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MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke
tisztelettel meghívja Önt a bizottság

2011. december 13-án 14 órakor
kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.
∗

Napirend:

1. Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991.
(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása II. forduló
2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása II.
forduló
3. A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 18/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendeletmódosítása II.
forduló
4. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000 (XI.2.) önkormányzati
rendelet módosítása II. forduló
5. Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz- elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és
a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) önkormányzati
rendelet módosítása II. forduló
6. Kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztése a Fő úton és a Hídfő utcán
7. Idősek Otthona fejlesztése
8. Hozzájárulás gázolaj tároló konténerkút telepítéséhez
9. Bejelentések

Az Ötv. 12. § (4) bekezdése alapján az alábbi napirendi pontok megtárgyalására zárt ülésen kerül sor.
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Mezőőri állás betöltése

A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a Városunk
főmenüből
nyíló,
Önkormányzat
→
Testületi
ülések
→
Előterjesztések
menüpontban.
http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek
Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt ülés
előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.
Gyomaendrőd, 2011. december 8.

Betkó József sk.
Bizottsági elnök

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság
2011. december 13.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. december 13-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991.
(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása II. forduló
Pardi László
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A T. Képviselő-testület a legutóbbi ülésén tárgyalta a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb
díjairól szóló 4/1991. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítását, valamint a helyi autóbusz közlekedés útvonal
változtatását.
Az SZMSZ 19. § (7) bekezdése szerint a Képviselő-testület két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Az
első fordulóban felmerült valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő szakértői
javaslatokat és kisebbségi bizottsági, valamint lakossági véleményt is tartalmazó tervezetet kell döntésre a második
fordulóban beterjeszteni.
A novemberben hozott döntések értelmében a Mobilbusz Közlekedési Kft elkészítette a 2012 évre vonatkozó
útvonaltól, és járatszámtól függő támogatási igény kalkulációját.
A kalkulációban 2 féle utazási okmány áremeléssel és 4 fajta útvonal és járatszám változással számoltak:
Vonaljegy
Kedvezményes bérlet
Teljesárú bérlet

150Ft,
550Ft
2800Ft

Rideg várost nem építik be továbbra sem a menetrendbe és hétvégén nem közlekednek.
(Ekkor 1 sofőr bér és járulék költsége megtakarítható. Jelenleg 6 fő az állandó dolgozói létszám és 22
munkanappal számolva több km spórolható, mint 30 nappal közlekedve.)
Többlet kiadás (bér és járulékemelkedés 5 főre+ üzemanyagár többlet)
Többlet bevétel + bérmegtakarítás
A szükséges támogatásemelés/hó:
Rideg várost beépítik a menetrendbe, de hétvégén nem közlekednek.
Amennyiben Rideg várost is érintik, akkor a kiadási oldal 90.200,-Ft/hó-val nő
A szükséges támogatásemelés/hó:

303.000,-Ft
180.000,-Ft
123.000,-Ft

213.200,-Ft

Rideg várost nem építjük be a menetrendbe, de hétvégén közlekednénk .(30 napos havi közlekedéssel
számolva a teljes 6 fős létszámot alkalmazni kell)
A szükséges támogatásemelés/hó:
321.000,-Ft
Rideg várost is beépítik a menetrendbe, és hétvégén is közlekednek.
(30 napos havi közlekedéssel számolva a teljes 6 fős létszámot alkalmazni kell)
A szükséges támogatásemelés/hó:
Vonaljegy
Kedvezményes bérlet
Teljesárú bérlet

444.000,-Ft

200Ft,
600Ft
3000Ft

Rideg várost nem építik be továbbra sem a menetrendbe és hétvégén nem közlekednek. (Ekkor 1 sofőr bér
és járulék költsége megtakarítható. Jelenleg 6 fő az állandó dolgozói létszám és 22 munkanappal számolva több
km spórolható, mint 30 nappal közlekedve.)
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Többlet kiadás (bér és járulékemelkedés 5 főre+ üzemanyagár többlet)
Többlet bevétel és bérmegtakarítás
A szükséges támogatás emelés/hó:

303.000,-Ft
256.000,-Ft
53.000,-Ft

Rideg várost beépítik a menetrendbe, de hétvégén nem közlekednek.
Amennyiben Rideg várost is érintik, akkor a kiadási oldal 90.200,-Ft/hó-val nő
A szükséges támogatás emelés/hó:

143.200,-Ft

Rideg várost nem építik be a menetrendbe, de hétvégén közlekednek .
(30 napos havi közlekedéssel számolva a teljes 6 fős létszámot alkalmazni kell)
A szükséges támogatás emelés/hó:

247.000,-Ft

Rideg várost is beépítik a menetrendbe, és hétvégén is közlekednek.
(30 napos havi közlekedéssel számolva a teljes 6 fős létszámot alkalmazni kell)
A szükséges támogatás emelés/hó:

370.000,-Ft

A Mobilbusz Közlekedési Kft által készített jegyár alternatívák figyelembevételével a következő lehetőségek alapján
szükséges módosítani a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991.
(III.29.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletét.
"A" TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……./2010. (……..) önkormányzati rendelete
a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III.29.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény
11. § (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 menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III.29.) önkormányzati
rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 37/2010. (XII. 29.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a…./2011..(….) önkormányzati rendelethez
A menetrend szerinti helyi autóbusszal végzett személyszállításért járó menetdíj
1

A
teljes árú havi bérlet

B
2800 Ft

2

kedvezményes havi bérlet

550 Ft

3

vonaljegy

150 Ft

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.
Gyomaendrőd, 2011.
"B" TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……./2010. (……..) önkormányzati rendelete
a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III.29.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény
11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. § A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III.29.) önkormányzati
rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 37/2010. (XII. 29.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a…./2011..(….) önkormányzati rendelethez
A menetrend szerinti helyi autóbusszal végzett személyszállításért járó menetdíj
1

A
teljes árú havi bérlet

B
3000 Ft

2

kedvezményes havi bérlet

600 Ft

3

vonaljegy

200 Ft

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.
Gyomaendrőd, 2011.

1. döntési javaslat
"Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III.29.) önkormányzati rendelet
módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III.29.) önkormányzati
rendeletet az alábbiak szerint módosítsa:
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……./2010. (……..) önkormányzati rendelete
a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991.
(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII.
törvény 11. § (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 menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991.
(III.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 37/2010. (XII. 29.) önkormányzati rendelet.
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1. melléklet a…./2011..(….) önkormányzati rendelethez
A menetrend szerinti helyi autóbusszal végzett személyszállításért járó menetdíj
1

A
teljes árú havi bérlet

B
2800 Ft

2

kedvezményes havi bérlet

550 Ft

3

vonaljegy

150 Ft

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.
Gyomaendrőd, 2011.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS B) alternatíva

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III.29.) önkormányzati
rendeletet az alábbiak szerint módosítsa:
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……./2010. (……..) önkormányzati rendelete
a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991.
(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII.
törvény 11. § (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 menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991.
(III.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 37/2010. (XII. 29.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a…./2011..(….) önkormányzati rendelethez
A menetrend szerinti helyi autóbusszal végzett személyszállításért járó menetdíj
1

A
teljes árú havi bérlet

B
3000 Ft

2

kedvezményes havi bérlet

600 Ft

3

vonaljegy

200 Ft

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.
Gyomaendrőd, 2011.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"Autóbusz közlekedés útvonal és menetrend változásai "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
támogassa a Ridegvárosi településrész bevonását a helyi autóbusz közlekedésbe, valamint továbbra is
támogassa a hétvégi autóbuszjáratok üzemeltetését.
A Mobilbusz Közlekedési Kft által kért 2012 évi ........................... Ft/hó összegű Önkormányzati támogatást
biztosítsa a 2012 évi Önkormányzati költségvetésben.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS B) alternatíva

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ne
támogassa a Ridegvárosi településrész bevonását a helyi autóbusz közlekedésbe, valamint továbbra is
támogassa a hétvégi autóbuszjáratok üzemeltetését.
A Mobilbusz Közlekedési Kft által kért 2012 évi ........................... Ft/hó összegű Önkormányzati támogatást
biztosítsa a 2012 évi Önkormányzati költségvetésben

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS C) alternatíva

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ne
támogassa a Ridegvárosi településrész bevonását a helyi autóbusz közlekedésbe, valamint támogassa a
hétvégi autóbuszjáratok üzemeltetésének megszüntetését.
A Mobilbusz Közlekedési Kft által kért 2012 évi ........................... Ft/hó összegű Önkormányzati támogatást
biztosítsa a 2012 évi Önkormányzati költségvetésben

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS D) alternatíva
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A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
támogassa a Ridegvárosi településrész bevonását a helyi autóbusz közlekedésbe, valamint támogassa a
hétvégi autóbuszjáratok üzemeltetésének megszüntetését.
A Mobilbusz Közlekedési Kft által kért 2012 évi ........................... Ft/hó összegű Önkormányzati támogatást
biztosítsa a 2012 évi Önkormányzati költségvetésben

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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MOBILBUSZ Közlekedési Kft.
5502 Gyomaendrőd Micsurin u. 20/1

Tisztelt Jegyző úr!
A 2012 év helyi menetrendszerinti közlekedési támogatás mértékét a 2011 évhez képest a
jövő évi adótörvény módosítások és drasztikus üzemanyagár emelkedése miatt az inflációnál
sokkal nagyobb összeggel ( kb. 372.000,-Ft-al) kellene emelni amennyiben a menetrendet
nem módosul, illetve az utazási okmányok díja csak az infláció körüli értékkel emelkedik.
A jelenlegi önkormányzati támogatás emelésének mértéke tehát függ többek között a futott
km-től, a törvényi előírásoknak megfelelően a menetrend betartásához szükséges
autóbuszvezetői létszámtól, illetve az értékesített utazási okmányok számától és azok árától.
Ezek azok a költség illetve bevételi tételek, melyek mértékéről az Önkormányzatnak
módjában van dönteni. Sajnos sok költségtétel emelkedést nem tudjuk befolyásolni, mint
például a bérek után fizetendő járulék terhek növekedését, a baleseti adó bevezetését, az
üzemanyag árak drasztikus emelkedését, az ÁFA növekedését stb.
Az Önkormányzati munkát és a döntés előkészítést segítendő kidolgoztunk néhány
alternatívát arra, hogy a kiadások, bevételek és megtakarítások együttesen milyen
önkormányzati támogatás növekedést okoznak.
Minden változatnál 2 féle utazási okmány áremeléssel számoltunk:
a.)
Vonaljegy
Kedvezményes bérlet
Teljesárú bérlet

150Ft,
550Ft
2800Ft

b.)
Vonaljegy
Kedvezményes bérlet
Teljesáru bérlet

200Ft,
600Ft
3000Ft

Ezen áraknál nagyobb emelést nem javaslunk, mert akkor félő, hogy a lakosság a jelenlegi
nehéz gazdasági helyzetben nem tudja megvásárolni a jegyeket, bérleteket. Számításaink
során nem számoltunk utas szám csökkenéssel.
Kérjük amennyiben van rá mód az a.) változat árait szavazzák meg, mert azon áremelés nem
sújtja talán elviselhetetlen mértékben a lakosságot.

1., javaslat
Rideg várost nem építenénk be továbbra sem a menetrendbe és hétvégén nem közlekednénk.
(Ekkor 1 sofőr bér és járulék költsége megtakarítható. Jelenleg 6 fő az állandó dolgozói
létszám és 22 munkanappal számolva több km spórolható, mint 30 nappal közlekedve.)
Többlet kiadás (bér és járulékemelkedés 5 főre+ üzemanyagár többlet)

303.000,-Ft

1/a.) Az a.) utazási díjakkal számolva
Többlet bevétel + bérmegtakarítás

180.000,-Ft

1/a.)esetén a szükséges támogatás emelés/hó:

123.000,-Ft

1/b.) A b.) utazási díjakkal számolva
Többlet bevétel és bérmegtakarítás

256.000,-Ft

1/b.) esetén a szükséges támogatás emelés/hó:

53.000,-Ft

2 .javaslat
Rideg várost beépítjük a menetrendbe, de hétvégén nem közlekedünk.
Amennyiben Rideg várost is érintjük, akkor a kiadási oldal 90.200,-Ft/hó-val nő, vagyis
minden alternatívánál ezzel az összeggel emelkedik a kért támogatás mértéke.
2/a.)esetén a szükséges támogatás emelés/hó:

213.200,-Ft

2/b.) esetén a szükséges támogatás emelés/hó:

143.200,-Ft

3.javaslat
Rideg várost nem építjük be a menetrendbe, de hétvégén közlekednénk .(30 napos havi
közlekedéssel számolva a teljes 6 fős létszámot alkalmazni kell)

3/a.)esetén a szükséges támogatás emelés/hó:

321.000,-Ft

3/b.) esetén a szükséges támogatás emelés/hó:

247.000,-Ft

4. javaslat
Rideg várost is beépítjük a menetrendbe, és hétvégén is közlekednénk.(30 napos havi
közlekedéssel számolva a teljes 6 fős létszámot alkalmazni kell)

4/a.)esetén a szükséges támogatás emelés/hó:

444.000,-Ft

4/b.) esetén a szükséges támogatás emelés/hó:

370.000,-Ft

Szeretném megjegyezni, hogy semmilyen többlet költséggel, mely a működésünk során
felmerül nem számoltunk, holott a karbantartási költségeink, az általános költségeink, a
biztosítási díjaink (baleseti adó miatt) is mind jelentős mértékben növekszenek, illetve nem
tudjuk, hogy az üzemanyagárak miként változnak jövőre. Továbbá szeretnénk tudatni, hogy
most fejlesztettünk és a csuklós Ikarus autóbuszunkat lecseréltük egy sokkal komfortosabb
MAN csuklós városi kivitelű alacsony padlós autóbuszra. Ezen beruházás megtérülésével sem
számoltunk. Amennyiben van rá mód e terhek jelentkezését is szeretnénk részben beépíteni a
támogatás emelési kérelmünkbe, melyet majd a testület elé kérnénk terjeszteni.
Ezen munka anyagban szereplő alternatívákon kívül bármilyen változat kidolgozásában
állunk rendelkezésükre, hogy a végleges előterjesztésben mindenki megelégedésére
szolgáltathassunk.
Tisztelettel:
Ambrózi Erzsébet

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. december 13-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása II.
forduló
Dr. Tímár Andrea
Dr. Csorba Csaba jegyző
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A napirend soron kívüli beterjesztését engedélyezem.

Márjalaki József
A Bizottság Elnöke

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2011. novemberi ülésén úgy döntött, hogy 4,2 %-kal emeli a lakossági hulladékszállítási
közszolgáltatás díját.
A közszolgáltatást ellátó Gyomaközszolg Ipari Park Kft. azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2011. (III.31.)
önkormányzati rendelet zöld- és szelektív hulladék gyűjtésre, valamint a rendszeresen szelektíven gyűjtő , illetve az
éves díjat egy összegben megfizető ingatlantulajdonosok számára biztosított díj fizetési kedvezményekre vonatkozó
rendelkezései 2013. január 1-jén lépjenek hatályba, mert az ezek biztosításához szükséges eszközök egyelőre nem
állnak a Kft. rendelkezésére. Folyamatban van a KEOP 1.1.1/2F/09-11 kódszámú pályázati kiírásra benyújtandó
pályázati anyag összeállítása, amelynek keretében ezen eszközök beszerzésére nyílik lehetőség.
A Kft. továbbá kérte, hogy a díjhátralék behajtása során keletkező postaköltség, ügyintézési költség és az
adóhatósági átadás költsége kerüljön beépítésre a rendeletbe. Ezt nem javasoljuk, mert a hulladékgazdálkodásról
szóló 2000. évi XLIII. törvény 26. § (1) bekezdése alapjána hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az
ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a
behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek, tehát az említett költségeket
álláspontunk szerint a behajtás során kell érvényesíteni.
Fentiekre figyelemmel elkészült a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításának alábbi tervezete:
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……./2011. (……..) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2011. (III. 31.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény
23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében megtározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2011. (III.31.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2. § Az R.4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
Záró rendelkezések
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3. § (1)Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2011. december 31-én lép hatályba, és 2012. január 2án hatályát veszti.
(2) Az 1. § és 2. § 2012. január 1-én lép hatályba.
(3) Hatályát veszti az R 19. § (3) és (4) bekezdése.
(4) Nem lép hatályba az R 7. § (5), (6) bekezdés és az 5. § (1) g) pont.

Gyomaendrőd, 2011.
Várfi András sk.
polgármester
1. melléklet a

Dr. Csorba Csaba sk.
jegyző

/ 2011. ( . .) önkormányzati rendelethez:
Közszolgáltatási díj

Lakossági
A
1
Edényzet típusa
2
60 literes
3
80 literes
4
110 - 120 literes
5
240 literes
6
660 literes
7
770 literes
8
1100 literes
9
zsák

B
Közszolgáltatási díj (Ft/ürítés)
111
148
202
300
736
815
1016
148

C
Éves díj
5.772,7.696,10.504,15.600,38.272,42.380,52.832,7.696,-

Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t.
Ezen díj tartalmazza az alábbi szolgáltatásokat:
- heti egyszeri/kétszeri gyakorisággal a kommunális szilárd hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása;
- évente egyszeri lomtalanítás;
- heti egyszeri a szelektív hulladékgyűjtő szigetek ürítése;
- a hulladékudvar ingyenes igénybevétele;
- a Regionális Hulladékkezelő Mű üzemeltetése.
2. melléklet a

/ 2011. ( . .) önkormányzati rendelethez:
A hulladékszállítási díj képzésének szabályai
Gyomaközszolg Kft 2011. évre vonatkozó díjkalkulációja, díjképzése:
A fizetendő díj képlete:
( A / B ) x C x D = E , ahol
A = felmerülő költség díjkompenzációval csökkentve (Ft)
B = várható hulladékmennyiség (liter)
A / B = 1 liter hulladékgyűjtési, szállítási, ártalmatlanítási díja (Ft/liter)
C = Hulladékedény térfogata (liter)
D = Edény kezelésének súlyszáma
E = Edények ürítési, szállítási, ártalmatlanítási díja (Ft)
A szolgáltató az alábbi űrtartalmú edényekre köt szerződést: 80, 120, 240, 660, 770, 1100, 5000 liter. Az eltérő
űrtartalmú edények esetén a következő űrtartalom kategória alapján végzünk szolgáltatást. A 60 literes edényeket
kizárólag kedvezményezett ügyfelek önkormányzati határozat alapján vehetik igénybe.
A lakossági hulladékzsák értékesítési díja a 80 literes lakossági hulladékedény szolgáltatási díjával megegyezik.
A következő táblázatok a képlet szerinti díjszámítást mutatják:
Lakossági díjak (nettó Ft)
A
B
A/B
C
D
E
60 l
50958734
30479740
1,6719
60
1,1100
111
80 l
80
1,1100
148
120 l
120
1,0050
202
240 l
240
0,7480
300
660 l
660
0,6670
736
770 l
770
0,6330
815
1100 l
1100
0,5525
1016
Lakossági ürítési árváltozás
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(nettó Ft)
60 l
80 l
120 l
240 l
660 l
770 l
1100 l

2011.
108
144
196
292
716
792
988

Díj összetétele
Gyűjtés-szállítás
Ártalmatlanítás
Egyéb költségek

2012.
111
148
202
300
736
815
1016

Növekedés
2,78
2,78
3,06
2,74
2,79
2,90
2,83

39
28
33

%
%
%

Közületi díjak (nettó Ft)
A
B
80 l
17377658
4919760
120 l
240 l
660 l
1100 l
5000 l

A/B
3,5322

Közületi áremelés (nettó Ft)
2011.
2012.
80 l
477
477
120 l
647
647
240 l
1100
1100
660 l
2341
2341
1100l
3229
3229
5000 l
8945
8945

Növekedés
0
0
0
0
0
0

A díj összetétele
Gyűjtés-szállítás
Ártalmatlanítás
Egyéb költségek

%
%
%

37
22
41

%
%
%
%
%
%

C
80
120
240
660
1100
5000

D
1,6865
1,5270
1,2970
1,0032
0,8310
0,5065

E
477
647
1100
2341
3229
8945

%
%
%
%
%
%

A GYOMAKÖZSZOLG Kft. egyedi igények esetén az ügyféllel egyedi áron köt megállapodást többletköltségeinek
figyelembe vételével.
Az előterjesztés mellékletét képezik a Gyomaközszolg Kft. rendeletmódosítással kapcsolatos beadványai, valamint a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. és a Gyomaközszolg Kft. közötti 2012. évi transzferárak vonatkozásában készített, és a
Felügyelő Bizottság által jóváhagyott kalkuláció, melyet a képviselő-testület a novemberi ülésén elfogadott.
Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni, és a rendelet tervezet elfogadásáról dönteni.

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

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. december 13-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 18/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendeletmódosítása II.
forduló
Liszkainé Nagy Mária
Dr. Csorba Csaba jegyző
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2003. (VIII.12.)
önkormányzati rendelet szolgáltatási díjakról szóló 1. mellkeletét a Gyomaszolg Ipari Park Kft beterjesztett
díjváltozásai szerint a novemberi ülésén tárgyalta meg a Képviselő-testület, és tovább tárgyalásra alkalmasnak
találta azzal, hogy a bizottságok javaslatának megfelelően a 4,2 % díjtétel változással ért egyet. A Gyomaszolg Ipari
Kft a testületi határozatnak megfelelően átdolgozta a folyékony komunális hulladék szállításának 2012. évre
vonatkozó ármódosító kérelmét.
Az SZMSZ 19. § (7) bekezdése szerint a Képviselő-testület két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Az
első fordulóban felmerült valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő szakértői
javaslatokat és kisebbségi bizottsági, valamint lakossági véleményt is tartalmazó tervezetet kell döntésre a második
fordulóban beterjeszteni.
Ennek megfelelően elkészült a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 18/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosításának tervezete.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……./2011. (……..) önkormányzati rendelete
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2003. (VIII.
12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény
23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2003.
(VIII.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Záró rendelkezések
2. § (1)Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba ,és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az 39/2010. (XII. 29.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a / 2011. ( . .) önkormányzati rendelethez
a) A szolgáltatás díjtételei 2012. január 1-től:
A
1
Lakossági szennyvízszippantási és szállítási (5 km-en belül) díja:
2
1-3 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással
3
3-8 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással
4
Lakossági szennyvízszippantási és szállítási (5-10 km-en belül) díja:
5
1-3 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással
6
3-8 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással
7
Vállalkozási és közületi szennyvízszippantási és szállítási (5 km-en belül) díja:
8
1-3 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással
12

B
Díjtétel
2.345,-Ft/m3
2.257,-Ft/m3
2.454,-Ft/m3
2.365,-Ft/m3
2.345,-Ft/m3

9
10
11
12
13
14
15
16

3-8 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással
Vállalkozási és közületi szennyvízszippantási és szállítási (5-10 km-en belül) díja:
1-3 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással
3-8 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással
Vállalkozási és lakossági szennyvízszippantási és szállítási (10-15 km-en belül) díja:
3-8 m3 közötti szennyvízszippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással:
Árnyékszékek, WC gödrök szennyvízszippantási és szállítási díja:

2.257,-Ft/m3
2.454,-Ft/m3
2.365,-Ft/m3
2.397,- Ft/m3
7.961,-Ft/m3

b) A folyékony hulladék - kezelőműbe kiszállított szippantott kommunális szennyvíz befogadási - díja 2012. január 1től : 797,60 Ft/m3
Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!
Gyomaendrőd, 2011.
Várfi András sk.
polgármester

Dr. Csorba Csaba sk.
jegyző

Döntési javaslat
"18/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága az
SZMSZ 19. § (7) bekezdése alapján a a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 18/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadását javasolja a Képviselőtestület számára.

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

Városüzemeltetési Osztály
Liszkainé Nagy Mária r.

Iktatószám: ......................./2011.
Ügyintéző: Molnárné Varga Margit

Folyékony kommunális hulladék szállítása
(2012 évre vonatkozó ármódosítási javaslat)

Gyomaendrőd Városon belül
Nettó díj mértéke
Szolgáltatás
( szivattyúzás, szállítás, ártalmatlanítás)

2011. év (Ft/m3) 2012. év (Ft/m3)
+ 4,2 %

1. Lakossági 5 km-en belül 1-3 m3

2.250

2.345

2. Lakossági 5 km-en belül 3-8 m3

2.166

2.257

3. Lakossági 5-10 km-en belül 1-3 m3

2.355

2.454

4. Lakossági 5-10 km-en belül 3-8 m3

2.270

2.365

5. Vállalkozás, intézmény részére 5 km-en belül 1-3 m3

2.250

2.345

6. Vállalkozás, intézmény részére 5 km-en belül 3-8 m3

2.166

2.257

7. Vállalkozás, intézmény részére 5-10 km-en belül 1-3 m3

2.355

2.454

8. Vállalkozás, intézmény részére 5-10 km-en belül 3-8 m3

2.270

2.365

9. Vállalkozás és Lakosság részére 10- 15 km-en belül 3-8 m3

2.300

2.397

10. WC gödrök ürítése 1 m3 mennyiségig

7.640

7.961

Szolgáltatás társtelepülések részére
1. Lakosság 1-3 m3

2.660

2.772

2. Lakosság 3-8 m3

2.485

2.589

3. Vállalkozás, intézmények (közületek) részére 1-8 m3

2.660

2.772

4. WC gödrök ürítése 1 m3 mennyiségig

7.640

7.961

A fenti árak tartalmazzák a folyékony hulladék szivattyúzása, a szállítás, a
befogadás és a környezetterhelési díj tételeit!
Amennyiben a befogadási, környezetterhelési díj változik (4,2%-nál
nagyobb mértékben), úgy fenntartjuk az áremelés jogát.

Gyomaendrőd, 2011. november 25.

….........................................
Fekete József
ügyvezető igazgató

2012. évi szippantási díj tervezete: JTX-097
1. Közvetlen anyag költség.

Gázolaj( jármű)

Q1= 33.4(l./100 km) x 358(Ft/l)x40 (km/óra) = 3.587,2

Gázolaj (szivattyú) Q2=4 (l/óra)x376 (Ft/l) =

1.432

Motorolaj 90 l/év/1800 órax1724=

86,2

Összesen:

5.105

2. Közvetlen bér költség:
Giricz László
Kieg.bér 14.2%
Összesen:
Munkaerő piaci járulék 1 %

545
77
622
5

Összesen:

627

TB jár. bérre 26 %

142

Összesen:

769

Táppénz átváll. 1,5 %
Összesen:
Képzési hozzájárulás 1,5 %
Összesen:
Rehabilitációs hozzájárulás
Összesen:

12
781
12
793
23
816

Étkezési hozzájárulás 5.000/174+16%

34

Összesen:

850

Ép.vez. ált. költségei 26.7%

312

Összesen:
Közp. ált.

1.077
26.30%

283

Összesen:

1.360

3. Egyéb költség éves óraszám: 2.088 - szabadság, ünnepnap 36x8óra= 1.800
(óra/ év)
javítási költség:

900.000/1.800 =

500

gumi csere:

220.000/1.800 =

122,2

biztosítás.

140.870/1.800 =

78,3

bérleti díj:

720.000/1.800 =

400

súly adó:

185.141/1.800 =

102,9

28.000/1.800 =

15,6

védőruha kesztyű:

vizsgadíj, matrica,körny,véd bem. 81.425/1.800=
Összesen:

45,2
1.264,2

Közvetlen anyag költség:

5.105

Közvetlen bérköltség:

1.360

Egyéb költség.

1.264

Összesen:

7.729, (Ft/óra)

Egy nap alatt 5 fordulót tud megtenni : 1 forduló 1.6 óra

Napi szállítási költség: 8 (óra/nap)x7.982 (Ft/óra)= 61.832 (Ft/nap)
Egy köbméter térfogatra jutó szállítási költség:
61.832( Ft/nap)/40 (m3/nap) =
Ártalmatlanítási költség:
Környezetterhelési díj:

1.545,8 (Ft/m3)
707

(Ft/m3)

4,7 (Ft/m3)

Nettó összeg:

2.257,5 (Ft/m3)

0-5 km-ig továbbá 3-8 m3 mennyiségre az egységár

2.257 Ft/m3+ÁFA

Gyomaenddrőd, 2011. november 23.

4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. december 13-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000 (XI.2.) önkormányzati
rendelet módosítása II. forduló
Dr. Tímár Andrea
Dr. Csorba Csaba jegyző
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
A gyomaendrődi köztemetők üzemeltetési és fenntartási feladatait ellátó Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2012. évre 5%os szolgáltatási díjemelést javasolt. A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság az infláció
mértékét figyelembe véve 4,2%-os emelést javasolt. A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság javasolta, hogy a Kft. készítsen kimutatást külön a temetkezési (kegyeleti szolgáltatás) és külön a temető
fenntartási bevételekről és kiadásokról költség nemenként 5 évre visszamenőleg. A képviselő-testület novemberi
ülésén úgy döntött, hogy az elkészült kimutatás ismeretében dönt a díjemelés mértékéről.
A kért kimutatás az előterjesztés mellékletét képezi.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. a sírásás biztosítását a jövőben saját munkaerő igénybevételével kívánja
megvalósítani, ezért azzal a kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy ezt a lehetőséget biztosítsa részére. A
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdése lehetőséget ad erre. Az említett
jogszabályhely szerint az önkormányzat rendelete kötelezővé teheti a köztemetőn belüli, az elhunyt hűtésével, a
temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, továbbá a hamvaknak az erre szolgáló
berendezéssel történő szórásával, sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátására az
üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevételét (a továbbiakban: az üzemeltető által biztosított
szolgáltatás).
A Bizottság Elnöki Munkacsoport támogatja a Kft. kérelmét.
Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és dönteni.
„A” alternatíva: 5%-os díjemelés:
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……./2010. (……..) önkormányzati rendelete
a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000 (XI.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény 41. § (1) és (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000 (XI.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) a
következő 12/A. §-sal egészül ki:
„A sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátása az üzemeltető szakszemélyzetének és
berendezésének igénybevételével történik”
2. § Az R 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Záró rendelkezések
3. § (1)Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az 24/2001. (XII. 27.) önkormányzati rendelet és a 14/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a

/ 2011. ( . .) önkormányzati rendelethez
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Köztemető fenntartási és létesítmény használat díjtételek
A
1
Temető fenntartási hozzájárulás:
2
Egyéb temető-üzemeltetési szolgáltatások díja:
3
Ravatalozó bérlet:
4
Hűtőszekrény használata (Ft/nap):
5
Halott átvétele átadása (temetőben):
6
Sírhelyek árai:
7
Egyszemélyes normál sírhely 25 évre :
8
Kétszemélyes normál sírhely 25 évre:
9
Egyszemélyes mélyített 25 évre:
10
Kétszemélyes mélyített sírhely 25 évre:
11
Gyermeksírhely 25 évre:
12
Urnafülke 10 évre:
13
Urnasírhely 15 évre:
14
Egyszemélyes sírbolt 60 évre:
15
Kétszemélyes sírbolt 60 évre:
16
Háromszemélyes sírbolt 60 évre:
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

B

2.421,- Ft
18.750,- Ft
2.650,- Ft
11.910,- Ft
13.947,- Ft
27.894,- Ft
18.412,- Ft
36.824,- Ft
9.592,- Ft
27.560,- Ft
41.340,- Ft
69.462,- Ft
100.334,- Ft
138.924,- Ft

3. függelék

A köztemető üzemeltetőjének vállalkozói temetkezési szolgáltatási díjtételei
Szolgáltatások:
sírásás
Egyszemélyes normál:
11.245,- Ft
Egyszemélyes mélyített:
16.540,- Ft
Gyermek sírhely:
4.630,- Ft
Urna sírhely:
4.630,- Ft
Fed lap mozgatás felára:
Fed lap leemelés, elhelyezés
Sírnyitás. Exhumálás
Normál sír esetén
Mélyített sír esetén
Halotti maradványok áthelyezése

Sírnyitás
13.958,- Ft
16.317,- Ft

Egyéb temetkezési szolgáltatások:
Ügyintézési feladatok:
Helyi halott szállítás:
Temetőn belüli szállítás:
Ravatalozás:
Távolsági (települések közötti) halott-szállítás (Ft/km)

hantolás
3.010,- Ft
5.180- Ft
1.985,- Ft
1.985,- Ft
6.395,- Ft
Exhumálás
5.370,- Ft
7.300,- Ft
9.013,- Ft

6.065,- Ft
8.600,- Ft
1.765,- Ft
1.765,- Ft
204,- Ft

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
Gyomaendrőd, 2011.
Várfi András sk.
polgármester

Dr. Csorba Csaba sk.
jegyző

„B” alternatíva: 4,2%-os díjemelés:

TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
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……./2011. (……..) önkormányzati rendelete
a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000 (XI. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény 41. § (1) és (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000 (XI.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) a
következő 12/A. §-sal egészül ki:
„A sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátása az üzemeltető szakszemélyzetének és
berendezésének igénybevételével történik”
2. § Az R 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Záró rendelkezések
3. § (1)Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az 24/2001. (XII. 27.) önkormányzati rendelet és a 14/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a

/ 2011. ( . .) önkormányzati rendelethez
Köztemető fenntartási és létesítmény használat díjtételek
A
B
1
Temető fenntartási hozzájárulás:
2.403,- Ft
2
Egyéb temető-üzemeltetési szolgáltatások díja:
3
Ravatalozó bérlet:
18.600,- Ft
4
Hűtőszekrény használata (Ft/nap):
2.625,- Ft
5
Halott átvétele átadása (temetőben):
11.816,- Ft
6
Sírhelyek árai:
7
Egyszemélyes normál sírhely 25 évre :
13.841,- Ft
8
Kétszemélyes normál sírhely 25 évre:
27.682,- Ft
9
Egyszemélyes mélyített 25 évre:
18.271,- Ft
10
Kétszemélyes mélyített sírhely 25 évre:
36.542,- Ft
11
Gyermeksírhely 25 évre:
9.519,- Ft
12
Urnafülke 10 évre:
27.350,- Ft
13
Urnasírhely 10 évre:
41.025,- Ft
14
Egyszemélyes sírbolt 60 évre:
68.940,- Ft
15
Kétszemélyes sírbolt 60 évre:
99.580,- Ft
16
Háromszemélyes sírbolt 60 évre:
137.880,- Ft
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
3. függelék
A köztemető üzemeltetőjének vállalkozói temetkezési szolgáltatási díjtételei
Szolgáltatások:
sírásás
hantolás
Egyszemélyes normál:
11.160,- Ft
3.720,- Ft
Egyszemélyes mélyített:
16.412,- Ft
5.142- Ft
Gyermek sírhely:
4.595,- Ft
1.970,- Ft
Urna sírhely:
4.595,- Ft
1.970,- Ft
Fed lap mozgatás felára:
Fed lap leemelés, elhelyezés
Sírnyitás. Exhumálás
Normál sír esetén
Mélyített sír esetén
Halotti maradványok áthelyezése

Sírnyitás
13.851,- Ft
16.193,- Ft

Egyéb temetkezési szolgáltatások:
Ügyintézési feladatok:
Helyi halott szállítás
Temetőn belüli szállítás
Ravatalozás
Távolsági (települések közötti) halott-szállítás (Ft/km)

6.345,- Ft
Exhumálás
5.330,- Ft
7.243,- Ft
8.945,- Ft

6.018,- Ft
8.534,- Ft
1.750,- Ft
1.750,- Ft
202,- Ft

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
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Gyomaendrőd, 2011.
Várfi András sk.
polgármester

Dr. Csorba Csaba sk.
jegyző

Döntési javaslat
"A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000 (XI.2.) önkormányzati rendelet módosítása II. forduló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a/az
…………… alternatíva elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

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

17

5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. december 13-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

az ivóvíz-ellátási és szennyvíz -elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) önkormányzati rendelet
módosítása II. forduló
Liszkainé Nagy Mária
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2011. novemberi ülésén tárgyalta első fordulóban a 2012. évre vonatkozó víz- és csatornadíjak
módosítását. A Képviselő-testület a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság és a Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javaslatát elfogadva a díjtételekbe 40 Ft/m 3 többlet
bérleti díj beépítéséről döntött, valamint a többlet bérleti díj felhasználás mértékéről.
Az SZMSZ 19. § (8) bekezdése szerint a Képviselő-testület két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Az
első fordulóban felmerült valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő szakértői
javaslatokat és kisebbségi bizottsági, valamint lakossági véleményt is tartalmazó tervezetet kell döntésre a második
fordulóban beterjeszteni.
Megnevezés
Alapdíj vízmérő méretével
13-20mm lakossági
nem lakossági
25-40 mm
50-80 mm
100-200 mm
Ivóvíz díj
hatósági
önkormányzati
lakossági
Csatorna díj
hatósági
önkormányzati
lakossági

2012. évi díj

520,-Ft/db/hó
787,- Ft/db/hó
5 560,- Ft/db/hó
16 210,- Ft/db/hó
26 400,- Ft/db/hó
316,80 Ft/m3
267,10 Ft/m3
191,00 Ft/m3
531,70 Ft/m3
491,50 Ft/m3
395,00 Ft/m3

A szippantott szennyvíz befogadási díja a hatósági díj másfélszerese: 797,60 Ft/m 3 , mely a 18/2003.(VIII.12.)
önkormányzati rendeletben kerül szabályozásra.
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
A lakossági és önkormányzati ivóvíz- és csatornadíjakat a "hatósági díjtól eltérő víz és szennyvízdíj alkalmazása"
tárgyában megkötendő kétoldalú megállapodásban rögzíti a Szolgáltató és az Önkormányzat.
Az első fordulós tárgyalást követően módosító javaslat nem érkezett.
Ennek megfelelően elkészült az ivóvíz-ellátási és szennyvíz -elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításának tervezete.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……./2011 (……..) önkormányzati rendelete
az ivóvíz-ellátási és szennyvíz -elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény
11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz -elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a 32/2010. (XII. 29.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a ….. /… (
a)

. . ) önkormányzati rendelethez
Víz- és szennyvíz szolgáltatási díjak
Vízszolgáltatási alapdíjak 2012. január 1-től

A
Vízmérő mérete
13-20
25-40
50-80
100-200

B
Értékesítési irány
Lakossági
Nem lakossági
Lakossági és nem lakossági

C
Alapdíj (Ft/db/hó)
520
787
5.560
16.210
26.400

b) Fogyasztott mennyiségtől függő vízdíjak (Ft/m3) 2012. január 1-től
A
Ivóvízdíjak
2012.
c)

B
Hatósági ár
(legmagasabb)
316,80

fogyasztott mennyiségtől függő szennyvízdíjak (Ft/ m3) 2012. január 1-től

A
Csatornadíjak
2012.

B
Hatósági ár
(legmagasabb)
531,70

A mellékletben szereplő árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
Gyomaendrőd, 2011.
Várfi András sk.
polgármester

Dr. Csorba Csaba sk.
jegyző

Döntési javaslat
"Rendelet módosítás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága az
SZMSZ 19. § (7) bekezdése alapján az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról
és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. december 13-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztése a Fő úton és a Hídfő utcán
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A T. Képviselő-testület a 2011. novemberi ülésen tárgyalta a „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” tárgyú
előterjesztést. A meghozott döntés alapján a Képviselő-testület támogatta a Fő úti kerékpárút fejlesztési
elképzeléseket és a meglévő kerékpárút tervek felülvizsgálatával a Körös-Road Kft bízta meg.
A döntés követően az Önkormányzat felkérte a Körös-Road Kft-t a 2007-ben elkészült Fő úti (Kodály Z. utcától a
Hármas-Körös bal oldali védtöltése közötti szakasz) kerékpárút tervdokumentációjának felülvizsgálatára.
A tervező a felülvizsgált és átdolgozott terveket elektronikusan megküldte az Önkormányzat számára
véleményezésre. Az elkészült helyszínrajzokat a csatolt melléklet tartalmaz.
A tervek alapján a Fő úton a Kodály Z. úttól a Hídfő utcáig egyoldali kétirányú kerékpárút, a Hídfő utcán pedig a hely
szűkössége miatt kétoldali egyirányú kerékpársáv került megtervezésre.
Az elkészült tervek bemutatásra kerültek a 2011. dec. 7-én megtartott Bizottság Elnöki Munkacsoport ülésén és
elhangzott, hogy a 46. számú főút (Fő út) és a 443. számú főút (Blaha L. út) kereszteződésében lévő kerékpáros
átvezetés biztonságosabbá tétele érdekében az átvezetést célszerű eltolni a Blaha L. út irányába.
Az ülést követően felvettük a kapcsolatot a tervezővel és tolmácsoltuk a kért változásokat.
A tervező a változtatások lehetőségét megvizsgálja és leegyezteti a Magyar Közút Nzrt-vel és előreláthatóan 2011.
december 13-án megküldi számunkra a változtatásokkal kiegészített helyszínrajzokat, melyeket ezt követően tudunk
a T. Képviselő-testület elé tárni.
Az elfogadott tervekhez kapcsolódó árazott költségvetéseket a tervező a szükséges közműegyeztetések
lefolytatását követően tudja prezentálni az Önkormányzat számára.

1. döntési javaslat
"Kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztése a Fő úton és a Hídfő utcán"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, titkos
szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
csomóponti átvezetést tartalmazó kerékpárút helyszínrajzokat fogadja el, és utasítsa Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztályát a pályázat benyújtásához szükséges költségek
kidolgozására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS B) alternatíva
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
Blaha L. úti kerékpáros átvezetést tartalmazó kerékpárút helyszínrajzokat fogadja el, és utasítsa
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Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztályát a pályázat benyújtásához
szükséges költségek kidolgozására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"Kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztése a Fő úton és a Hídfő utcán"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Blaha L. úti kerékpáros átvezetést tartalmazó kerékpárút helyszínrajzokat
elfogadja, és utasítja Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztályát a pályázat
benyújtásához szükséges költségek kidolgozására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. december 13-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Idősek Otthona fejlesztése
Tóth Beatrix
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület!

2011. november 29.-én Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete határozatot hozott arról, hogy az MLR Studio Kft.
által készített építési engedélyterveket elfogadja, és hogy az ehhez kapcsolódó TIOP-3.4.2-11/1 kódszámú pályázat
teljeskörű előkészítése megkezdődjön.
A tervező, Molnár Zoltán a Tervezési szerződésben meghatározott dokumentumokat határidőre, 2011. november
30.-ra leszállította. A tervek építési engedélyeztetési eljárásra benyújtásra kerültek, az engedélyező Hatóság
kijelölése már folyamatban van.
Jelenleg a pályázat elszámolható költségeinek összeállítása, részletezése, az alátámasztó dokumentumok
beszerzése folyamatban van. Az összegekről a december 22.- i Képviselő-testületi ülésen pontos adatok fognak
rendelkezésünkre állni.
A rendelkezésre álló adatok alapján elkészített „PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYÁNAK
ELŐKÉSZÍTÉSÉT MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM” -ot mellékletként csatoltuk.

Döntési javaslat
"Idősek Otthona fejlesztése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a
tájékoztató elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYÁNAK
ELŐKÉSZÍTÉSÉT MEGALAPOZÓ
DOKUMENTUM
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK DÖNTÉSELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ
1) Összefoglaló
a) Projekt megnevezése: Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5. sz. alatti Idősek Otthona fejlesztése
b) Pályázat megnevezése: Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos
intézmények korszerűsítésére (TIOP-3.4.2-11/1)
c) Projektgazda megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
d) Projekt ismertetése: Az önkormányzat a meglévő leromlott állapotú, mai igényeknek nem
megfelelő idősek otthonát szeretné uniós pályázati forrás segítségével, fejleszteni, korszerűsíteni.
Az épületen egy földszinti felújítást, átalakítást és tetőtér ráépítést tervezett megvalósítani. Az
utcai szárnyban csak fűtéskorszerűsítés szükséges.
2) Projektgazda bemutatása
a) A projekt elhelyezése a projektgazda stratégiájában:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának szociális épületeinek fejlesztésében megfogalmazottak
szerint az önkormányzat célja, hogy olyan minden igényt kielégítő szociális épületet alakítsunk
ki, amely az előírásoknak minden tekintetben megfelel.
b) A projektgazda projekthez kapcsolódó korábbi tevékenységei, fejlesztései:
A pályázat kapcsán érintett épületeken semmilyen tevékenység nem történt a korábbi években.
c) Projektmenedzsment bemutatása:
A projekt gördülékeny megvalósítására 1 fő projektmenedzser és 1 fő pénzügyi vezető vesz részt
a Térségi Szociális Gondozási Központ kijelölésével, illetve projektgazdaként, Gyomaendrőd
Város Önkormányzata 1 fő pénzügyi asszisztenst és 1 fő szakmai vezetőt biztosít a csapat
létrehozásához.
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3) Projekt háttere
a) Települési környezet (gazdasági-társadalmi, környezeti háttér):
A gyomaendrődi 278/2 hrsz. alatti telek a város központjában helyezkedik el, kertvárosias
lakóövezetben. A telek megengedett beépítettsége 30%, ami a jelenlegi állapotban, már így is
túlépített. Az idősek otthona épületeinek nagy része régen épült, így többször voltak már
felújítva, átépítve. Ezek a folyamatos átalakítások vezettek ahhoz a rendezetlen szerkezeti, és
esztétikai megoldásokhoz, amiket ma látunk az épületen. Az udvarra több bejárat biztosítja a
bejutást, közvetlenül szilárd közútról.
b) Költség-haszon elemzés módszere: a projekt nem jövedelemtermelő beruházás.
4) Fejlesztési igény megalapozása
a) Helyzetértékelés:
60 férőhelyes Idősek Otthonában a lakóterek egy része nem felel meg a szociális intézmények
személyi és tárgyi feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben meghatározottaknak.
Jelenleg átlagosan 10 m2-en él 2 fő, 16 m2-en 4 fő. Az előírás 6 m2/fő. A gondozóegységben a
közösségi terek nem alkalmasak az összes lakó befogadására. Az étkeztetés több kis alapterületű
helyiségben valósul meg. Az épület fűtésrendszere vegyes, helyenként a lakóterekben
gázkonvektorok üzemelnek. A fűtésrendszer elavult, energetikailag a hatékonysága nem jó.
Projekt célkitűzései:
A fejlesztés célja, hogy a gyomaendrődi Őszikék Idősek Otthona Intézményi egység
korszerűsítése, ezáltal a nyújtott szolgáltatások minőségének javítása, az igénybevevők méltó
életkörülményeinek megteremtésének érdekében. A lakóterek növelése.
b) Célcsoport bemutatása:
4 óra gondozási szükségletet meghaladó gondozást, ápolást igénylő ellátottak. Szociális
helyzetüket tekintve jellemző az alacsony jövedelem, a meggyengült családi, rokoni kapcsolati
szálak, az ellátottak közel 20 %- a súlyos demencia kórképpel rendelkező idős személy. Átlag
életkor 80 év körül van.
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5) Megoldási változatok ismertetése
a) Változatok kiválasztásának módszere: költség-hatékonyság elemzés
b) Változatok meghatározása:
- „0” változat (projekt megvalósítása nélküli változat):
Az Idősek Otthona fejlesztését önerőből nem tudja megvalósítani sem az önkormányzat, sem az
Idősek Otthona Intézménye. Új építésű szociális épületet nem támogatnak a pályázati kiírások, a
meglévő épületek bővítése, korszerűsítése viszont pályázati úton megoldható, felújítása
szerepelhet a projektekben. Ha a felújításra nem nyerünk pályázati támogatást, akkor annak
megvalósítása elmarad, a meglévő építmény jelenleg is rossz állapota tovább romlik.
„A” változat:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Önkormányzati, állami, egyházi,
nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítésére (TIOP-3.4.2-11/1) az Őszikék
Idősek Otthona fejlesztésére. A projekthez szükséges pénzügyi forrást, az ebből a pályázatból
elnyerhető összegből biztosítja. 2011-ben az elvi építési engedélyezési terv elkészítésének
költségei jelentkeznek, a projekt további előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos további
kiadások a 2012-es évet érintik.
„B” változat:
nem releváns
c) Legmegfelelőbb változat kiválasztása: „A” változat
6) Megvalósítási javaslat leírása
Műszaki tartalom:
A tervező, a meglévő épületszárnyból a külső falak megtartásával (részleges cseréjével) oldja
meg a tervezési program szerinti fejlesztést. A padlót elbontja és csak két eltérő padlószintet
alakít ki egyetlen belső rámpa segítségével.
A tervezéssel érintett épületszárny földszintjén így marad három db 3 férőhelyes szoba, egy új
nagyobb társalgó, személyes társalgó, a teljes létszám befogadására alkalmas étkező, új
mosókonyha egység vasalóval és szárítóval, fürdető szoba, hő központ, lift és két lépcső vezet a
tetőtérbe. Az új tetőtérben helyezi el a meglévő létszám új szobaegységeit és a 10 férőhelyes
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bővítést. Két szobánként egy-egy vizesblokkal, így 4-5 fő használ egy fürdőt. Itt is biztosít egy
társalgó helyiséget és egy nővérpultot, valamint nővérszobát saját fürdővel.
A nyílászárók fehér műanyag szerkezetek, melyek közül a megmaradó falakban lévő, már
kicserélt ablakok részben megtarthatóak.
A meglévő, megmaradó épületszárnyban csak a fűtésrendszer korszerűsítésére kerülne sor.
Az étkezőből új, akadálymentes külső rámpa vezetne az udvarra.
Összesen 2 db új parkoló elhelyezése szükséges.
a) Ütemezés: előkészítés: 2011-2012. év
további előkészítés és kivitelezés: 2012-2014. év
b) Hatások és eredmények:
Az Idősek Otthonában élő emberek körülményei megfelelőbbek lesznek, a mai hatályos
jogszabályoknak, szabványoknak eleget fognak tenni. A szobákban nem lesz zsúfoltság, higiéniai
és komfortérzet szempontjából használhatóbbak lesznek. Az étkeztetés egyszerre lesz
megoldható, és a közösségi terek kialakítása is lehetőséget fog biztosítani az ott élők számára.
7) Pénzügyi elemzés
a) A tevékenység pénzügyi besorolása: jövedelemtermelő v. nem jövedelemtermelő
b) Költségek meghatározása:
- Megítélhető támogatási összeg: bruttó 180.000.000,- Ft
- Építési költségek: bruttó 150.393.671,- Ft
- Fennmaradó összeg: bruttó 29.606.329,- Ft, amely tartalmazza a következő kiadásokat:
•

Projekt előkészítése – Építési engedélyterv dokumentáció
(bruttó 1.937.500,-)

•

Projektmenedzser, pénzügyi vezető, pénzügyi asszisztens és a
szakmai vezető díjai

•

Közbeszerzési eljárás költségei

•

Könyvvizsgálat költsége

•

Eszközbeszerzés

•

Nyilvánosság biztosításának költségei
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•

Kiviteli terv készítésének díja

•

Műszaki ellenőr díja

•

Egyéb általános költségek

8) Kockázat elemzés:
A beruházás elmaradása esetén a 2011-2013-as időszakban nem ismert, legközelebb mikor
adódik pályázati lehetőség szociális épületek felújítására, korszerűsítésére. Figyelembe véve a
tervezési időszakot kevés lehetőség van ilyen jellegű projekt megvalósításához támogatás
igénylésére.
Nyertes pályázat esetén a projekt gördülékeny végrehajtására projektmenedzsmentet kell
kijelölni, a feladatokat pontosan meg kell határozni az együttműködő felek között, az esetlegesen
felmerült plusz kiadásokra saját pénzügyi forrást kell kijelölni, mert a projektre a megítélt
támogatáson felül nem nyújtható be további támogatás.
A pályázatban jól átgondolt, megalapozott költségvetésű projektet kell szerepeltetni, mert a
nyertes projekten nincs lehetőség változtatni.
9) Kommunikációs terv:
- Támogatás elnyerése esetén ismertetésre kerül a beruházás egy országos-, megyei-, regionális-,
és egy városi hírlapban, illetve több internetes megjelenéssel propagáljuk a fejlesztést. Valamint
táblák kihelyezésével informálunk mindenkit a beruházásról.
- A képviselő-testület ülésén sor kerül a támogatott projekt előrehaladásának ismertetésére. Az
ülések nyilvánosak, illetve a helyi televízió is közvetíti.
10) Indikátorok:
Tárgyi környezet jogszabályoknak való megfeleltetése. Az idősek humanizált élettérbe való
helyezése. Energiafelhasználás hatékonyságának növelése, költségeinek csökkentése.
Gyomaendrőd, 2011. december 7.
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Munkanem összesítő
Név : MLR studio Kft.
Cím : 5600 BÉKÉSCSABA, Teleki u. 30/1

Kelt: 2011 október 05

A munka leírása:
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5. sz.
Idősek Otthona fejlesztése
Idősek Otthona fejlesztésének építőmesterei és szakipari munkái
Készült: A TERC VIP költségvetés készítői program 2011.3 verziója alapján
Költségvetés főösszesítő
Munkanem megnevezése
Zsaluzás és állványozás
Irtás, föld- és sziklamunka
Síkalapozás
Helyszíni beton és vasbeton munkák
Előregyártott épületszerkezeti elem
elhelyezése és szerelése
Falazás és egyéb kőműves munkák
Ácsmunka
Vakolás és rabicolás
Szárazépítés
Tetőfedés
Aljzatkészítés, hideg- és
melegburkolatok készítése
Bádogozás
Asztalosszerkezetek elhelyezése
Lakatosszerkezetek elhelyezése
Felületképzés (festés, mázolás,
tapétázás, korrózióvédelem)
Szigetelés
Kőburkolat készítése
Összesen:

Anyag összege
318 796
856 905
1 707 714
5 757 708
1 959 414

Díj összege
1 278 997
422 126
789 438
3 648 001
731 534

1 741 561
3 295 697
987 736
3 788 787
3 089 820
4 083 387

1 588 583
3 494 896
2 272 862
2 430 493
810 285
2 993 492

436 446
7 709 668
3 258 288
788 374

242 796
442 229
199 782
2 016 999

4 493 436
72 356
44 346 093

3 560 989
21 678
26 945 180

8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2011. december 13-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Hozzájárulás gázolaj tároló konténerkút telepítéséhez
Csényi István
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Bizottság Elnöki
Munkacsoport

Tisztelt Képviselő – testület!
A Regionális Hulladékkezelő Kft. kérelmet nyújtott be Gyomaendrőd Város Önkormányzatához. A társaság a 9
települési önkormányzat tulajdonában álló ( Gyomaendrőd, Szarvas, Hunya, Csabacsűd, Csárdaszállás, Kardos,
Kondoros, Örménykút, Kétsoprony) Gyomaendrőd, Tanya külterület 104. szám ( 0135/15 hrsz. ) alatti
hulladéktelepen kíván HMT-K70 típusú 7 m3-es gázolaj tárolására és kiszolgálására alkalmas konténerkútat. A
töltőállás zárt üzemi területen valósulna meg, és csak a telephelyhez tartozó gépjárművek vételezhetnének
üzemanyagot.
Az előterjesztéshez mellékelve lett a társaság kérelme, a hozzájáruló nyilatkozat, tájékoztatója valamint az
engedélyezési tervdokumentáció.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a részesedése a Regionális Hulladékkezelő Kft.-ben: 2.790.000 Ft, a
közös tulajdonból, pedig 3383/10000 tulajdoni hányad illeti meg.
Az előterjesztéshez mellékelt hozzájáruló nyilatkozat tartalmát javaslom kiegészíteni az engedélyezési
tervdokumentáció tartalmára való hivatkozással.
A közös tulajdon létrehozásról szóló megállapodás alapján minden tulajdonosnak külön kell nyilatkozni arról, hogy
hozzájárul e a konténerkút telepítéséhez. A hozzájáruló nyilatkozat az építéshatósági engedélyeztetési eljáráshoz
szükséges. Az ügyben a tulajdonosi közösség egyhangú határozata, illetve nyilatkozata szükséges.
A társaság ügyvezetője tájékoztatást adott arról, hogy a települések többsége már megküldte a hozzájáruló
nyilatkozatot.
Az ügyben Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 7.§(1) valamint a 12.§(1) bekezdései
alapján a tulajdonosi jogokat Gyomaendrőd Város Önkormányzata gyakorolja a vagyontárgyat érintő hatósági
eljárásban a tulajdonost illető nyilatkozattételi jogot.

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

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Regionális Hulladékkezelő Kft. kérelmének helyt adva az alábbi
tartalmú hozzájáruló nyilatkozatot adja ki a Gyomaendrőd, Tanya külterület 104. szám ( 0135/15 hrsz. ) alatti
hulladéktelepen a HMT-K70 típusú 7 m3-es gázolaj tárolására és kiszolgálására alkalmas konténerkút
elhelyezésére.
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
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Név:
Önkormányzat KSH kódja:
Székhely:
Tulajdoni hányad:
Képviseli:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
0433455
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
3383/10000
Várfi András polgármester

A fent nevezett tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonát képező területen:
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104., 0135/15 hrsz.
Üzemeltető, építtető neve: Regionális Hulladékkezelő Kft. (5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104.)
A bemutatott F-Z Team Kft. által készített HMT-169 munkaszámon kiadott engedélyezési tervdokumentációban leírt
műszaki tartalomnak megfelelően HMT-K70 típusú 7 m3-es gázolaj tárolására és kiszolgálására alkalmas
konténerkútat létesítsen.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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Tájékoztató üzemanyagkút létesítéséről
A Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Művet üzemeltető Regionális Hulladékkezelő
Kft. 2010 évi működése eredményes volt. A taggyűlés 4/2011. (V.30.) határozatában döntött,
hogy hozzájárul, hogy a Kft. 2010 évi eredményét a javasolt fejlesztésekre fordítsa, melynek
egyik pontja volt az üzemanyag tartály telepítése.
Az üzemanyag tartály telepítéséhez szükséges engedélyek beszerzéséhez szükséges a
létesítmény tulajdonosainak hozzájáruló nyilatkozatai.
A fejlesztés során a telepen megvalósul egy darab HMT-K70 típusú, 7000 literes konténeres,
gázolaj tárolására és kiszolgálására alkalmas berendezés, CK70 MC vezérlőrendszerrel
felszerelt ipari kútoszloppal. Az üzemanyag tartály telepítéséhez hozzátartozik egy
olajszeparátor az esetlegesen szennyezett esővíz tisztására.
Ezen fejlesztés külön engedélyeztetési eljárást igényel a kivitelezést megelőzően, melyhez a
hely kijelölésétől a gépészeti adatok megadásával készült tervdokumentáció szükséges.
A fejlesztés azért most került még csak az engedélyeztetési szakaszába, mert a májusban
bekért ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlattevő visszavonta ajánlatát. Így a következő
legkedvezőbb ajánlatadóval folytatódott több tárgyalás a kedvezőbb beruházási érték
eléréséért. Végül a szerződés a Hungaro-Mobiltank Kft.-vel került megkötésre, melyben a
tervdokumentáció elkészítését és engedélyeztetésének lefolytatását is elvégzik.
Mellékelten csatolva a tervdokumentáció és mellékletei.

A Kft. jelenleg 1000 literes IBC tartállyal oldja meg a gépjárművek és gépek üzemanyag
ellátását. Ezen tartály engedélye lejárt, mely további használatuk szabálytanul történik.
A hatékonyabb működés érdekében került a fejlesztések közé javasolva a fenti 7 000 literes
üzemanyag tartály beszerzése. Az alábbiakban konkrét tény számokkal kívánom bemutatni az
üzemanyagtartály üzemeltetésével kapcsolatos előnyöket:
- A Kft. 2010 évben felhasznált üzemanyag mennyisége 33 400 liter volt.
2011. I-III. negyedévben felhasználásra került 48 287 liter, 13 340 433 Ft
összegben, melyből a hulladékszállításban résztvevő gépek 23 105 litert 6 376 535
Ft értékben, míg a telepen lévő munkagépek 25 182 litert 6 963 898 Ft értékben
használtak fel.
(Hulladékszállító gépek: Renault típusú multiliftes konténer szállító tehergépkocsi,
Ifa típusú konténerszállító tehergépkocsi, Liaz típusú tömörítő hátfalas
tehergépkocsi (2011. aug.4-ig); munkagépek: MTZ típusú rakodógép, Tana G260
kompaktor)
- Jelenleg a Kft. 3000 liter mennyiségű üzemanyagot szállítást kér a telephelyre,
mivel ez a legkisebb kiszállítható mennyiség, melyért szállítási díjat számolnak fel.
A Kft. az idén a háromnegyed év alatt 16-szor szállítatott a telephelyre
üzemanyagot, melynek díja összesen 141 015 Ft-ba került. 6000 liter mennyiségű
üzemanyag rendelés esetén kedvezőbb kiszállítási díjat tudnánk elérni.
A Kft. az üzemanyag telephelyre történő ellátására jelenleg olyan szerződéssel
rendelkezik a MOL Rt.-vel, mely a teljesítés kiszolgálás napján érvényes hivatalos
árjegyzéki listaárból nettó -5,1 Ft/liter engedményt kap. (Ez csak telephelyre
történő kiszállítás esetén biztosítják.)
Csatolva 1. számú táblázat.
- A 2003. évi CXXVII. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának
szabályairól szóló törvény lehetővé teszi, hogy a beszerzéskor megfizetett jövedéki
adóból a magyarországi telephelyen üzemanyag-tárolására rendszeresített – a
tankolt mennyiség rendszámonként, valamint a tankoló jármű kilométeróra állását
rögzítő – üzemanyag-tankoló automatával ellátott üzemanyagtartályból
elektronikusan vezérelt mérőeszközön keresztül betöltött kereskedelmi gázolaj
után literenként 2011. november 1-jétől 19,5 Ft visszaigényelhető.
Az üzemanyag tartály használata során a telepi gépek és a hulladékszállításban résztvevő
gépek minél gazdaságosabb és ellenőrizhetőbb üzemanyag felhasználását kívánja a Kft.
kielégíteni. A fentiekből megállapítható, hogy a Kft. ezen beruházás megvalósításával az
üzemeltetéskor jelentős kedvezményekhez juthat. A jövedéki adó emelése kapcsán nagy
hangsúlyt kell fektetni a lehetséges visszaigénylésre, melyhez meglehetősen bonyolult és
alapos adminisztratív utat tűztek ki, de ezzel a rendszerrel teljesíthető. A megfelelést a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal a visszaigénylés során folyamatosan ellenőrzi.
Tehát a beruházás üzemeltetésével a Kft.-nél használatában lévő, a hulladékszállításban részt
vevő tehergépkocsik összesen 24,6 Ft/literrel (5,1+19,5) kedvezőbben juthatna az
üzemanyaghoz. A telepi munkagépek a további 5,1 Ft/liter kedvező üzemanyaghoz juthatna,
melyet a jelenleginél egy kedvezőbb szállítási költség terhelné.
A fenti adatokból kiindulva évente kb. 900 ezer Ft üzemanyag költségeket lehet megtakarítani
a két kedvezménnyel együtt elérni. Ez azt jelenti, hogy kb. 3 év alatt megtérül a beruházás.

1. számú táblázat
A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2011. január 01 - szeptember 30-ig
felhasznált gázolaj beszerzési árai
Dátum
2011.01.11
2011.02.01
2011.02.22
2011.03.16
2011.03.30
2011.04.12
2011.05.03
2011.05.15
2011.05.31
2011.06.14
2011.07.01
2011.07.12
2011.08.02
2011.08.17
2011.09.02
2011.09.27

Nettó egységárak
Bruttó egységárak (Ft/l)
(Ft/l)
262,85
328,56
269,75
337,19
270,55
338,19
280,15
350,19
282,55
353,19
282,55
353,19
282,55
353,19
270,55
338,19
270,55
338,19
277,85
347,31
273,05
341,31
271,45
339,31
285,05
356,31
277,85
347,31
274,05
342,56
287,65
359,56

APEH által meghatározott havi
átlagárak (Ft/l)
339
355
355
364
364
367
379
379
379
379
370
370
365
365
379
379

