati lehetőség átfedi egymást, azonban a Körös Kajak Sportegyesület szükségesnek látja, hogy
mindkét pályázaton induljon, mert nagyobb az esélye, hogy a sportlétesítmény fejlesztése megvalósul.
Nyertes DAOP pályázat esetén a Támogatási szerződés megkötéséhez az eredeti Használatba adási szerződés 6.,
7. pontjának módosítása lenne szükséges a pályázati feltételeknek való megfelelés érdekében. A pályázati
konstrukció az alábbi feltételek teljesülését írja elő:
1. Az ingatlan pályázó általi hasznosítása legalább a fenntartási időszak (a megvalósítástól számított 5 év)
végéig biztosított;
2. A szerződés tartalmazza a pályázati fejlesztés megvalósítására és a fenntartási időszakra vonatkozó
biztosítékokat, illetve a szerződésszegés esetére vonatkozó felelősséget;
3. Az ingatlan hasznosítására vonatkozó szerződés nem tartalmazhat olyan rendelkezést, amely alapján a felek
bármelyike azt rendes felmondással megszüntetheti, vagy attól egyoldalúan elállhat.
4. A szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek harmadik személy részére történő átruházása kizárólag a
Támogató előzetes írásbeli beleegyezésével gyakorolható.
A vonatkozó általános pályázati útmutató szerint a pályázat benyújtásához nyilatkozat szükséges arról, hogy
hozzájárul a pályázat benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatási időszak során megvalósuló
infrastrukturális fejlesztések pályázó általi aktiválásához, továbbá az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a
fejlesztés céljára rendelkezésre áll.
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A Körös Kajak Sportegyesület a fentiek alapján tisztelettel kéri a Képviselő-testületet, hogy a DAOP-5.1.3-11
kódszámú kiírásra az egyesület pályázatának benyújtását támogassa, továbbá annak pozitív elbírálása esetén a
2011. február 3-án megkötött használatba adási szerződést a pályázati előírásoknak megfelelően módosítsa.
Az újabb pályázati lehetőségen való részvétellel valóban nő az esélye, hogy az önkormányzat által használatba
adott ingatlan sportcélú fejlesztése megvalósulhat. A pályázat benyújtásához a sportegyesület elvi támogatást
igényel, tehát a DAOP pályázat benyújtása nem érinti az önkormányzat 2012 évi költségvetését. Bár nem
jövedelemtermelő beruházásról van szó, a beruházás önkormányzati ingatlanon valósulna meg, nyertes pályázat
esetén annak értéke növekedne. A használatba adási szerződést az önkormányzat és a sportegyesület határozatlan
időre kötötte azzal a céllal, hogy az egyesület továbbra is megőrizhesse a város sportéletében betöltött szerepét, és
ennek a tárgyi és anyagi feltételei a jövőre vonatkozóan is megnyugtatóan biztosítva legyenek.
Az 1-4. pontokban meghatározott módosítási kérelem nem befolyásolja a használatba adási szerződés célját, és
nem sérti az önkormányzat mint az ingatlan tulajdonosának jogait. Nyertes pályázat esetén a beruházás során
létrehozott épületeket, építményeket a pályázónak, azaz a Körös Kajak Sportegyesületnek kell aktiválni, viszont a
használatba adási szerződés 5.8 pontja szerint az egyesület tulajdonjogot nem szerez, illetve közös tulajdon nem
keletkezik. Nyertes pályázat esetén a Támogatási szerződésben rögzített kötelező fenntartási időszak leteltét
követően a sportegyesület által aktivált építmény, létesítmény átkerülhet az önkormányzat tulajdonába, figyelembe
véve az esetleges amortizációt is.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására.
Döntési javaslat
"A Körös Kajak Sportegyesülettel kötött Használatba adási szerződés módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság az alábbi döntési javaslat elfogadását
javasolja a Képviselő-testületnek:
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Körös Kajak Sportegyesület
pályázatot nyújtson be a DAOP-5.1.3-11 kódszámú pályázati kiírásra a Gyomaendrőd, VII. kerület 1. szám, 0823/2
hrsz alatti ingatlan sportcélú fejlesztése érdekében. Hozzájárul továbbá a nyertes pályázat végrehajtásához, a
támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések pályázó általi aktiválásához, egyidejűleg vállalja,
hogy az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll.
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a pályázat elnyerése esetén a
támogatottal megkötött használatba adási szerződést a sportegyesülettel közösen felülvizsgálja a támogatási
szerződés megkötésének időpontjáig. Vállalja, hogy a közösen elvégzett átvizsgálást követően elfogad minden olyan
módosítást, mely nem sérti a használatba adás eredeti célkitűzéseit, és a támogatási cél megvalósítását követő
fenntartási időszak alatt nem él rendes felmondási jogával.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2011. október 18-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:
32

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 Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottság tekintettel az önkormányzat
gazdálkodási helyzetére nem javasolja a módosított 1993. évi LXXVIII. tv. 85/F §-a szerinti elővásárlási jog
gyakorlásához pénzügyi fedezetet biztosítását a 2011. évi költségvetésében.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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Hatályos: 2011. április 1-től

„Sikeres Magyarországért”
Bérlakás Hitelprogram
Termékleírás
Hitelprogram keretösszege
30 Mrd Ft
Hitel célja






A bérlakás állomány arányának növelése,
a gazdaság versenyképességének erősítése és a munkaerő szabad áramlásának
ösztönzése a bérlakás állomány növelésével,
a fiatalok, az alacsony jövedelműek és a nagycsaládosok bérlakáshoz – ezáltal
önálló lakáshoz – jutásának támogatása,
az időskorúak és a nyugdíjasok élethelyzetének javítása,
a szociálisan hátrányos helyzetű, vagy a lakásterheiket nehezen fizetni tudó, de
lakástulajdonnal rendelkező családok lakhatási helyzetének javítása.

Hitel típusa
Éven túli lejáratú beruházási hitel.
Hitelfelvevők köre




A helyi önkormányzatok,
a helyi önkormányzatok társulásai és
a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai (a továbbiakban az
önkormányzati társulás és a többcélú kistérségi társulás együtt: Társulás).

Hitelezésből kizártak köre
Nem vehet részt a hitelprogramban az a helyi önkormányzat/Társulás, amely
 adósságrendezési eljárás alatt áll,
 nem felel meg a törvényben meghatározott hitelfelvételi korlátnak,
 lejárt esedékességű, adó- vagy adók módjára behajtható köztartozással vagy
hiteltartozással rendelkezik, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást
vagy részletfizetést engedélyezett,
 a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás
alrendszereiből juttatott valamely állami támogatással összefüggésben a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesítette.
Hitel felhasználása és összege
A hitel összege:
1. a tartósan önkormányzati tulajdonban maradó, valamint a szociális célú bérlakások
építése esetén, lakásonként legfeljebb 15 millió forint,
2. a fiatalok és a nagycsaládosok részére bérlakások építése esetén, lakásonként
legfeljebb 18 millió forint,
3. a versenyképességet erősítő, foglalkoztatási célú, tartós önkormányzati tulajdonú
bérlakások építése esetén, lakásonként legfeljebb 20 millió forint,
4. az új és használt lakások megvásárlása esetén, ha az önkormányzat vállalja, hogy a
lakást bérlakásként hasznosítja, lakásonként legfeljebb 15 millió forint,
Kiadja az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zárkörűen Működő Részvénytársaság
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5. a nyugdíjasház, idősek otthona, lakóotthon, lakásotthon építése és felújítása esetén,
férőhelyenként legfeljebb 6 millió forint,
6. az önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása esetén, lakásonként legfeljebb 5
millió forint,
7. a nem lakás célú épületállomány bérlakás célú átalakítása esetén, lakásonként
legfeljebb 10 millió forint,
8. a települési önkormányzat elővásárlási joga alapján történő lakásvásárlás esetén, ha
az önkormányzat vállalja, hogy a lakást a korábbi tulajdonosnak bérbe adja,
lakásonként legfeljebb 20 millió forint,
9. a használt lakás megvásárlása esetén, ha az önkormányzat vállalja, hogy a lakást az
eladónak bérbe adja, lakásonként legfeljebb 20 millió forint lehet.
Saját erő
A saját erő a beruházás – a hitelfelvevő áfa visszaigénylési jogosultságának megfelelően
nettó vagy bruttó módon számított – bekerülési értékének legalább 10%-a, a 2000 főnél
kisebb településen minimum 5%-a. A 8. és a 9. hitelcél esetében a hitelhez saját erő
nem szükséges. A saját erőbe az állami vagy közösségi forrásból kapott támogatás is
beszámítható.
Hitel pénzneme
HUF
Hiteldíjak
Kamat

Kezelési költség
Folyósítási jutalék
Projektvizsgálati díj

3 havi EURIBOR + legfeljebb 2,5%, kivéve a 4.2.
hitelcélt, amely esetén 3 havi EURIBOR + legfeljebb
2,25 %.
Nem kerül felszámításra.
Nem kerül felszámításra.
Egyszeri díj, amelynek mértéke:
- 1 milliárd forint hitelösszegig
összegének legfeljebb 1,5%-a,

a

hitel

teljes

- 1 milliárd forintot meghaladó hitelösszeg esetén 1
milliárd forintnak legfeljebb 1,5%-a, továbbá az 1
milliárd forint feletti rész legfeljebb 1%-a.
Szerződésmódosítási díj
Rendelkezésre tartási díj
Előtörlesztési díj

Eseti díj, amelynek mértékét és esedékességét a
finanszírozó hitelintézet állapítja meg.
Nem kerül felszámításra.
Nem kerül felszámításra.

Futamidő alakulása
Rendelkezésre tartási idő
Lejárat
Türelmi idő

A szerződéskötéstől számított legfeljebb
2 év
25 év
3 év

Törlesztés ütemezése
Türelmi időt követően negyedéves egyenlő törlesztő részletek.
Biztosítékok
A finanszírozó hitelintézet belső szabályzatai szerinti, szokásos bankári biztosítékok.
Lehetőség van a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalásának
igénybevételére.
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Szerződéskötési feltételek
A szerződéskötési feltételeket a finanszírozó hitelintézet saját belső szabályzata alapján
határozza meg.
Folyósítási feltételek
A folyósítás számla, vagy a számvitelről szóló törvény szerinti más számviteli bizonylat
alapján történik. A hitel a hitelkérelem finanszírozó hitelintézethez történő benyújtását
vagy a közbeszerzési felhívás megjelenését követően és ezeket az időpontokat
megelőző 6 hónap során keletkezett, bizonyíthatóan a beruházás és/vagy felújítás
megvalósításával kapcsolatban felmerült költségek finanszírozására használható fel.
Folyósításnak minősül a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 17. és 18. §-ának
rendelkezései szerinti építtetői fedezetkezelő számlájára történő folyósítás. A
fedezetkezelő számláról a hitelből csak a hitelprogram szerint elszámolható költségek
finanszírozhatók, számla vagy a számvitelről szóló törvény szerinti más számviteli
bizonylat alapján.
A folyósítás további feltételeit a finanszírozó hitelintézet saját belső szabályzata alapján
határozza meg.
Egyéb feltételek
 A hitelfelvevőnek vállalnia kell, hogy a beruházással érintett ingatlant a
kölcsönszerződés megkötésének időpontjától számított legalább 10 évig a
hitelcélnak megfelelően hasznosítja.
 Amennyiben a hitelfelvevő a beruházással érintett ingatlant a kölcsönszerződés
megkötésének időpontjától számított 10 éven belül értékesítené, vagy hitelcéltól
eltérően kívánná hasznosítani, ennek előfeltétele a hitel adott lakásra
(ingatlanrészre) eső részének előtörlesztése.
 A 8-as és a 9-es hitelcél esetében a hitelfelvevőnek a 10 éves hasznosítási
kötelezettségét akkor nem kell teljesítenie, ha a lakást az eladónak vagy a korábbi
tulajdonosnak értékesíti. Ez esetben is az értékesítés előfeltétele a hitel adott lakásra
(ingatlanrészre) eső részének előtörlesztése.
 Nyugdíjasház, idősek otthona, lakóotthon, lakásotthon építése és felújítása esetén
alkalmazni kell a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 26. § (5) bekezdésének előírásait.
 A hitelből a nem lakás céljára szolgáló helyiségek beruházási költségei is
finanszírozhatóak.
Közbeszerzésre vonatkozó szabályok
A hitelkérelmet a programban résztvevő hitelintézetekhez, vagy közvetlenül az MFB Zrt.hez lehet benyújtani. A finanszírozó hitelintézet kiválasztására a közbeszerzésekről
szóló jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A hitelprogramban résztvevő
hitelintézetek listáját az MFB Zrt. honlapján, a www.mfb.hu címen teszi közzé.
Igénybevételi lehetőség
A hitelprogram keretében hitelszerződés megkötésére 2013. december 31-ig van
lehetőség.
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Melléklet
a „Sikeres Magyarországért”Bérlakás Hitelprogram
Termékleírásához
Hitelcélok

1. A tartósan önkormányzati tulajdonban maradó, valamint a szociális célú
bérlakások építése.
2. A fiatalok és a nagycsaládosok részére bérlakások építése.
3. A versenyképességet erősítő, foglalkoztatási célú, tartós önkormányzati
tulajdonú bérlakások építése.
4. Új és használt lakások megvásárlása, abban az esetben, ha az
önkormányzat vállalja, hogy a lakást bérlakásként hasznosítja.
4.1. Új lakások megvásárlása, abban az esetben, ha
önkormányzat vállalja, hogy a lakást bérlakásként hasznosítja.

az

4.2. Használt lakások megvásárlása, abban az esetben, ha az
önkormányzat vállalja, hogy a lakást bérlakásként hasznosítja.
5. A nyugdíjasház, idősek otthona, lakóotthon, lakásotthon építése és
felújítása.
6. Az önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása.
7. A nem lakás célú épületállomány bérlakás célú átalakítása.
8. A települési önkormányzat elővásárlási joga alapján történő
lakásvásárlás, abban az esetben, ha az önkormányzat vállalja, hogy a
lakást a korábbi tulajdonosnak bérbe adja.
9. Használt lakás megvásárlása, abban az esetben, ha az önkormányzat
vállalja, hogy a lakást az eladónak bérbe adja.
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2011. október 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Vasútsor 11. szám alatti üres telek értékesítése
Csényi István
Márjalaki József kompenzációs listás önkormányzati képviselő
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Bizottság!
Bíró Ildikó Gyomaendrőd, Tóth Árpád utca 8. szám alatti lakos kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz. Bíró Ildikó
az önkormányzat tulajdonát képező Gyomaendrőd, (Nagylapos) Mester utca 11. szám alatti beépítetlen telket
kívánja megvásárolni.
Az ingatlan adatai, műszaki jellemzői
Helyrajzi szám:
Cím:
Telek területe:
Az ingatlanon lévő épületek száma:

7507
Vasútsor 11.
1191 m2
0

Az ingatlant az önkormányzat több más ingatlannal együtt 2007 évben nyílt árverésen történő értékesítésre
meghirdette. Az akkor készült értékbecslés a becsült forgalmi értéket 297 ezer forintban határozta meg, amely 249
Ft/m2 fajlagos árat jelent. Ezen a településrészen nehezen értékesíthetők az ingatlanok. Kettő évvel korábban a
Csejti utcában 210 ezer forintért vásároltak meg árverésen hasonló nagyságú ingatlant, amelyen egy rossz állapotú
épület volt.
Függetlenül a jelenlegi ingatlanpiaci helyzettől 150 ezer forint kikiáltási áron javaslom meghirdetni az ingatlant nyílt
árverésen. A kérelmező által felajánlott 30 és 40 ezer forint nagyon alacsony. Az önkormányzat nincs olyan
kényszerhelyzetben, hogy áron alul értékesítsen ingatlant, főleg ilyen kisösszegben.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 9. §-a alapján az ingatlanok
hasznosítását nyílt eljárásban meg kell hirdetni.
A Rendelet 20. § (1) bekezdése alapján 1.000.000.- Ft-os értékhatárig a döntés a polgármester hatáskörébe tartozik.
A rendeletünk szabályozása értelmében a hasznosítás polgármesteri hatáskörbe tartozik azonban javasolt a
bizottsági véleményeztetés.

Döntési javaslat
"Árverési hirdetés "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
javasolja, hogy a Vasútsor 11. szám alatti ingatlan polgármesteri hatáskörben kerüljön értékesítésre nyílt árverésen
az alábbi feltételekkel:
Helyrajzi szám

Az ingatlan főbb adati, jellemzői, egyéb
megjegyzés
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Kikiáltási ár
( Ft )

Licitlépcső
( Ft )

7507

Gyomaendrőd, Vasútsor 11. szám.
A telek üresen áll.
A telek területe: 1191 m2

150.000

10.000

1.
Az árverés időpontja: 2011. november 18.-án de. 11.00 óra.
2.
Az árverés helye: Városháza kistermében ( Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ).
3.
Az árverést vezeti: Csényi István polgármesteri hivatal alkalmazottja,
4.
Az induló licit és licitlépcső összege az árverési kijelölt ingatlanról készült kimutatásban szerepel. A licitálandó
ingatlanra - legkésőbb 2011. november 18.-án de. 9.00-ig - a kikiáltási ár 10 %-át kitevő szerződés megkötését,
biztosító előleget kell a Polgármesteri Hivatal pénztárába befizetni. Az árverés megkezdésekor a pénztári bevételi
bizonylattal igazolni kell az árverési előleg befizetését.
5.
Az árverési előleg a Polgármesteri Hivatal pénztárában kerül elhelyezésre. Az árverés során azon árverezők,
akik nem nyertek a befizetett árverési előleget a pénztárban az árverezést követően felvehetik. A nyertes árverező a
döntése alapján szintén felveheti az árverési előleget a pénztárban, vagy kéri annak beszámítását a vételárba.
6.
Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az
árverési előleg letétbe helyezésre került.
7.
A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja, a kikiáltási árnál alacsonyabb ajánlatot nem lehet
tenni. A tulajdonjogot elnyerőnek az árverést követően 8 napon belül szerződést kell kötnie. A licitálás során a
nyertes ajánlatot követően megállapításra kerül sorrendben 2. és 3. ajánlat. Amennyiben a nyertes licitáló 8 napon
belül neki felróható ok miatt nem köt szerződést, akkor a sorrendben megállapított 2. helyen lévő licitálóval kerül
megkötésre a szerződés. Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
8.
Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási osztályán
lehet kérni, írásban, melyre írásban történik a válaszadás. Az ingatlan előre ( 7 óra 30 perctől – 16 óráig ) egyeztetett
időpontban megtekinthető.
9.
Az árverésről hangfelvétel készül.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 11. 30.
Felelős: Márjalaki József
Hivatali felelős: Csényi István
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2011. október 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Nagylapos, Mester utca 1. szám alatti ingatlan hasznosítása
Csényi István
Márjalaki József kompenzációs listás önkormányzati képviselő
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Bizottság!
A Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium képviseletében Gubucz József Igazgató 2007 évben kérelemmel
fordult az Önkormányzathoz. A szakképző iskolának szüksége volt szolgálati jellegű lakásra. Az önkormányzat nem
tudott a szakképző iskolának lakást biztosítani a szociális és szolgálati lakásállományból. A szakképző iskola
részéről javaslatként merült fel, hogy Öregszőlőben vagy Nagylaposon vásároljon az önkormányzat alacsonyabb
értékű ingatlant, akár felújításra váró műszaki állapotban. A szakképző iskola vállalta a lakás felújítását.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság döntése alapján 2007. évben megvásárlásra került
800 ezer Ft összegben a Nagylapos, Mester u. 1. szám alatti ingatlan. A lakás 2 szoba, konyha, fürdőszoba, WC és
előszoba helyiségekből összesen 59 m2 alapterülettel rendelkezik.
Cím
Településen belüli fekvése
Az ingatlan – nyilvántartás adatai
Helyrajzi szám
Művelési ág
Terület nagysága
Terhek
Műszaki jellemzők
Helyiségei
Közművesítettség
Melegvíz-ellátás
Fürdőszoba
Fűtési módja

Hasznos alapterület ( m2 )
Szobaszám ( db )
Komfortfokozat
Egyéb jellemzők

Az ingatlan jellemzői

Mester u. 1.
Nagylapos településrész
7669
Lakóház, udvar
1154 m2
Tehermentes

2 db szoba, konyha, Fürdőszoba, WC, előszoba
Villany, vezetékes víz
Nincs kiépítve
Kád beépítve, a vizes szerelvények és bojler még nem kerültek beépítésre
egyedi
59
2
Félkomfortos
Az utcában a gázközműre való rácsatlakozás biztosított

A bérleti szerződés a „Bethlen Gábor” Mezőgazdasági és Élelmiszergazdasági Oktatási Képzési Alapítvánnyal 2008.
január 15. napján aláírásra került 5900 Ft/hó bérleti díj mellett. Az alapítvány a bérleti szerződés 5./ pontban adott
engedély alapján az ingatlant albérletbe adta Ordasi József Mihály részére 2008. január 15. napjától határozatlan
időre. Az alapítvány a lakásban a vizes-szerelvényeket, az elektromos vezetékeket és a burkolatok egy részét, a
fürdőszobát és WC-t felújította.
Az alapítvány és Ordasi József Mihály külön kérelemmel fordultak az önkormányzathoz.
Az alapítvány a 2008. január 15.-én kelt bérleti szerződést kívánja megszüntetni. Az előzetes egyeztetések alapján a
szerződés megszüntetésének feltétele volt, hogy az alapítvány az ingatlan vonatkozásában felmerült közüzemi
díjtartozást megfizesse. Az alapítvány a lejárt közüzemi és bérleti díj tartozásait hiánytalanul megfizette. A bérleti
szerződést az alapítvány 2011. október 1. napi hatállyal kívánja megszüntetni.
Ordasi úr és jogi képviselője a 2011. szeptember 14-én kelt levelében az ingatlan megvásárlása iránti szándékát
jelentette be. A levélben kérik az önkormányzatot 2011. október 30-ig írásban jelezze, hogy van –e eladási
szándéka.
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Véleményem szerint az alapítvány és Ordasi úr kérése teljesíthető. Ordasi úrral 5 évre szóló bérleti szerződés
megkötését javaslom, amely egyben adásvételi előszerződés lenne. Az 5 év alatt hiánytalanul befizetett bérleti díj az
ingatlan vételárával lenne egyenlő. Az adásvétel megkötésére a bérlőnek 1 hónapon belül kell nyilatkoznia. Az
ingatlant az önkormányzat 2007. év végén 800 ezer forint értékben vásárolta meg. Az előterjesztéshez mellékelt
fotókon látható értéknövelő felújítások lettek elvégezve. Tekintettel a jelenlegi műszaki állapotra, az elvégzett
felújításokra, a piaci viszonyokra valamint az értékesítés kedvezményes feltételeire a vételárajánlatot 800 ezer
forintban összegben javaslom meghatározni. Fontosnak tartom, hogy az önkormányzat visszakapja az ingatlan
megvásárlására fordított összeget az 5 év elteltével.
A lakóingatlan forgalomképes, az önkormányzat egyéb vagyonát képezi.
Az ingatlan hasznosítása a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése
alapján 1.000.000.- Ft-os értékhatárig a döntés a polgármester hatáskörébe tartozik.
A rendeletünk szabályozása értelmében a hasznosítás polgármesteri hatáskörbe tartozik azonban javasolt a
bizottsági véleményeztetés.

1. döntési javaslat
"Bérleti szerződés megszüntetése "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
javasolja, hogy a Gyomaendrőd, Mester u. 1. szám alatti lakóingatlan ( 7669 hrsz. ) bérletére a „Bethlen Gábor”
Mezőgazdasági és Élelmiszergazdasági Oktatási Képzési Alapítvánnyal 2008. január 15. napján kötött szerződés
közös megegyezés alapján 2011. október 1. napjával megszüntetésre kerüljön polgármesteri hatáskörben.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 11. 30.
Felelős: Márjalaki József
Hivatali felelős: Csényi István
2. döntési javaslat
"Értékesítésítési ajánlat "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
javasolja a Gyomaendrőd, Mester u. 1. szám alatti lakóingatlan ( 7669 hrsz. ) értékesítését polgármesteri
hatáskörben Ordasi József Mihály bérlőnek az alábbi feltételekkel.
1. Az ingatlan bruttó vételára: 800 eFt.
2. Az ingatlan vételárának megfizetése 5 évre szóló bérleti szerződés alapján történik. Az 5 év alatt megfizetett
bérleti díjat az önkormányzat elismeri az ingatlan vételárában.
3. A bérleti jogviszony lejártakor a bérlőnek 30 napon belül írásban kell nyilatkoznia, hogy megvásárolja az
ingatlant.
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a határozat kézhezvételétől számított 15 napig tartja az ajánlatát.
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5. Ordasi József a bérleti szerződés megkötéséig használati díjat köteles megfizetni Gyomaendrőd Város
Önkornmányzatának, amely egyenlő a „Bethlen Gábor” Mezőgazdasági és Élelmiszergazdasági Oktatási
Képzési Alapítvánnyal 2008. január 15. napján kötött szerződésben meghatározott összeggel.
6. A használati díj hiánytalan megfizetése előfeltétele a bérleti szerződés megkötésének.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2011. 11. 30.
Felelős: Márjalaki József
Hivatali felelős: Csényi István
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