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Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.
Gyomaendrőd, 2012. szeptember 13.
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1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2012. szeptember 17-i ülésére
Tárgy:

A talajterhelési díjról szóló 20/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása –
második forduló
Enyedi László, Dr. Tímár Andrea
Dr. Csorba Csaba jegyző
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2011. évi CCI. törvény 234. §-a módosította a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12. § (3)
bekezdésében foglaltakat: a talajterhelési díj egységdíjának mértékét 2012. február 1-jei hatállyal tízszeresére, a
korábbi 120 Ft/m3 helyett 1.200 Ft/m3 összegre emelte. A fizetendő talajterhelési díj így: 1.200 Ft x 1,5 x m3 azaz
1.800 Ft szorozva az elfogyasztott vízmennyiséggel. A fentiek szerint számított, megemelkedett talajterhelési díjat
először a 2012. évi vízfogyasztás alapján, 2013. március 31-ig kell majd az érintetteknek bevallaniuk és
megfizetniük.
A talajterhelési díj egységdíj mértékének tízszeresére növelése azt a célt szorgalmazná, hogy minél többen
kössenek rá a rendelkezésre álló közcsatornára. A Békés Megyei Vízművek Zrt. a rácsatlakozó fogyasztóknak
kedvezményeket biztosít, ezáltal is elősegítve a minél nagyobb számú rákötést. Célszerű lenne önkormányzati
rendeletünkben is kedvezményt biztosítani ezen adózói körnek. Valamint, a megemelt egységdíjból adódó
magasabb fizetési kötelezettségek enyhítésére, az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezőknek további
mentességeket, kedvezményeket lehetne biztosítani.
Az első forduló során, a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság és a Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javaslatára, az alábbi kedvezmények, mentességek bevezetéséről
döntött a Képviselő-testület.
1. A 2012. évben rákötött fogyasztóknak, a 2012. évi, a rákötésig felhasznált vízmennyiség után fizetendő
talajterhelési díjából 80 %-os díjkedvezmény adása.
2. A 2013. évben rákötött fogyasztóknak, a 2013. évi, a rákötésig felhasznált vízmennyiség után fizetendő
talajterhelési díjából 50 %-os díjkedvezmény adása.
(A díjkedvezmény csak abban az esetben járjon, ha a fogyasztó a talajterhelési díjat, a jogszabályban meghatározott
határidőig bevallja és megfizeti, illetve az esedékesség előtt fizetési könnyítésre (részletfizetésre, fizetési
halasztásra) irányuló kérelmet nyújt be, az engedélyezve lett a részére, és azt annak megfelelően teljesíti is.)
3. Az évi 5 m3 fogyasztást el nem érők mentesítése a díjfizetés alól.
4. Kérelemre, természetes személyeknél, tárgyévben a talajterhelési díj megfizetésére 50%-os díjkedvezmény
adása az alábbi feltételek fennállásakor:
a) családban élő esetén, az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét,
b) egyedül élő esetén a havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-át.
5. Mentesség adása abban az esetben, ha a közös háztartásban élő személyek mindegyike betöltötte a 70. életévét,
és a talajterhelési díjjal érintett ingatlant rajtuk kívül más személy nem használja.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és döntésének meghozatalára.
TERVEZET
………/2012. (IX.27.) önkormányzati rendelet
a talajterhelési díjról szóló 20/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény 21/A. § (2)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
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következőket rendeli el:
1. § A talajterhelési díjról szóló 20/2004. (VI.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
Díjmentesség, díjkedvezmény
„3. § (1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó:
a) akinek az éves mért vízfogyasztása nem haladja meg az 5 m3 -t,
b) aki, és a vele közös háztartásban élők mindegyike, a 70. életévét betöltötte, és a talajterhelési díjjal érintett
ingatlant rajtuk kívül más személy nem használja.
(2) Annak a fogyasztónak, aki a rendelkezésre álló közcsatornára
a) 2012. évben köt rá, 80 % kedvezmény adható a 2012. év után fizetendő díjból,
b) 2013. évben köt rá, 50 % kedvezmény adható a 2013. év után fizetendő díjból.
(3) Kérelemre, természetes személyeknél, a tárgyévre fizetendő díjból 50%-os díjkedvezmény adható:
a) családban élő esetén, ha az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét,
b) egyedül élő esetén, ha a havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-át.
(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti díjkedvezmények abban az esetben állapíthatóak meg, ha a kibocsátó a
talajterhelési díjat, a jogszabályban meghatározott határidőig bevallja és az esedékességig megfizeti, vagy az
esedékesség előtt fizetési könnyítésre (részletfizetésre, fizetési halasztásra) irányuló kérelme pozitív elbírálásban
részesül és annak megfelelően teljesít.”
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Döntési javaslat
"A talajterhelési díjról szóló 20/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása – második forduló "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek a talajterhelési
díjról szóló 20/2004. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztett rendelet-tervezet szerint.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2012. szeptember 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása II. forduló
Dr. Tímár Andrea
Dr. Csorba Csaba jegyző
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület augusztusi ülésén úgy döntött, hogy élni kíván a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. 51. § (4) bekezdésében biztosított lehetőséggel, és rendeletben szabályozza a tiltott,
közösségellenes magatartásokat. A Képviselő-testület által meghatározott magatartások beépítésre kerültek a
rendelet tervezetébe. Javasoljuk még a tervezet 11.§-ának rendelkezéseit is elfogadni, melyek az önkormányzati
temetőkben tiltanak bizonyos magatartásokat. A rendelet tervezetében meghatározásra kerültek továbbá olyan
magatartások, melyeket 2012. május 31. előtt helyi rendeletek szabálysértésnek minősítettek. A rendelet
tervezetben szereplő alcímek alatt közvetlenül feltüntetésre kerültek azon jogszabályhelyek, melyek tartalmazták a
szabálysértési rendelkezéseket. A helyi rendeletek Gyomaendrőd Város Önkormányzata honlapján
megtekinthetőek.
A tervezet 28. § (2) bekezdésében javasoljuk hatályon kívül helyezni az állattartás helyi szabályairól szóló
önkormányzati rendeletet, mert 2012.október 1-jén hatályba lép az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. törvény módosítása, mely szerint önkormányzati rendeletben nem korlátozható a mezőgazdasági
haszonállatok száma.
Kérem, szíveskedjenek az alábbi rendelet tervezet elfogadásáról dönteni:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……../2012. (IX.27.) önkormányzati rendelete a
tiltott, közösségellenes magatartásokról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdésében és a 143. § (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Eljárási szabályok
1.§
(1) A rendeletben foglaltak betartását a közterület-felügyelet és Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának
ügyintézője ellenőrzi.
(2) A tiltott, közösségellenes magatartás miatti közigazgatási hatósági eljárás hivatalból, vagy bejelentés alapján
indítható. Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
(3) Az eljárás lefolytatása a polgármester hatáskörébe tartozik.
(4) A rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben
a) 50 000 forintig terjedő helyszíni bírság, vagy
b) 150 000 forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
2. Gyomaendrőd városnév és az önkormányzat jelképeinek használata
- 24/1991. önk-i rendelet 7. § (1) bekezdés, 5. § (1), (5), (6) bekezdések megszegése
2.§
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) Gyomaendrőd város nevét, annak ragozott vagy toldalékos formáját elnevezésében vagy bármely általa előállított
vagy forgalmazott termék megnevezésében a polgármester/a képviselő-testület engedélye nélkül felveszi vagy
használja,
b) az önkormányzat címerét, zászlaját, pecsétjét engedély nélkül, engedélytől eltérően, illetve nem hiteles alakban
vagy annak méltóságát sértő módon használja, állítja elő vagy hozza forgalomba,
c) az önkormányzat címerét védjegyként használja, a címer elemeit önállóan használja
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d) az önkormányzat címerét, zászlaját olyan terméken alkalmazza, amely a jó ízlést vagy a közerkölcsöt sérti.
3. Emlékmű, botlókő, emléktábla és magyarázó tábla állítás rendje
3.§
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki emlékművet a képviselő- testület engedélye vagy hozzájárulása
nélkül létesít.
4. Közterület használat és reklámozás rendje
-17/2006. önk-i rendelet 6.§ (4)-(7) bekezdések, 10.§ megszegése
- 37/2007. önk-i. rendelet 7.§ (2), 9.§(2), 11.§, 13.§(2) és (4), 14.§ (1)-(3), 15.§(1), 17-18.§, 19.§(1), 20.§(3), 21.§24.§ (1), 25.§(2), 26.§(1), 27.§(1), 28.§, 31.§, 32.§(1), 33.§, 34.§(1)(2)(4)(7)(8), 35.§, 36.§(1),(3), 37.§
- 10/2010. 5.§-8.§
4.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) közterületet bérleti szerződés megkötése nélkül foglal el,
b) Közterületen hirdetményeket nem az arra a célra kijelölt hirdetőtáblákon helyez el,
c) az engedélyezett hirdető berendezést úgy helyezi el, hogy az akadályozza a közterület más részeinek és a
szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, vagy a közterület fenntartási munkáit,
d) a szerződés alapján elhelyezett reklámhordozókon kívül plakátot, falragaszt, hirdetményt helyez el középületek
falain, kapuin, autóbuszváró helyiségeken, utca és házszámtáblán, emléktáblán, köztéri tárgyakon, köztéri fákon,
közterületi úton, járdán, gyalogúton, kerékpárút szilárd burkolatára festett kivitelben.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki utat engedély nélkül elzár, az úton vagy az út melletti
közterületen a közlekedés biztonságát veszélyeztető anyagot, tárgyat helyez el.
5.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az az ingatlan tulajdonos, használó, aki Nem gondoskodik az
ingatlan előtti gyep kaszálásáról, az ingatlan előtti járda folyamatos tisztán tartásáról, síkosság menetesítéséről,
felületéről a hó eltakarításáról, a nyílt csapadékvíz elvezető árok és műtárgyainak folyamatos tisztán tartásáról, a
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok, hulladékok eltávolításáról, a fenntartási munka során
helyben keletkezett hulladék elszállításáról.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki a nyílt csapadékvíz elvezető árok mederfalának
állékonyságát veszélyezteti.
6.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki építőanyagot közterületen úgy helyez el, hogy az mások
vagyonát, testi épségét, a közlekedés biztonságát veszélyezteti, vagy a közúton történő közlekedést akadályozza.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) hozzájárulás nélkül felbontja a közutat, kivéve ha ezt közmű üzemzavarának halasztást nem tűrő elhárítása
indokolja.
b) az útfelbontás előtt és alatt a forgalom biztonságos tereléséről, és az út megfelelő helyreállításáról nem
gondoskodik.
c) engedély nélkül nem közlekedési célra veszi igénybe az önkormányzat tulajdonában álló közút területét.
d) járművel kiemelt szegély melletti intézményes gondozásban részesülő zöldterületen várakozik, parkol,
e) járművel útpadkán úgy várakozik, parkol, hogy az elindulást követően az útra szennyeződést visz fel.
7.§
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki közterületen
a) gyógynövényt, fák termését engedély nélkül gyűjti, vagy
b) fás szárú növényt engedély nélkül vág ki, vagy határidőre nem tesz eleget a pótlási kötelezettségének, vagy
c) fás szárú növényt engedély nélkül ültet
8.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki játszótér területére, sportpályára
a) állatot visz, vagy
b) dohányzik, vagy
c) alkoholt fogyaszt
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki közterületen szeszes italt fogyaszt. Ez alól kivételt képez:
a) december 31-e,
b) vendéglátó egységekhez kapcsolódó kerthelyiségek területe,
c) közterületi rendezvények alkalmával kialakított alkalmi árusító hely.
9.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el a közterülettel határos ingatlan használója, ha a karbantartáson
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kívül eső időközökben a földúton a közlekedés biztonsága érdekében szükséges feladatokat nem látja el.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az ingatlan tulajdonosa, ha a közút szélétől egy méterre olyan
tárgyat, berendezést, építményt helyez el, vagy olyan növényt telepít, mely a parkolást vagy a közlekedést
akadályozza, veszélyezteti.
(3) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el a földúttal határos ingatlantulajdonos, ha a külterületi utak és
földutak határáig az arankafajok, a selyemkóró, valamint a parlagfű elleni védekezést annak virágzása előtt nem
végzi el, és a virágzás nélküli állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan nem tartja fenn.
(4) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el a part menti ingatlan használója, tulajdonosa, aki nem végzi el
minden év március 31-ig a bel- és külterületi holtágakon a víz feletti növényzet - különösen a nád, sás - és ezek
elszáradt növényi részeinek eltakarítását.
10.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki mozgó hangos hirdetés és mozgó árusítás során hangerősítő
berendezéssel történő termékkínálati, reklámozási tevékenységet folytat
a) munkaszüneti napokon 9 és 12 óra, munkanapokon 7 és 17 óra közötti időszakon kívül,
b) az önkormányzati és állami hivatalok, oktatási, bentlakásos szociális, valamint gyermekek napközbeni
elhelyezését biztosító intézmények 200m-es körzetében munkanapokon, vagy munkaszüneti napokon 9-16 óra
közötti időszakon kívül,
c) Hitéleti intézmények, temetők 200 m-es körzetében munkaszüneti napokon, vagy munkanapokon 8-16 óra közötti
időszakon kívül.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki kertépítéssel, zöldfelület fenntartással kapcsolatos és egyéb,
magánszemélyek háztartási igényeinek kielégítését szolgáló zajt keltő tevékenységet
a) munkanapokon 06-20.00 óra közötti időszakon, vagy
b) szombaton, vasárnap vagy ünnepnapon 9.00- 20.00 óra közötti időszakon kívül végez.
(4) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki helyhez kötött hangerősítő berendezést alkalmazó, szabadtéri
műsorszórást 10.00-22.00 óra közötti időszakon kívül folytat.
(5) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki 10.00-22.00 óra közötti időszakon kívül szabadtéri koncertet ad,
kivéve az állami, vagy az önkormányzat által szervezett ünnepségek
programjához kapcsolódó koncerteket.
5. Önkormányzati tulajdonban álló temetők rendje
- 26/2000. önk-i rend 11.§(1)-(3),16.§(4)-(9),17.§(3)
11.§
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) a temető területén -az erre a célra kijelölt hely kivételével -temetkezési szolgáltatásra utaló reklám és hirdetőtáblát
helyez el, illetve azt az üzemeltető engedélye nélkül helyezi el,
b) a temetőben a sírokat, az azokon lévő tárgyakat, a síremlékeket, a fákat, bokrokat, a növényzetet, a tájékoztató
táblákat, az épületeket, általában bármilyen más tárgyat beszennyez,
c) a temető területén hulladékot helyez el vagy a temetőben rendszeresített hulladék gyűjtőedényben olyan
hulladékot helyez el, ami nem a temetőhasználat során vagy azzal összefüggésben keletkezett,
d) a sírhely gondozása során keletkező hulladékot nem a kijelölt hulladék gyűjtőhelyre teszi,
e) a temető területén a kegyeleti gyertya és mécses gyújtás, kegyeleti szertartáshoz használt kandeláber gyújtás
kivételével égetési tevékenységet végez, tüzet rak.
f) sírt, urnasírt kerítéssel körül határol,
g) sírhely mellé padot helyez,
h)az üzemeltető hozzájárulása nélkül építőanyagot szállít a temetőbe,
i) a temető területén gépjárművel, motorkerékpárral közlekedik, kivéve a mozgáskorlátozott igazolvánnyal
rendelkező, az üzemeltető által engedélyezett munkálatokat végző és a láthatóan idős, nehezen mozgó
személyeket.
6. Környezet védelmének rendje
12.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) közterületen hatósági jelzés nélküli járművet, üzemképtelen, és lejárt műszaki érvényességű járművet helyez el,
b) dugulást, rongálást okozó anyagot vagy tárgyat, veszélyes hulladékot csapadékvíz
elvezető árokba elhelyez, önt, vagy bevezet,
c) közterületen gépjárművet mos, javít, szétszerel, bont.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki az adott célra kijelölt közterületi parkolóhelyek kivételével
közterületen vontatóval, nyerges vontatóval, mezőgazdasági gépjárművel, munkagéppel, állati erővel vont járművel,
illetve ezek járműszerelvényeivel, valamint pótkocsival, 3,5 tonna sajáttömeg feletti tehergépkocsival vagy
súlykorlátozás nélkül autóbusszal két órán túl parkol.
13.§
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(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az ingatlan tulajdonosa, illetve használója, aki a tulajdonában,
használatában lévő ingatlanok, ingatlanrészek tisztántartásáról a nem gondoskodik.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az ingatlan tulajdonosa, használója, aki
a) az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 m széles területsáv, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van,
az úttestig terjedő teljes terület,
b) a járdaszakasz melletti nyílt csapadékvíz-elvezetőárok, folyóka és az ezeken lévő műtárgyak (átereszek,
víznyelőrácsok),
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület
állandó tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról
nem gondoskodik,
d) a járdáról letakarított havat úgy helyezi el, hogy ezáltal a biztonságos gyalogosforgalmat és a közúti
járműforgalmat akadályozza.
14.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) az 500 kW teljesítmény alatti, egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a megfelelően karban tartott
tüzelőberendezésekben nem az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot égeti el,
b) olyan tüzelőanyagot éget el, ami egészségre ártalmas égésterméket kibocsátó anyagot
– háztartási szilárd hulladékot, veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, tűz és robbanás
veszélyes anyagot -tartalmaz.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki avart és kerti hulladékot
a) közterületen, a Településrendezési Terv szerinti kisvárosias lakóterületen, központi vegyes területen, vagy
b) olyan helyen éget, ahol az égetés környezeti kárt okoz, vagy emberi egészséget veszélyeztet.
(3) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki avart és kerti hulladékot belterületen
a) október 1. és április 30 közötti időszakon kívül,
b) nem szélcsendes időben,
c) nem nagykorú személy felügyelete mellett,
d) 10.00-18.00 óra közötti időszakon kívül,
e) vasárnap és ünnepnap éget.
(4) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki külterületen
a) nem szélcsendes időben,
b) nem nagykorú személy felügyelete mellett,
c) 10-18 óra közötti időszakon kívül,
d) vasárnap és ünnepnap éget.
(5) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki az avar és kerti hulladék égetésének befejeztével a tüzet
nem oltja el, és a parázslást – vízzel, földtakarással, egyéb arra alkalmas módon – nem szünteti meg.
15.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el a zöldterületek tulajdonosa, használója, ha nem gondoskodik a
zöldterületek rendeltetésszerű használatáról vagy a zöldterület rendeltetéstől eltérő használatának, jogszerű
igénybevételének megszűnte után legfeljebb 15 nappal az eredeti állapotot nem állítja helyre.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki zöldfelületre a zöldfelület tulajdonosának vagy kezelőjének
engedélye nélkül járművel ráhajt, vagy ott várakozik.
16.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki a közterületen magatartása következményeként keletkezett
szennyeződés eltávolításáról nem gondoskodik.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki közterületen hulladékot nem az erre a célra rendszeresített
gyűjtőedényekben helyez el.
(3) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az üzlet, a szolgáltatást végző vállalkozás tulajdonosa, bérlője,
használója, ha nem gondoskodik üzlete, telephelye előtt - a városképet nem rontó- hulladékgyűjtő, csikktartó edény
elhelyezéséről, vagy annak ürítését nem végzi szükségszerinti gyakorisággal, vagy a kihelyezett hulladékgyűjtő,
csikktartó környékén keletkezett hulladék feltakarításáról nem gondoskodik.
7. A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás rendje
-14/2011. 5. § (1) bekezdés a), b) és d) pontokban, a 13. § (2) bekezdésben és a 15. § (3)
- 18/2003.
17.§
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az ingatlantulajdonos, használó aki
a) az ingatlanán keletkező települési hulladékot nem szállíttatja el rendszeresen és mennyiségét nem tartja alacsony
szinten,
b) a közszolgáltatónak 15 napon belül írásban nem jelenti be, ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik,
vagy adataiban változás következik be,
c) közterületen tartósan helyez el gyűjtőedényt úgy, hogy a közterület-használatra az önkormányzattal nem kötött
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szerződést,
d) a gyűjtőedényt és gyűjtőzsáko(ka)t a kommunális hulladék elszállítása céljából a közszolgáltatási szerződés
szerinti időpontban, az ingatlana előtti közterületen begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre
alkalmatlan helyen helyezi el,
e) a gyűjtőedényt nem a szállítási napot megelőző napon 18 órától helyezi ki a közterületre, vagy a gyűjtés napján
20 óráig az ingatlan területére nem viszi vissza
f)a közterületre kihelyezett gyűjtőedényekben, gyűjtőzsákokban folyékony, mérgező, tűz-és robbanásveszélyes
anyagot, -kivéve a háztartásokban keletkező hajtógázzal működő üres flakonokat - állati tetemet vagy egyéb olyan
anyagot helyez el, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi
épségét, egészségét vagy azokban olyan hulladékot helyez el, amelynek gyűjtésére a gyűjtőedényt, gyűjtőzsákot
nem rendszeresítették.
18.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az a hulladéktermelő, aki olyan gyűjtőedénybe, gyűjtőzsákba
helyezi el a hulladékot, amelynek közszolgáltatási díját más fizeti meg.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység
folytatója, ha a tevékenysége folytán közterületen keletkezett, háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű
hulladék elszállításáról nem gondoskodik.
(3) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki közterületre kihelyezett gyűjtőedényből, gyűjtőzsákból
guberál.
19.§
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az az ingatlantulajdonos, aki
a) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett és a Szolgáltató
által nyújtott közszolgáltatást nem veszi igénybe a jogszabályokban meghatározott gyakorisággal.
b) a hulladék gyűjtése és tárolása során nem megfelelő gondossággal jár el és a hulladék mások életét, testi
épségét, egészségét és jó közérzetét veszélyezteti, vagy a település természetes és épített környezetét szennyezi,
vagy a növény - és állatvilágot károsítja, vagy a közrendet, közbiztonságot zavarja;
c) Az elszállítandó hulladékot a szolgáltató által meghatározott időpontban úgy helyezi el a közterületen, hogy az a
jármű vagy gyalogos forgalmat akadályozza, a zöldterületeket, vagy a növényzetet károsítja, vagy baleset vagy
károkozás veszélyének előidézésével járhat.
20.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos szolgáltatást
jogszabálysértő módon nem veszi igénybe, vagy nem a szolgáltatás ellátásával megbízott szolgáltatását veszi
igénybe,
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az az ingatlantulajdonos használó, aki az ingatlanon keletkező
szennyvizet
a) nem a közcsatornába vezeti, ott, ahol a szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége biztosított,
b) nem gondoskodik a keletkező szennyvíz megfelelő, szivárgásmentes tárolásáról, rendszeres elszállításáról
onnan, ahonnan a szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége nem biztosított.
(3) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos szolgáltatást
jogosulatlanul végzi, vagy azt jogszabályellenesen végzi,
(4) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki a szennyvizet nem a Békés Megyei Vízművek Zrt. által
üzemeltetett Gyomaendrőd város tulajdonát képező (hrsz: 02238/3) városi szennyvíztisztító telepen helyezi el.
8. Állattartás rendje
-24/2003. 8. §, 9. §, 10. §, 11. §, 12. §, 13. §, 14. §, 16. § (1) és (3), 18. § szabályait, 19. §,21. §, 22. §,23. § (1), 27. §
(3), 28. § (1), (3)
21.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) kutyát lakótelken, illetve többlakásos lakóépület udvarán nem lekerített helyen, vagy megkötve tart
b) harapós, vagy támadó természetű kutyát nem megkötve, vagy zárt helyen tart, és az ingatlan bejáratán „Harapós
kutya” figyelmeztető táblát nem helyezi el,
c) udvarral, vagy kerttel nem rendelkező többlakásos lakóépületben a szomszédos lakásokban lakók belegyezése
nélkül kutyát tart,
d) lakóépület erkélyén (loggia), vagy közös használatra szolgáló helyiségekben kutyát tart,
e) kutyát – vakvezető vagy mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével -- közintézménybe, a piac területére,
üzletbe, vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helységbe, egészségügyi, szociális, nevelési, oktatási létesítménybe,
kulturális-és sportrendezvényre, a temető területére, fürdő, strand területére, diákszállásra beenged, bevisz
f) közterületen, többlakásos lakóház udvarán, valamint közös használatú helyiségekben kutyát nem szakszerűen
felhelyezett pórázon tart, vezet, kivéve, ha a többlakásos lakóház és a közös használatú helyiségek esetén az azok
felett rendelkezni jogosultak ehhez beleegyezésüket adták
g) közterületen, többlakásos lakóház udvarán, valamint közös használatú helyiségekben harapós vagy támadó
természetű ebet a harapás ellen szájkosárral nem lát el.
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h) bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tart
i) Bekerített ingatlanon a kerítést úgy alakítja ki, hogy az lehetővé teszi az eb közterületre való kijutását, szomszédos
ingatlanokra történő bejutását, vagy a kerítés résein történő kiharapását.
22.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) az új állattartási épületek védőtávolságaira vonatkozó rendelkezéseket megszegi,
b) haszonállat tartása esetén nem létesít zárt trágyalétárolót.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) az állatok elhelyezésére szolgáló építmények tisztaságát, szükség szerinti fertőtlenítését nem biztosítja,
b) az állati trágyát az állatok elhelyezésére szolgáló helyiségekből naponta nem távolítja el,
23.§
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki háziállatnak nem tekinthető - vadon élő - állatok tartásához
állattartási engedéllyel nem rendelkezik.
24.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki a város belterületén, a Fűzfás-zug kivételével
a) felügyelet nélkül vagy nem megfelelően rögzítve, nem földutak mentén, vagy az erre a célra kijelölt közterületen,
vagy
b) a forgalom zavarásával
legeltet állatot.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki közterületen más személy tulajdonában lévő ingatlan előtt
legeltet állatot az ingatlan tulajdonosának (használójának) előzetes hozzájárulása nélkül.
(3) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki az állatok legeltetése, sétáltatása során nem gondoskodik a
közterületen az állat által okozott szennyeződések eltakarításáról.
(4) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki a társtulajdonos, lakótárs előzetes engedélye nélkül állatot
az ingatlan közös használatú helyére (udvar, kert) kienged, etet, legeltet.
25.§
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki az állatot úgy tartja, hogy az az azonos lépcsőházban lakó vagy
a közös lakáshasználó nyugalmát tartósan vagy rendszeresen zavarja, vagy szabad mozgását gátolja.
26.§
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki az elhullott állata tetemének begyűjtő helyre történő
beszállításról nem gondoskodik.
9. Kereskedés és vendéglátás rendje
27.§
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki üzletet, vendéglátóipari egységet a működési engedélyében
foglaltaktól eltérő időpontban tart nyitva.
10. Záró rendelkezések
28.§
(1) Ez a rendelet 2012.október 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI. 13.) önkormányzati rendelet.
Gyomaendrőd, 2012. szeptember 27.
Várfi András
polgármester

dr. Csorba Csaba
jegyző

Döntési javaslat
"rendelet elfogadása"
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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A Bizottság az alábbi rendelettervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……../2012. (IX.27.) önkormányzati rendelete a
tiltott, közösségellenes magatartásokról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdésében és a 143. § (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Eljárási szabályok
1.§
(1) A rendeletben foglaltak betartását a közterület-felügyelet és Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának
ügyintézője ellenőrzi.
(2) A tiltott, közösségellenes magatartás miatti közigazgatási hatósági eljárás hivatalból, vagy bejelentés alapján
indítható. Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
(3) Az eljárás lefolytatása a polgármester hatáskörébe tartozik.
(4) A rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben
a) 50 000 forintig terjedő helyszíni bírság, vagy
b) 150 000 forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
2. Gyomaendrőd városnév és az önkormányzat jelképeinek használata
2.§
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) Gyomaendrőd város nevét, annak ragozott vagy toldalékos formáját elnevezésében vagy bármely általa előállított
vagy forgalmazott termék megnevezésében a polgármester/a képviselő-testület engedélye nélkül felveszi vagy
használja,
b) az önkormányzat címerét, zászlaját, pecsétjét engedély nélkül, engedélytől eltérően, illetve nem hiteles alakban
vagy annak méltóságát sértő módon használja, állítja elő vagy hozza forgalomba,
c) az önkormányzat címerét védjegyként használja, a címer elemeit önállóan használja
d) az önkormányzat címerét, zászlaját olyan terméken alkalmazza, amely a jó ízlést vagy a közerkölcsöt sérti.
3. Emlékmű, botlókő, emléktábla és magyarázó tábla állítás rendje
3.§
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki emlékművet a képviselő- testület engedélye vagy hozzájárulása
nélkül létesít.
4. Közterület használat és reklámozás rendje
4.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) közterületet bérleti szerződés megkötése nélkül foglal el,
b) Közterületen hirdetményeket nem az arra a célra kijelölt hirdetőtáblákon helyez el,
c) az engedélyezett hirdető berendezést úgy helyezi el, hogy az akadályozza a közterület más részeinek és a
szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, vagy a közterület fenntartási munkáit,
d) a szerződés alapján elhelyezett reklámhordozókon kívül plakátot, falragaszt, hirdetményt helyez el középületek
falain, kapuin, autóbuszváró helyiségeken, utca és házszámtáblán, emléktáblán, köztéri tárgyakon, köztéri fákon,
közterületi úton, járdán, gyalogúton, kerékpárút szilárd burkolatára festett kivitelben.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki utat engedély nélkül elzár, az úton vagy az út melletti
közterületen a közlekedés biztonságát veszélyeztető anyagot, tárgyat helyez el.
5.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az az ingatlan tulajdonos, használó, aki Nem gondoskodik az
ingatlan előtti gyep kaszálásáról, az ingatlan előtti járda folyamatos tisztán tartásáról, síkosság menetesítéséről,
felületéről a hó eltakarításáról, a nyílt csapadékvíz elvezető árok és műtárgyainak folyamatos tisztán tartásáról, a
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok, hulladékok eltávolításáról, a fenntartási munka során
helyben keletkezett hulladék elszállításáról.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki a nyílt csapadékvíz elvezető árok mederfalának
állékonyságát veszélyezteti.
6.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki építőanyagot közterületen úgy helyez el, hogy az mások
vagyonát, testi épségét, a közlekedés biztonságát veszélyezteti, vagy a közúton történő közlekedést akadályozza.
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(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) hozzájárulás nélkül felbontja a közutat, kivéve ha ezt közmű üzemzavarának halasztást nem tűrő elhárítása
indokolja.
b) az útfelbontás előtt és alatt a forgalom biztonságos tereléséről, és az út megfelelő helyreállításáról nem
gondoskodik.
c) engedély nélkül nem közlekedési célra veszi igénybe az önkormányzat tulajdonában álló közút területét.
d) járművel kiemelt szegély melletti intézményes gondozásban részesülő zöldterületen várakozik, parkol,
e) járművel útpadkán úgy várakozik, parkol, hogy az elindulást követően az útra szennyeződést visz fel.
7.§
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki közterületen
a) gyógynövényt, fák termését engedély nélkül gyűjti, vagy
b) fás szárú növényt engedély nélkül vág ki, vagy határidőre nem tesz eleget a pótlási kötelezettségének, vagy
c) fás szárú növényt engedély nélkül ültet
8.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki játszótér területére, sportpályára
a) állatot visz, vagy
b) dohányzik, vagy
c) alkoholt fogyaszt
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki közterületen szeszes italt fogyaszt. Ez alól kivételt képez:
a) december 31-e,
b) vendéglátó egységekhez kapcsolódó kerthelyiségek területe,
c) közterületi rendezvények alkalmával kialakított alkalmi árusító hely.
9.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el a közterülettel határos ingatlan használója, ha a karbantartáson
kívül eső időközökben a földúton a közlekedés biztonsága érdekében szükséges feladatokat nem látja el.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az ingatlan tulajdonosa, ha a közút szélétől egy méterre olyan
tárgyat, berendezést, építményt helyez el, vagy olyan növényt telepít, mely a parkolást vagy a közlekedést
akadályozza, veszélyezteti.
(3) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el a földúttal határos ingatlantulajdonos, ha a külterületi utak és
földutak határáig az arankafajok, a selyemkóró, valamint a parlagfű elleni védekezést annak virágzása előtt nem
végzi el, és a virágzás nélküli állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan nem tartja fenn.
(4) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el a part menti ingatlan használója, tulajdonosa, aki nem végzi el
minden év március 31-ig a bel- és külterületi holtágakon a víz feletti növényzet - különösen a nád, sás - és ezek
elszáradt növényi részeinek eltakarítását.
10.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki mozgó hangos hirdetés és mozgó árusítás során hangerősítő
berendezéssel történő termékkínálati, reklámozási tevékenységet folytat
a) munkaszüneti napokon 9 és 12 óra, munkanapokon 7 és 17 óra közötti időszakon kívül,
b) az önkormányzati és állami hivatalok, oktatási, bentlakásos szociális, valamint gyermekek napközbeni
elhelyezését biztosító intézmények 200m-es körzetében munkanapokon, vagy munkaszüneti napokon 9-16 óra
közötti időszakon kívül,
c) Hitéleti intézmények, temetők 200 m-es körzetében munkaszüneti napokon, vagy munkanapokon 8-16 óra közötti
időszakon kívül.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki kertépítéssel, zöldfelület fenntartással kapcsolatos és egyéb,
magánszemélyek háztartási igényeinek kielégítését szolgáló zajt keltő tevékenységet
a) munkanapokon 06-20.00 óra közötti időszakon, vagy
b) szombaton, vasárnap vagy ünnepnapon 9.00- 20.00 óra közötti időszakon kívül végez.
(4) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki helyhez kötött hangerősítő berendezést alkalmazó, szabadtéri
műsorszórást 10.00-22.00 óra közötti időszakon kívül folytat.
(5) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki 10.00-22.00 óra közötti időszakon kívül szabadtéri koncertet ad,
kivéve az állami, vagy az önkormányzat által szervezett ünnepségek
programjához kapcsolódó koncerteket.
5. Önkormányzati tulajdonban álló temetők rendje
11.§
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) a temető területén -az erre a célra kijelölt hely kivételével -temetkezési szolgáltatásra utaló reklám és hirdetőtáblát
helyez el, illetve azt az üzemeltető engedélye nélkül helyezi el,
b) a temetőben a sírokat, az azokon lévő tárgyakat, a síremlékeket, a fákat, bokrokat, a növényzetet, a tájékoztató
táblákat, az épületeket, általában bármilyen más tárgyat beszennyez,
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c) a temető területén hulladékot helyez el vagy a temetőben rendszeresített hulladék gyűjtőedényben olyan
hulladékot helyez el, ami nem a temetőhasználat során vagy azzal összefüggésben keletkezett,
d) a sírhely gondozása során keletkező hulladékot nem a kijelölt hulladék gyűjtőhelyre teszi,
e) a temető területén a kegyeleti gyertya és mécses gyújtás, kegyeleti szertartáshoz használt kandeláber gyújtás
kivételével égetési tevékenységet végez, tüzet rak.
f) sírt, urnasírt kerítéssel körül határol,
g) sírhely mellé padot helyez,
h)az üzemeltető hozzájárulása nélkül építőanyagot szállít a temetőbe,
i) a temető területén gépjárművel, motorkerékpárral közlekedik, kivéve a mozgáskorlátozott igazolvánnyal
rendelkező, az üzemeltető által engedélyezett munkálatokat végző és a láthatóan idős, nehezen mozgó
személyeket.
6. Környezet védelmének rendje
12.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) közterületen hatósági jelzés nélküli járművet, üzemképtelen, és lejárt műszaki érvényességű járművet helyez el,
b) dugulást, rongálást okozó anyagot vagy tárgyat, veszélyes hulladékot csapadékvíz
elvezető árokba elhelyez, önt, vagy bevezet,
c) közterületen gépjárművet mos, javít, szétszerel, bont.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki az adott célra kijelölt közterületi parkolóhelyek kivételével
közterületen vontatóval, nyerges vontatóval, mezőgazdasági gépjárművel, munkagéppel, állati erővel vont járművel,
illetve ezek járműszerelvényeivel, valamint pótkocsival, 3,5 tonna sajáttömeg feletti tehergépkocsival vagy
súlykorlátozás nélkül autóbusszal két órán túl parkol.
13.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az ingatlan tulajdonosa, illetve használója, aki a tulajdonában,
használatában lévő ingatlanok, ingatlanrészek tisztántartásáról a nem gondoskodik.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az ingatlan tulajdonosa, használója, aki
a) az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 m széles területsáv, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van,
az úttestig terjedő teljes terület,
b) a járdaszakasz melletti nyílt csapadékvíz-elvezetőárok, folyóka és az ezeken lévő műtárgyak (átereszek,
víznyelőrácsok),
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület
állandó tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról
nem gondoskodik,
d) a járdáról letakarított havat úgy helyezi el, hogy ezáltal a biztonságos gyalogosforgalmat és a közúti
járműforgalmat akadályozza.
14.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) az 500 kW teljesítmény alatti, egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a megfelelően karban tartott
tüzelőberendezésekben nem az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot égeti el,
b) olyan tüzelőanyagot éget el, ami egészségre ártalmas égésterméket kibocsátó anyagot
– háztartási szilárd hulladékot, veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, tűz és robbanás
veszélyes anyagot -tartalmaz.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki avart és kerti hulladékot
a) közterületen, a Településrendezési Terv szerinti kisvárosias lakóterületen, központi vegyes területen, vagy
b) olyan helyen éget, ahol az égetés környezeti kárt okoz, vagy emberi egészséget veszélyeztet.
(3) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki avart és kerti hulladékot belterületen
a) október 1. és április 30 közötti időszakon kívül,
b) nem szélcsendes időben,
c) nem nagykorú személy felügyelete mellett,
d) 10.00-18.00 óra közötti időszakon kívül,
e) vasárnap és ünnepnap éget.
(4) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki külterületen
a) nem szélcsendes időben,
b) nem nagykorú személy felügyelete mellett,
c) 10-18 óra közötti időszakon kívül,
d) vasárnap és ünnepnap éget.
(5) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki az avar és kerti hulladék égetésének befejeztével a tüzet
nem oltja el, és a parázslást – vízzel, földtakarással, egyéb arra alkalmas módon – nem szünteti meg.
15.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el a zöldterületek tulajdonosa, használója, ha nem gondoskodik a
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zöldterületek rendeltetésszerű használatáról vagy a zöldterület rendeltetéstől eltérő használatának, jogszerű
igénybevételének megszűnte után legfeljebb 15 nappal az eredeti állapotot nem állítja helyre.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki zöldfelületre a zöldfelület tulajdonosának vagy kezelőjének
engedélye nélkül járművel ráhajt, vagy ott várakozik.
16.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki a közterületen magatartása következményeként keletkezett
szennyeződés eltávolításáról nem gondoskodik.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki közterületen hulladékot nem az erre a célra rendszeresített
gyűjtőedényekben helyez el.
(3) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az üzlet, a szolgáltatást végző vállalkozás tulajdonosa, bérlője,
használója, ha nem gondoskodik üzlete, telephelye előtt - a városképet nem rontó- hulladékgyűjtő, csikktartó edény
elhelyezéséről, vagy annak ürítését nem végzi szükségszerinti gyakorisággal, vagy a kihelyezett hulladékgyűjtő,
csikktartó környékén keletkezett hulladék feltakarításáról nem gondoskodik.
7. A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás rendje
17.§
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az ingatlantulajdonos, használó aki
a) az ingatlanán keletkező települési hulladékot nem szállíttatja el rendszeresen és mennyiségét nem tartja alacsony
szinten,
b) a közszolgáltatónak 15 napon belül írásban nem jelenti be, ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik,
vagy adataiban változás következik be,
c) közterületen tartósan helyez el gyűjtőedényt úgy, hogy a közterület-használatra az önkormányzattal nem kötött
szerződést,
d) a gyűjtőedényt és gyűjtőzsáko(ka)t a kommunális hulladék elszállítása céljából a közszolgáltatási szerződés
szerinti időpontban, az ingatlana előtti közterületen begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre
alkalmatlan helyen helyezi el,
e) a gyűjtőedényt nem a szállítási napot megelőző napon 18 órától helyezi ki a közterületre, vagy a gyűjtés napján
20 óráig az ingatlan területére nem viszi vissza
f)a közterületre kihelyezett gyűjtőedényekben, gyűjtőzsákokban folyékony, mérgező, tűz-és robbanásveszélyes
anyagot, -kivéve a háztartásokban keletkező hajtógázzal működő üres flakonokat - állati tetemet vagy egyéb olyan
anyagot helyez el, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi
épségét, egészségét vagy azokban olyan hulladékot helyez el, amelynek gyűjtésére a gyűjtőedényt, gyűjtőzsákot
nem rendszeresítették.
18.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az a hulladéktermelő, aki olyan gyűjtőedénybe, gyűjtőzsákba
helyezi el a hulladékot, amelynek közszolgáltatási díját más fizeti meg.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység
folytatója, ha a tevékenysége folytán közterületen keletkezett, háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű
hulladék elszállításáról nem gondoskodik.
(3) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki közterületre kihelyezett gyűjtőedényből, gyűjtőzsákból
guberál.
19.§
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az az ingatlantulajdonos, aki
a) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett és a Szolgáltató
által nyújtott közszolgáltatást nem veszi igénybe a jogszabályokban meghatározott gyakorisággal.
b) a hulladék gyűjtése és tárolása során nem megfelelő gondossággal jár el és a hulladék mások életét, testi
épségét, egészségét és jó közérzetét veszélyezteti, vagy a település természetes és épített környezetét szennyezi,
vagy a növény - és állatvilágot károsítja, vagy a közrendet, közbiztonságot zavarja;
c) Az elszállítandó hulladékot a szolgáltató által meghatározott időpontban úgy helyezi el a közterületen, hogy az a
jármű vagy gyalogos forgalmat akadályozza, a zöldterületeket, vagy a növényzetet károsítja, vagy baleset vagy
károkozás veszélyének előidézésével járhat.
20.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos szolgáltatást
jogszabálysértő módon nem veszi igénybe, vagy nem a szolgáltatás ellátásával megbízott szolgáltatását veszi
igénybe,
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az az ingatlantulajdonos használó, aki az ingatlanon keletkező
szennyvizet
a) nem a közcsatornába vezeti, ott, ahol a szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége biztosított,
b) nem gondoskodik a keletkező szennyvíz megfelelő, szivárgásmentes tárolásáról, rendszeres elszállításáról
onnan, ahonnan a szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége nem biztosított.
(3) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos szolgáltatást
jogosulatlanul végzi, vagy azt jogszabályellenesen végzi,
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(4) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki a szennyvizet nem a Békés Megyei Vízművek Zrt. által
üzemeltetett Gyomaendrőd város tulajdonát képező (hrsz: 02238/3) városi szennyvíztisztító telepen helyezi el.
8. Állattartás rendje
21.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) kutyát lakótelken, illetve többlakásos lakóépület udvarán nem lekerített helyen, vagy megkötve tart
b) harapós, vagy támadó természetű kutyát nem megkötve, vagy zárt helyen tart, és az ingatlan bejáratán „Harapós
kutya” figyelmeztető táblát nem helyezi el,
c) udvarral, vagy kerttel nem rendelkező többlakásos lakóépületben a szomszédos lakásokban lakók belegyezése
nélkül kutyát tart,
d) lakóépület erkélyén (loggia), vagy közös használatra szolgáló helyiségekben kutyát tart,
e) kutyát – vakvezető vagy mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével -- közintézménybe, a piac területére,
üzletbe, vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helységbe, egészségügyi, szociális, nevelési, oktatási létesítménybe,
kulturális-és sportrendezvényre, a temető területére, fürdő, strand területére, diákszállásra beenged, bevisz
f) közterületen, többlakásos lakóház udvarán, valamint közös használatú helyiségekben kutyát nem szakszerűen
felhelyezett pórázon tart, vezet, kivéve, ha a többlakásos lakóház és a közös használatú helyiségek esetén az azok
felett rendelkezni jogosultak ehhez beleegyezésüket adták
g) közterületen, többlakásos lakóház udvarán, valamint közös használatú helyiségekben harapós vagy támadó
természetű ebet a harapás ellen szájkosárral nem lát el.
h) bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tart
i) Bekerített ingatlanon a kerítést úgy alakítja ki, hogy az lehetővé teszi az eb közterületre való kijutását, szomszédos
ingatlanokra történő bejutását, vagy a kerítés résein történő kiharapását.
22.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) az új állattartási épületek védőtávolságaira vonatkozó rendelkezéseket megszegi,
b) haszonállat tartása esetén nem létesít zárt trágyalétárolót.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) az állatok elhelyezésére szolgáló építmények tisztaságát, szükség szerinti fertőtlenítését nem biztosítja,
b) az állati trágyát az állatok elhelyezésére szolgáló helyiségekből naponta nem távolítja el,
23.§
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki háziállatnak nem tekinthető - vadon élő - állatok tartásához
állattartási engedéllyel nem rendelkezik.
24.§
(1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki a város belterületén, a Fűzfás-zug kivételével
a) felügyelet nélkül vagy nem megfelelően rögzítve, nem földutak mentén, vagy az erre a célra kijelölt közterületen,
vagy
b) a forgalom zavarásával
legeltet állatot.
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki közterületen más személy tulajdonában lévő ingatlan előtt
legeltet állatot az ingatlan tulajdonosának (használójának) előzetes hozzájárulása nélkül.
(3) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki az állatok legeltetése, sétáltatása során nem gondoskodik a
közterületen az állat által okozott szennyeződések eltakarításáról.
(4) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki a társtulajdonos, lakótárs előzetes engedélye nélkül állatot
az ingatlan közös használatú helyére (udvar, kert) kienged, etet, legeltet.
25.§
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki az állatot úgy tartja, hogy az az azonos lépcsőházban lakó vagy
a közös lakáshasználó nyugalmát tartósan vagy rendszeresen zavarja, vagy szabad mozgását gátolja.
26.§
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki az elhullott állata tetemének begyűjtő helyre történő
beszállításról nem gondoskodik.
9. Kereskedés és vendéglátás rendje
27.§
Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki üzletet, vendéglátóipari egységet a működési engedélyében
foglaltaktól eltérő időpontban tart nyitva.
10. Záró rendelkezések
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28.§
(1) Ez a rendelet 2012.október 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az állattartás helyi szabályairól szóló 24/2003. (XI. 13.) önkormányzati rendelet.
Gyomaendrőd, 2012. szeptember 27.
Várfi András
polgármester

dr. Csorba Csaba
jegyző

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 10. 01.
Felelős: Dr. Csorba Csaba
Hivatali felelős: Dr. Tímár Andrea
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2012. szeptember 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő fejlesztése - DAOP-2.1.1/J-12 pályázat
Weigertné Szilágyi Erika
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 399/2012. (VI.28.) Gye. Kt. határozatában döntött arról, hogy utasítja a Liget Fürdő és
Szolgáltató Kft-t a DAOP-2.1.1/J-12 kódszámú, Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. pályázati
felhívás alapján pályázat benyújtására és Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány készíttetésére, a Liget
Gyógyfürdő és Kemping fejlesztése érdekében. Döntött arról továbbá, hogy a pályázat keretei között az A változat
(magasabb költségvetés) kerüljön kidolgozásra. A pályázat és a megvalósíthatósági tanulmány kidolgozását a Liget
Fürdő Kft. által megbízott Aquaprofit Zrt. végzi.
A pályázati anyag pontosításra került. A pályázatban elszámolható összes költség nettó 358 345 022 Ft. A pályázati
útmutató szerint a gyógyfürdők fejlesztése téma kidolgozása esetében a pályázók maximum 50 % támogatási
intenzitásért pályázhatnak, szükség van a pályázathoz további 50 % forrás biztosítására, melyet Gyomaendrőd
Város Önkormányzata a 2008. évben kibocsátott kötvény terhére tehet.
A saját erőt növeli továbbá, hogy az előkészítéshez készült három vázlatterv, összesen 935 000 Ft + 252 450 Ft Áfa
értékben, melyből 1 terv értéke elszámolható a pályázatban, összesen 280.000 Ft + 75 600 Ft Áfa összegben. Tehát
655 000 Ft + 176 850 Ft Áfa összeget nem tudunk a pályázatban elszámolni, így a nettó összeg a saját erőt növeli.
A pályázat kedvező elbírálása esetén a pályázatírók részére sikerdíjat kell fizetni, melynek összege az elnyert
támogatás 0,5 % + Áfa, szintén nem elszámolható a pályázatban.
Fontos továbbá, hogy a pályázat utófinanszírozású azzal, hogy 25 % előleg igényelhető, valamint meg kell jegyezni
azt is, hogy a Liget Fürdő a pályázat kapcsán Áfa visszaigénylésére jogosult, tehát a pályázatban a nettó költségek
elszámolhatóak.
Az előterjesztés mellékletét képező megvalósíthatósági tanulmány munkaanyagát a Képviselő-testület tagjai emailben már megkapták, a részletes szakmai tartalom és a költségvetés abban megtekinthető.
A pályázat benyújtására 2012. október 1-ig van lehetőség.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen és döntését határozat
formájában hozza meg, az alábbiak szerint.

1. döntési javaslat
"A Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő fejlesztése - DAOP-2.1.1/J-12 pályázat"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

A Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Önkormányzatának, hogy utasítsa a Liget Fürdő és Szolgáltató Kft-t a
DAOP-2.1.1/J-12 kódszámú, Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. pályázati felhívás alapján pályázat
benyújtására és Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány készíttetésére, a Liget Gyógyfürdő és Kemping
fejlesztése érdekében, „Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő fejlesztése” címmel.
A projekt megvalósítási helyszíne az alábbi:
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- 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2., Hrsz: 1293/5
A projekt tervezett forrásösszetétele:
A projekt összes költsége nettó358 345 022 Ft, melyből a pályázatban elszámolható összeg nettó 358 345 022Ft.
A DAOP-2.1.1/J-12 sz. pályázatban igényelt támogatás: 179 172 511 Ft, mely a pályázatban elszámolható összes
költség 50 %-a. A projekt megvalósításához szükséges, fennmaradó összeget, az összes elszámolható nettó
költség 50 %-át, tehát 179 172 512 Ft-ot valamint a pályázat előkészítése kapcsán megrendelt, a pályázatban nem
elszámolható kettő vázlatterv költségét, azaz 655 000 Ft + Áfa összeget Gyomaendrőd Város Önkormányzata
biztosítja a 2008. évben kibocsátott kötvény terhére.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE2. döntési javaslat
"A Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő fejlesztése - DAOP-2.1.1/J-12 pályázat sikerdíja"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő fejlesztése című, DAOP-2.1.1./J-12 kódszámú pályázat kedvező elbírálása
esetén a pályázatot készítő Aquaprofit Zrt-t sikerdíj illeti meg, melynek mértéke a pályázaton elnyert támogatás 0,5
%+Áfa. A sikerdíj kifizetését a Liget Fürdő és Szolgáltató Kft. saját költségvetéséből biztosítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2012. szeptember 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Vasútkorszerűsítés, aluljáró és terelőút építés
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a Budapest-Szajol-Lőkösháza vasútvonal rekonstrukciója során korábban
kivitelezett Mezőtúr-Gyoma vasút korszerűsítés folytatásaként elindította a Gyoma – Békéscsaba vasútvonal
rekonstrukciós munkálatait. A kivitelezési munkálatokra kiírt közbeszerzési eljárás 2012 tavaszán eredményesen
lezárult. A kiválasztott kivitelező a Swietelsky Vasúttechnika Kft, a Magyar Aszfalt Kft és a Közgép Zrt
összefogásából megalakult Békés-2012 Konzorcium.
A szerződés összege nettó 38,975 milliárd forint.
A projekt az Új Széchenyi Terv részeként az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával
valósul meg.
A beruházás során megvalósul a Gyomaendrőd és Békéscsaba közötti 30 kilométer hosszú vasúti pályatest jobb
illetve bal vágányának teljes rekonstrukciója, melynek köszönhetően a vonalszakasz óránként 160 kilométer
sebességű közlekedésére alkalmassá válik, új peronok létesülnek, és átalakítják az állomásépületeket, továbbá a
korábbi projektből kimaradó 46. számú főúti aluljáró kivitelezése is megvalósul.
A Gyoma Csárdaszállás vasútvonal bal vágányának átépítési munkálatai a közelmúltban elkezdődtek és előre
láthatóan 2012 decemberéig befejeződnek.
A munkálatokat a Magyar Aszfalt részeként működő Szentesi Vasútépítő Kft. végzi.
A beruházás másik részét képző aluljáró építés jelenleg az előkészítés fázisában áll. A tényleges kivitelezés
megindítását megelőzően egy mentesítő elkerülő út építése szükséges, melynek nyomvonal kijelölése jelenleg is
folyamatban van. A beruházás előkészítése során a NIF a terelőút nyomvonalát a jelenlegi átkelőhely környezetébe
irányozta elő. A kijelöléssel kapcsolatban több személyes egyeztetés is történt és a tervek bemutatásra kerültek a
megtartott lakossági fórumon is.
Három tervtípus született, melyből mindhárom érinti a 3735/11 hrsz-ú önkormányzati területet. A nyomvonalak az
Ipartelep út mellett található 3735/11 hrsz-ú önkormányzati területen haladnak át és keresztezik a Penny Market
parkolóját, azonban más-más vonalvezetésűek.
A harmadik nyomvonalváltozatból kettő az ingatlanon található garázssor érintésével halad, míg a harmadik változat
közvetlenül az OMV benzinkút mellett halad el és szintén a Penny Market parkolóján keresztül kerülne átvezetésre.
A kivitelező által elkészíttetet nyomvonal változatokat a csatolt melléklet tartalmazza.
A tervek bemutatásra kerültek az augusztusi Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsági ülésen
ahol a bizottsági tagok előzetesen a mellékletben is szereplő II. verzió kialakítását támogatták, mely a garázssort is
érinti.
Tervtípus
Előnyök
Hátrányok
I.
A megépítésével részben
Érinti a garázssort
rendezésre kerül a terület
Több magántulajdonú
ingatlant is érint
II.

A megépítésével rendezésre
kerül a terület
Az aluljáró átadását követően
az elkerülő út egy része
megmaradhat, mely által
könnyebben megközelíthető a
záportározó.

Érinti a garázssort

III.

Nem érinti a garázssort

Érint egy a Belvíz VII.
ütemben készült
csatornaszakaszt
(valószínűleg megszüntetik)

Az 3735/11 hrsz-ú ingatlanon található garázssor magántulajdonban van. A konfliktusok elkerülése érdekében 2012.
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szeptember 5-én egy előzetes személyes egyeztetés került megrendezésre, melyen jelen voltak a kivitelező
képviselői, a garázssor tulajdonosai, és Várfi András polgármester.
Az egyeztetésen a garázssor tulajdonosai elfogadták a nyomvonal tervezetett és tájékoztatták a kivitelezőt a
kártalanítási igényükről, melyről a későbbiekben írásos megegyezés születhet.
A beruházás folytatásához szükséges egy Önkormányzati állásfoglalás a terelőút nyomvonalával kapcsolatban.
A terelőút nyomvonalának kitűzését követően megindulhat az építési engedélyeztetési eljárás, ezt követően a
kivitelezés, majd a forgalomba-helyezési eljárás. Az aluljáró építése előreláthatóan 2013 első negyedév végén
kezdődik el és 2014 végén fejeződik be.
Döntési javaslat
"Nyomvonal kijelölés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN
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 a
46. számú főúti aluljáró építésével kapcsolatban a I. nyomvonal változat kiépítését támogassa, hatalmazza
fel Várfi András polgármestert az engedélyezési eljáráshoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Várfi András
B) alternatíva
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
46. számú főúti aluljáró építésével kapcsolatban a II. nyomvonal változat kiépítését támogassa, hatalmazza
fel Várfi András polgármestert az engedélyezési eljáráshoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Várfi András
C) alternatíva
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
46. számú főúti aluljáró építésével kapcsolatban a III. nyomvonal változat kiépítését támogassa, hatalmazza
fel Várfi András polgármestert az engedélyezési eljáráshoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Várfi András
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2012. szeptember 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Szándéknyilatkozat a Köznevelési Intézmények működtetése alóli mentesülésről
Szilágyiné Bácsi Gabriella, Ugrainé Gróf Éva
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület tagjai előtt is ismert, hogy 2013. 01.01. napjától az állam gondoskodik ( az óvodai nevelés
kivételével) a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. kimondja,
hogy a 3.000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzatnak kell gondoskodnia az összes, saját
tulajdonában álló, az állam által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan
vagyon működtetéséről.
A működtetés során az önkormányzatnak saját forrásai terhére kell biztosítania:
A.) a köznevelési feladat ellátáshoz szükséges tárgyi feltételeket,
B.) az ingó és ingatlan vagyon működésével összefüggő személyi feltételeket.
A tárgyi feltételek biztosítása az alábbiakat jelenti:
a működtető feladata az ingatlan üzemeltetése, karbantartása,
a működtető köteles a működtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni,
köteles gondoskodni az ingatlan vagyonvédelméről,
a működtető feladata a köznevelési intézmény működéséhez szükséges eszközök, taneszközök, anyagok,
árúk, szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása.
a működtető feladata működtetni, karbantartani, a köznevelési intézmény alapító okiratában rögzített
feladatok ellátásához szükséges technikai berendezéseket, javítani, karbantartani a tulajdonában lévő
taneszközöket, beszerezni a köznevelési intézmény feladatellátásához szükséges eszközöket.
Állami forrásból finanszírozandó:
A működtető feladata a köznevelési intézmény épülete állagának megóvása, de értelmezésünk szerint ezt az
önkormányzatnak nem saját forrásai terhére kell biztosítania.
Az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezete már nem kötelessége a
működtetőnek, ehhez az állam pályázati úton támogatást nyújthat.
A taneszközök beszerzését az állam finanszírozza.
Amennyiben az önkormányzat nem tud gondoskodni az állam által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak
ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről, úgy mentesülés iránti kérelemmel fordulhat az állam felé.
A kérelem mellett az önkormányzatnak igazolnia szükséges a gazdasági és jövedelemtermelő képességének
hiányát, adatokat kell szolgáltatni az érintett köznevelési intézmények működési kiadásairól, továbbá a
működtetéshez rendelkezésre álló bevételekről. Amennyiben ezen adatszolgáltatás nem támasztja alá a
működtetési képesség hiányát, úgy az állam a települési önkormányzatot hozzájárulás megfizetésére
kötelezheti. Az önkormányzat a hozzájárulás összegének ismeretében, annak közlésétől számított 8 napon
belül a kötelezettség alóli mentesülési iránti kérelmét visszavonhatja (5. melléklet a 229/2012. (VIII.28.) Kor.
rendelethez).
A 3.000 fő lakosságszám feletti település esetén amennyiben az önkormányzat nem képes átvállalni az államtól
az ingó és ingatlan vagyon működtetését, úgy erről 2012. évben szeptember 30-ig szükséges nyilatkozni az
állami intézményfenntartó központnál és 2012. október 30-ig kell a települési önkormányzatnak döntenie arról,
hogy a rendelkezésre álló saját és átengedett bevételek terhére a következő naptári évben kezdődő tanévtől a
működtetést nem képes vállalni.
A szándéknyilatkozat az alábbiakat tartalmazza: Gyomaendrőd Város Önkormányzata képviseletében kinyilatkozom,
hogy az Nkt. 74. §. (4) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat rendelkezésre álló saját és átengedett
bevételek terhére, saját tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési
intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon működtetését nem képes vállalni. (4. számú
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melléklet a 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelethez)
A szándéknyilatkozat alátámasztásaként adatokat kell szolgáltatni
a települési önkormányzatra vonatkozóan (2011. évi tényadatok, 2012. évi eredeti előirányzat, 2012. évi
várható előirányzat, 2013. évi prognosztizált előirányzat),
a települési önkormányzat adósságállományából eredő fizetési kötelezettségéről a 2012. és 2013. években,
a településen működő valamennyi önkormányzat, önkormányzati társulás fenntartásában működő
köznevelési intézményi feladat ellátási hely adatairól,
az önkormányzat által önállóan vagy intézményi társulás székhelyeként fenntartott köznevelési intézmények
adatairól (2012. évi féléves beszámoló szerinti előirányzat oktatási szakfeladatonként, 2013. évi
prognosztizált előirányzat oktatási szakfeladatonként)
A benyújtásra kerülő kérelem elbírálása során az alábbi szempontok kerülnek figyelembevételre:
a települési önkormányzat kötelező feladataihoz kapcsolódó kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított
aránya,
a települési önkormányzat önként vállalt feladatai kiadásainak és bevételeinek mértéke és aránya,
az érintett köznevelési intézményre, illetve a köznevelési feladat ellátását szolgáló helyre jutó működési és
felújítási kiadások és bevételek különbözete,
az érintett köznevelési intézmény, illetve a köznevelési feladat ellátását szolgáló helyre jutó nettó
üzemeltetési kiadásai és az önkormányzati saját bevételek aránya,
a települési önkormányzat adósságtörlesztési kötelezettségének mértéke.
Az alábbi táblázatban próbáljuk meg bemutatni, hogy az oktatási intézmények ingó és ingatlan vagyonának
működtetése, mekkora terhet róna Gyomaendrőd Város Önkormányzatára.
Kimutatás a köznevelési intézmények ingó és ingatlan vagyonának működtetéséről
2012. évi tervadatok alapján
Adatok E Ft-ban
Intézmény
Kis Bálint
Általános Iskola
Rózsahegyi
Kálmán Ált. Iskola
Kner Imre
Gimnázium
Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény
Pedagógiai
szakszolgálat
Gazdasági és
egyéb feladat
Összesen

Személyi

Szoc. hj. adó

Személyi és szoc. Dologi
hj. összesen
2.554
12.010

19.207

31.217

13.131

3.546

16.677

25.251

41.928

7.864

2.123

9.987

24.248

34.235

1.859

501

2.360

6.619

8.979

1.380

1380

9.456

Összes kiadás

3.600

972

4.572

1.000

5.572

35.910

9.696

45.606

77.705

123.311

A táblázatban szereplő személyi juttatás és azt terhelő 27%-os mértékű szociális hozzájárulási adó tartalmazza a
köznevelési intézményekben foglalkoztatott összesen 10 fő konyhai kisegítő bérét, az ingatlan működtetéséhez
szükséges karbantartói és takarítói állomány bérét. Összesen 11 fő takarítói és 7 fő karbantartói létszámmal
számoltunk, amely intézmény egységenként 2 fő takarítói (művészeti iskola esetében 1 fő ) és 1 fő karbantartói bért
jelent. A Köznevelési intézményhálózatra vonatkozóan összesen 2 fő gazdasági ügyintézői létszámmal számoltunk.
Az Önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési feladatot kiszolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséhez
számításaink szerint minimálisan 30 fő-re lesz szükség.
A köznevelési intézmények ingó és ingatlan vagyonának működtetéséhez kapcsolódó dologi jellegű kiadás az alábbi
elemeket tartalmazza: vagyonbiztosítás, a köznevelési intézmény működtetéséhez szükséges eszközök, anyagok,
áruk, szolgáltatások megrendelése, pótlása, a közüzemi díjak rendezése, a technikai berendezések javítása,
karbantartása, az épülethez kapcsolódó karbantartási feladatok ellátása stb.
A számítások alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzatát
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a köznevelési intézmények ingó és ingatlan

vagyonának működtetéséből adódóan várhatóan 123 millió Ft körüli kiadás fogja terhelni. Ezt a kiadást 2013. évben
a saját és az átengedett bevételek terhére kell biztosítani. Felmerült bennünk kérdésként, hogy az esetleges
leépítésekből adódó kötelezettségek teljesítése kit fog terhelni, és amennyiben az önkormányzatot, akkor erre fog-e
az állam forrást biztosítani vagy esetlegesen ezt is a saját bevételeinkből kell megoldani.
A 2013. évi adatok előrejelzésénél a legnagyobb bizonytalanságot az jelenti, hogy nem ismert, milyen bevételek
maradnak jövő évtől az önkormányzatoknál. A 2013. évi költségvetési törvényjavaslat értelmében az SZJA helyben
maradó része és a jövedelemkülönbség mérséklésére fordított forrás beépül a települési önkormányzatok általános
működésének támogatásába.
Ez az általános jellegű támogatás a településkategóriánkként – a nettó működési kiadásokra figyelemmel – számított
átlagos, 1 főre jutó kiadási szint és a településkategóriánként 1 főre jutó elvárt bevétel különbségén alapszik.
Az elvárt bevétel az önkormányzat 2011. évi gépjárműadó bevételének 40%-a és az elvárt helyi adó összege. Az
elvárt adó a 2011. évi iparűzési adóból a maximális adókulcs felével, azaz 1 %-kal számított összeget és a további
helyi adókból számított 2011. évi bevétel felét jelenti.
A településkategóriánkénti átlagos, 1 főre jutó kiadási szint és a település lakosságszáma szorzataként
számított önkormányzati kiadási szintet csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Várhatóan a két érték közti
különbözetet fogja az önkormányzat általános működési támogatásként megkapni. Sajnos jelen pillanatban nincs
információnk arra vonatkozóan, hogy az egyes településkategóriákhoz – így pl. azon településkategóriához, melyhez
városunk is tartozik – milyen mértékű 1 főre jutó kiadási szintet határoz meg a Kormány.
Rendkívül nehéz ezen adat ismerete nélkül arról nyilatkozni, hogy a majdan rendelkezésre álló források mely
feladatokra lesznek elegendőek és melyekre nem.
A törvényjavaslatban egyértelmű, hogy jövőre a gépjármű adóbevételének 40 %-a marad a településen, ugyanakkor
a helyi adók –így az iparűzési adó is – teljes mértékben az önkormányzatok saját bevétele marad.
Jelen pillanatban azt látjuk célszerűnek, ha az önkormányzat arról nyilatkozik, hogy a tulajdonunkban lévő
köznevelési intézmények ingó és ingatlan vagyonának működtetését a saját bevételeink terhére nem tudjuk vállalni.
A szándéknyilatkozathoz kötelezően csatolandó mellékleteket az állam vizsgálja meg és a megadott
szempontrendszer alapján véleményezze. Amennyiben az állam úgy látja a szolgáltatott adatok alapján, hogy
képesek vagyunk ezen vagyont működtetni, akkor az önkormányzatnak még mindig van lehetősége a mostani
szándéknyilatkozat visszavonására.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi döntési javaslatot fogadja el:

Döntési javaslat
"Szándéknyilatkozat a Köznevelési Intézmények működtetése alóli mentesülésről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy Gyomaendrőd Város
polgármestere és a város jegyzője az alábbiak szerint nyilatkozzon az oktatási intézmények ingó és ingatlan
vagyonának 2013. január 1-től történő működtetése tárgyában:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Nkt. 74. §. (4) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat
rendelkezésre álló saját és átengedett bevételek terhére, saját tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó
központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon
működtetését nem képes vállalni.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 09. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2012. szeptember 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Az önkormányzat tulajdonában lévő földterületekre kötött lejárt haszonbérleti
szerződések meghosszabbítása.
Csényi István
Betkó József egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság!
Az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi és zártkerti ingatlanok földhaszonbérleti szerződései 2012.
szeptember 30. napjával lejárnak. A megállapított bérleti díjak nagysága szerződésenként a terület nagyságától
függően 990 Ft-tól 16.540 Ft-ig változott.
A szerződések a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javaslata alapján 2011 évben 1
évre kerültek meghosszabbításra.
A bérlők túlnyomó többsége idős nyugdíjas, akik ezeket a kis földterületeket, veteményeket a saját szükségleteik
kielégítésére használják.
A bérleti szerződéseket javaslom 1 évre meghosszabbítani. A bérleti díjakat, pedig a 2011 évi fogyasztói árindex
mértékével, 3,9%-kal emelni.
A 02693/5 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 34 ha 4666 m2 területű, 485,69 AK értékű, termőföldet Fodor Tamás
Gyomaendrőd, Hámán K. ut. 15. szám alatti lakos bérli, a haszonbérlet 2012. szeptember 30. napjával lejár. A bérleti
díj összege: 25 kg étkezési búza a mindenkori július havi tőzsdenapokon augusztusi szállításra létrejött ügyletek
elszámoló árainak átlagán számított értéke. A bérelt földterület fel lett ajánlva a Magyar Államnak cserére, erről
tudomása van a bérlőnek is. Ezért a földhaszonbérleti szerződés 1 éves meghosszabbítását javaslom 30 kg étkezési
búza a mindenkori július havi tőzsdenapokon augusztusi szállításra létrejött ügyletek elszámoló árainak átlagán
számított bérleti díj kikötése mellett.
A mezőgazdasági ingatlanok földhaszonbérbe adása a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 20.
§ (1) bekezdése alapján - ha az éves bevétel 1.000.000.- Ft-ot nem haladja meg és egy évit terjedő hasznosítás,
akkor a polgármester hatáskörébe tartozik a döntés.
A helyi rendeletünk szabályozása értelmében a szerződések megkötése, illetve a bérleti díjak meghatározása
polgármesteri hatáskörbe tartozik azonban javasolt a bizottsági véleményeztetés.
Kérem a tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntését határozati javaslat formájában hozza
meg.

Döntési javaslat
"Haszonbérleti szerződések meghosszabbítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága az
önkormányzat tulajdonában lévő 2011. szeptember 30. napjával lejáró földhaszonbérleti szerződéseket az alábbiak
szerint javasolja polgármesteri hatáskörben meghosszabbítani az alábbiak szerint.
1. Belterületi és zártkerti veteményföldek
Ssz. Név
Hrsz.

Haszonbér összege
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Haszonbér összege 2012.

2012. szeptember 30.
napjáig (Ft)
1.

Ádám Mihály

909

2.

Arany Dánielné

1038, 6. parcella

3.

Orbán Józsefné

3415

4.

Diós Balázs

1038 12. parcella

5.

Eiler Márton

3419

6.

Farkas Sándorné

7681/5

7.

Baráth Ildikó

14704/1

8.

Gellai Ferenc

3430

9.

Izsó Lajos

1045

Kulik Zsuzsa

1080

Szőke Lajos

1397

10.
11.

október 1. napjától (Ft)
990

1030

990

1030

3670

3810

990

1030

3970

4120

5840

6070

16540

17180

1980

2060

3640

3780

4960

5150

2250

2340

A bérleti jogviszony 2013. szeptember 30. napjáig meghosszabbodik.
2. A 02693/5 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 34 ha 4666 m2 területű, 485,69 AK értékű, termőföldet Fodor Tamás
Gyomaendrőd, Hámán K. ut. 15. szám alatti lakos bérlővel a bérleti jogviszony időtartama 2013. szeptember 30.
napjáig meghosszabbodik. A bérleti díj összege: 30 kg étkezési búza a mindenkori július havi tőzsdenapokon
augusztusi szállításra létrejött ügyletek elszámoló árainak átlagán számított értéke.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 10. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2012. szeptember 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Hibás közlekedési jelzőtáblák és útburkolati jelek kijavítása
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedés felügyelősége rendszeresen évente felülvizsgálatot tart a megye
településein és feltárja a településre jellemző általános közlekedésbiztonsági problémákat. 2012-ben is megtartásra
került ez a helyszíni szemle, mely során több hiányosságra is felhívták a figyelmünket. Legáltalánosabb probléma a
közlekedési jelzőtáblák hiányosságai.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály felkérésére a balesetveszély
elhárítása érdekében elvégezte a város kopott vagy sérült jelzőtábláinak és útburkolati jeleinek felmérését és a
kijavításuknak beárazását.
A felmérésből kiderül, hogy 40 db elsőbbségadás kötelező jelzőtábla, 10db 30 km/h sebességkorlátozó jelzőtábla, 2
db 40 km/h sebességkorlátozó jelzőtábla, 10 db 3,5 t súlykorlátozó jelzőtábla, 2 db behajtani tilos jelzőtábla, 2 db
gyalogosok jelzőtábla,
5 db kerékpárút kiegészítő jelzőtábla kijavítása, valamint 60 m2 útburkolati jel (zebra, stop vonal), és opcionálisa 8
db kerékpárút piktogram felfestése szükséges.
Az Gyomaszolg Kft. a munkálatokra két típusú árajánlatot küldött, melyek a burkolati jelek minőségében térnek el
egymástól.
Gyomaendrőd Város területén kopott közlekedési táblák
lebontása, javítása, Stop útburkolati jelzések felfestése,
és gyalogos átkelőhelyek felfestése oldószeres
festékkel.
Gyomaendrőd Város területén kopott közlekedési táblák
lebontása, javítása, Stop útburkolati jelzések felfestése,
és gyalogos átkelőhelyek felfestése tartós festékkel.

Bruttó 484.133 Ft

Bruttó 693.683 Ft

A javítás költségeit tartalmazó árajánlatot a csatolt melléklet tartalmazza.
A 2012 évi költségvetésben a közútkezelésre elkülönített keretösszeg a téli közútkezelési munkálatoknak
köszönhetően már kimerült, ezért a beruházás fedezetét csak más szakfeladat terhére lehet biztosítani.

Döntési javaslat
"A beruházás támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa
a Gyomaendrőd területén található közlekedési jelzőtáblák és útburkolati jelek kijavítását - 40 db elsőbbségadás
kötelező jelzőtábla, 10 db 30 km/h sebességkorlátozó jelzőtábla, 2 db 40 km/h sebességkorlátozó jelzőtábla, 10 db
3,5 t súlykorlátozó jelzőtábla, 2 db behajtani tilos jelzőtábla, 2 db gyalogosok jelzőtábla, 5 db kerékpárút kiegészítő
jelzőtábla kijavítása, valamint 60 m2 útburkolati jel, és 8 db kerékpárút piktogram felfestése -, a beruházáshoz
szükséges ………….. Ft összeget a …………………. terhére biztosítsa.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Várfi András

26

8. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2012. szeptember 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Tájékoztató a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről
Bíró Zoltán (Tűzoltó parancsnok)
Bíró Zoltán (Tűzoltó parancsnok)
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 116.§.
(5) bekezdésének értelmében a tűzoltóparancsnok, vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság
működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről. A
tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Gyomaendrőd város tekintetében a tájékoztató, beszámoló anyagot
elkészítette, mely anyagot elfogadásra Gyomaendrőd város Képviselő-testülete elé terjeszti.
Döntési javaslat
"tájékoztató elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
tevékenységéről szóló tájékoztatót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
Tűzoltóparancsnok
H- 5540 Szarvas Deák F. u. 7.
Telefon: 06/66/312-733 Fax: 06/66/312-733
E-mail cím: szarvas.hot@katved.gov.hu

TÁJÉKOZTATÓ
Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
tevékenységéről

Szarvas, 2012. szeptember 10.

Bíró Zoltán sk.
tűzoltó alezredes
tűzoltóparancsnok
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I. BEVEZETÉS
1. BEVEZETŐ - A katasztrófavédelmi szabályozás változásai
Az Országgyűlés 2011. szeptember 19-én elfogadta a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényt, amely
fordulópontot jelent a katasztrófavédelmi szabályozórendszerben.
Az új katasztrófavédelmi törvény értelmében, a katasztrófavédelem megvalósításában részt
vevő hivatásos katasztrófavédelmi szerveket három csoportba soroljuk:
- országos illetékességgel működő központi szerv,
- a megyei, fővárosi illetékességgel működő területi szervek,
- helyi szervek, amelyek a katasztrófavédelmi kirendeltségek és a hivatásos tűzoltóságok.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság alapvető rendeltetése a magyar
lakosság élet- és vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a kritikus infrastruktúra elemek
biztonságos működésének védelme, amely kiemelkedően fontos közbiztonsági feladat. Ezért
az OKF országos hatáskörű rendvédelmi szerv. Fő feladata a katasztrófák hatósági
megelőzése; a bekövetkező polgári veszélyhelyzetekben a mentés végrehajtása; a védekezés
megszervezése és irányítása; a káros következmények felszámolása; a helyreállításújjáépítés megvalósítása.













Széleskörű iparbiztonsági, tűzvédelmi, polgári védelmi hatósági hatásköröket
gyakorol (előír, engedélyez, tilt, korlátoz, ellenőriz és szankciókat alkalmaz).
Veszélyhelyzetek megelőzése érdekében más hatóságok tevékenységét összehangolja.
Országos, megyei, térségi és helyi hivatásos szervezetekkel, önkéntes és bevontkötelezett polgári védelmi szervekkel, jelentős eszközparkkal, kiépült logisztikai
háttérrel rendelkezik.
Fontos hatásköröket gyakorol a magyarországi kritikus infrastruktúrák
beazonosításában, felügyeletében, valamint a polgári veszélyhelyzeti tervezésben, a
védelemigazgatásban,
a
nemzetgazdaság
mozgósításában,
az
állami
tartalékgazdálkodásban.
Szabályozza, irányítja és teljes körűen felügyelet alatt tartja a tűzvédelmi rendszert,
helyi készenléti hivatásos szervei végzik a tűzoltást, műszaki mentést, a lakosság
védelmét, tájékoztatását és riasztását. Irányítja az önkormányzati, létesítményi
tűzoltóságok, bevont önkéntes egyesületek részvételét a tűzoltásban, műszaki
mentésben.
Fenntartja a területi kiképző bázisokat, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központot, a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetét, a Központi Zenekart, a
Múzeumot, a Kutatóintézetet. Havi újságot, szakmai folyóiratot, kiadványokat,
tananyagokat jelentet meg, tudományszervezést végez, sportegyesületet működtet.
Együttműködik a rendvédelmi szervekkel, a Honvédséggel, az önkormányzatokkal, a
biztonságot szolgáló hatóságokkal.
Kapcsolatot tart civil- és karitatív szervezetekkel, azok szövetségeivel, oktatási,
tudományos intézményekkel, a magyar médiával.
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A Katasztrófavédelem területi szerv szerkezeti felépítését az alábbi ábra mutatja.

2. Szeghalmi katasztrófavédelmi kirendeltség felépítése
A Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség helyi szerv szerkezeti felépítése.
A Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Szeghalmi Hivatásos
Tűzoltóparacsnokság

Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Gyomaendrőd
Katasztrófavédelmi Iroda

Önkormányzati Tűzoltóság Gyomaendrőd

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek helyi szerve a katasztrófavédelmi kirendeltség, amely
illetékességi területén ellátja a helyi szintű katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok
szakirányítását. Hatásköre a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság alárendeltségében
kiterjed az illetékességi területén működő tűzoltó-parancsnokságokra, Katasztrófavédelmi
irodára.
A Szeghalmi Kirendeltség alárendeltségében a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és
a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, a Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság,
valamint a Gyomaendrőd Katasztrófavédelmi Iroda működik.
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A Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területe 20 településre terjed ki,
köztük Gyomaendrőd településre.
A Hivatásos Tűzoltóságok korábbi elsőfokú hatósági, szakhatósági feladatai 2012. január 01től átkerültek a Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez. Ez a szakterület a Hatósági osztály
feladata.
A Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltségen a Tűzoltóságok tűzoltó szakmai felügyeletét
a Tűzoltósági felügyelő látja el.
A Tűzoltóságok polgári védelmi szakmai felügyeletét a Polgári védelmi felügyelő végzi.
Az új törvény értelmében 2012. január 1.-től a katasztrófavédelmi rendszeren belül létrejött az
egységes iparbiztonsági hatóság, amely a megelőzési munka keretében szigorú hatósági
felügyeletet lát el a veszélyes anyagot gyártó, tároló, forgalmazó és felhasználó üzemek felett.
Ezeket a feladatokat a kirendeltségen az Iparbiztonsági felügyelő végzi.
Főbb feladatai:

-

Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekkel kapcsolatos engedélyezés,
felügyelet, ellenőrzés. A lakosság valamint a környezeti érték védelmét szem
előtt tartva, a veszélyes üzemek azonosítása az új szabályozás szerinti
küszöbérték alatti üzemekre, kiemelten kezelt létesítményekre is
kiterjesztésre kerül. A katasztrófavédelmi feladatok magasabb szintű
ellátására és a megelőzést szolgáló beruházások finanszírozására
katasztrófavédelmi hozzájárulás került bevezetésre a törvény és
végrehajtási rendelete alapján. A hozzájárulás lehetővé teszi, hogy a
szakszerű és hatékony beavatkozáshoz hiányzó anyagi feltételek pótolhatóak
legyenek, kialakuljon egy azonnal lehívható forrásfedezet. A
katasztrófavédelmi törvény hatálya alá tartozó veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzemek feletti hatósági felügyelet hatékonyabbá tétele érdekében
szükségessé vált a jogsértéseket szankcionáló katasztrófavédelmi bírság
bevezetése.

-

Veszélyes árú szállítás közúti ellenőrzése és bírságolási jogosítványainak
vasúti, légi, és vízi szállítási ágazatokra történő kiterjesztése, melynek oka,
hogy a szállítási módok lakott területen vagy annak közelében haladnak át
így nagyobb mennyiségű veszélyes anyag, jelent potenciális veszélyforrást a
lakosságra.

-

A kritikus infrastruktúra védelme. A létfontosságú társadalmi feladatok
ellátásához szükséges eszközök működőképessége a lakosság számára
minősített időszakban is nélkülözhetetlen. Így azok azonosítása besorolása
szükséges az egészségügyi, gazdasági, szociális jóléthez.

Tűzoltóság
Az újonnan elfogadott törvény leszögezi, hogy a tűzoltás és műszaki mentés állami feladat.
Ennek értelmében a hivatásos önkormányzati tűzoltóság megszűnt, helyébe 2012. január
1. napjával az egységes katasztrófavédelmi szervezetrendszeren belül működő állami
tűzoltóság lépett, amely a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve.
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Ettől az időponttól a hivatásos önkormányzati tűzoltóság működtetését és fenntartását
szolgáló, a tűzoltóságok használtában lévő, és a tűzoltósági feladatok elvégzéséhez szükséges
önkormányzati vagyon térítésmentesen az állam tulajdonába került. A törvény a tűzvédelem
állami kézbe helyezésével számos problémát oldott meg, elősegítette az egységes rendvédelmi
és megfelelő szintű irányítással bíró rendszer létrejöttét. Az állami tűzoltóság a meglévő
kapacitások jobb hatásfokú kihasználásával, az erő- és eszközállomány optimális tervezésével
és rendszerben tartásával hatékonyabb tűzvédelmet eredményez, és az anyagi források ésszerű
felhasználását teszi lehetővé.

3. Helyi Védelmi Bizottságokkal kapcsolatos változások
A 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről változó rendelkezései
érintették a helyi védelmi Bizottságokat is. Új elemként jelenik meg a Helyi védelmi
Bizottságokban a két elnökhelyettes. A katasztrófák elleni védekezés tekintetében a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv területi szervének vezetője által kijelölt személy, a honvédelmi
feladatok tekintetében a Honvédség állományából szükség esetén vezényelt tényleges
állományú katona.
Másik fontos változás, hogy Veszélyhelyzetben a településen a helyi katasztrófavédelmi
tevékenység irányítását helyszínre érkezésétől a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi
szerve vezetője által kijelölt személy átveszi a polgármestertől.
Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem
foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási,
szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

II.

VEZETÉS, HUMÁN SZAKTERÜLET

1. Igazgatási, ügyviteli munka
2011. évben az ügyiratok érkeztetése, iktatása papír alapon történt, az iratkezelési szabályzat alapján.
Ez a rendszer megváltozott, 2012. január 01-től áttértünk az elektronikus iktatásra.

Az ügyvitelt hivatali munkarendben, az adott szakágnak megfelelő végzettséggel rendelkező
ügyintéző végzi. A tűzoltóságon hivatali ügyrendnek megfelelően, elektronikus úton,
személyesen, illetve (a legáltalánosabban elterjedt módon) postai úton nyújthatják be
kérelmeiket, illetve elektronikus úton jelentkezhetnek be az ügyfelek.
2. Személyzeti tevékenység
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működéséhez a személyi és tárgyi feltételek
biztosítottak.
2012. április 01-től, az átszervezést követően a parancsnokság létszáma 55 fő, valamennyi
hivatásos státusz.
A fizikai állóképesség felmérések, az időszakos egészségügyi és pszichológiai alkalmassági
vizsgálatok végrehajtásra kerültek. Ezek során alkalmatlanság nem merült fel. Az állomány
fizikai, egészségi és pszichikai állapota jó.
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3. Rendezvények, képzések
A megyei igazgatóság, a megyében lévő katasztrófavédelmi kirendeltségek és tűzoltó
parancsnokságok által szervezett sportrendezvényeken, képzéseken, továbbképzéseken
rendszeresen részt veszünk. Parancsnokságunk állományából 3 fő tanulmányokat folytat a
felsőfokú állami és szakmai végzettség megszerzése érdekében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
védelmi igazgatás szakirányán. 2012. évben új beosztások is megjelentek a szervezési
állománytáblában, a beosztások betöltéséhez szükséges szakmai képesítés megszerzése érdekében
várhatóan 2012. III. negyedévben beiskolázásra kerül 1 fő.

4. Külföldi kapcsolatok
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság külföldi kapcsolattal nem rendelkezik.
5. Kommunikációs és sajtó tevékenység
A tűzvédelmi felvilágosító munkánkkal elsősorban a 18 év alatti korosztályt céloztuk meg.
Ennek a munkának a része a katasztrófavédelmi ifjúsági versenyre történő felkészítés. 2011ben és 2012-ben 6 iskolai csapat felkészítésében vállaltunk aktív szerepet. 2011-és 2012.
évben az általunk felkészített általános iskolai csapat I. helyezést ért el a megyei fordulón.
2011-ben az országos versenyen 13. helyezést értek el.
2011-ben 2 alkalommal szerepeltünk helyi televízió csatornák adásaiban tájékoztató illetve
tűzvédelmi
felvilágosító
célzattal.
Sajtóhír
12 alkalommal
volt
olvasható
parancsnokságunkkal kapcsolatban.
Lehetőségeinkhez mérten eleget tettünk minden felkérésnek, amelyek települési
rendezvényekkel voltak kapcsolatosak (pl. május 1-je, gyermeknap, Civil nap, falunapok,
stb.). Ezen kívül eleget tettünk az iskolák, óvodák felkéréseinek is, nyári táborokban több
ízben tartottunk bemutatót.
A propaganda és felvilágosító munka az önkéntes jogkövetésre és a tulajdonosi szemlélet
kialakítására irányult.
6. Munkavédelmi helyzet
Parancsnokságunkon a munkavédelmi tevékenység a hatályos jogszabályok és a
munkavédelmi szabályzat alapján működik. A munkaköréhez szükséges munkavédelmi
vizsgával jelenleg mindenki rendelkezik. Évenként több alkalommal elvégezzük a
munkavédelmi oktatást, a gépjárművek, védőfelszerelések, kisgépek stb. revízióját, műszaki
felülvizsgálatát. Minden évben megtartjuk a munkavédelmi szemlét, melyet dokumentálunk,
évente értékeljük a munkavédelmi helyzetet és a balesetek alakulását. Nagy figyelmet
fordítunk az egyéni védőeszközzel való ellátottságra - 2011. évben megvásároltunk 18 db
mászóövet és a hozzátartozó bontóbaltát tokkal, illetve a tömlőtartó köteleket. Az elhasználódott
tűzoltó védőkesztyűk pótlása érdekében megvásároltunk 31 pár az OKF által rendszeresített tűzoltó
védőkesztyűt.

Soron kívül lecseréltük az összes (50 db) tűzálló védőkámzsát 2011. június hónapban.

III.

POLGÁRI VÉDELMI SZAKTERÜLET

Polgári védelmi feladatot tűzoltóságunk 2011. évben nem végzett. Ez a szakterület a 2012.
január elsejétől életbe lépett 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény értelmében került az állami irányítás
alá vont tűzoltóságok feladat- és hatáskörébe.
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1. Általános tájékoztató
A jogszabályi változásokat követően a 2012. április1-én a polgári védelmi kirendeltségektől
és irodáktól a hivatásos tűzoltóságokhoz kerültek a polgári védelmi, lakosságvédelmi
feladatok. Ennek érdekében március hónapban átadásra kerültek a veszély-elhárítási alap és
résztervek, megalakítási tervek a működési terület szerinti Hivatásos Tűzoltóparancsnokságoknak.
A Tűzoltóságok polgári védelmi szakmai felügyeletét a Polgári védelmi felügyelő látja el.
A polgári védelem működésével, felépítésével, szervezeti struktúrájával kapcsolatos
szabályok, a modern kor kihívásaira adandó válaszok tükrében aktualizálásra kerültek. Az új
típusú polgári védelem elsősorban a nem háborús veszélyeztetettség szempontjából jelentkező
lakosságvédelmi, felkészítési és megelőzési feladatokat látja el. Ennek megfelelően a
katasztrófavédelmi törvény szerint a polgári védelem össztársadalmi feladat-, eszköz-és
intézkedési rendszer, amelynek célja a lakosság életének megóvása, az életben maradás
feltételeinek biztosítása és a lakosság felkészítése a katasztrófák hatásainak leküzdése
érdekében.
Új alapokra helyeződött a települések veszélyeztetettségi besorolása, ennek megfelelően
másfajta védelmi követelményeket kell érvényesíteni. Első lépésként a besorolást, a települést
érintő veszélyeztető hatások komplex elemzése alapján, kockázatbecslés útján kellett
megállapítani. A kockázatazonosítás során az adott területen a helyi sajátosságokra és
jellemzőkre tekintettel valamennyi ismert veszélyeztető hatás figyelembevételre került.
A kockázatazonosítást követően a kockázatelemzés és értékelés során meg kellett határozni a
település területére vonatkozó egyes veszélyeztető hatások következményeit, valamint a
bekövetkezés gyakoriságát, figyelemmel az egyes veszélyeztető hatások egymásra gyakorolt
és együttes hatására is. Az elvégzett komplex kockázatbecslés eredményének megfelelően
került megállapításra a települések katasztrófavédelmi besorolási osztálya, mely I-től III-ig
terjedhet. A települések katasztrófavédelmi kockázatértékelése helyi szinten a közbiztonsági
referensek bevonásával került végrehajtásra, melynek eredményeképpen a polgármesterek
megtették a besorolási javaslatukat. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az
együttműködő szervek véleményét figyelembe véve a települési szintű javaslatok
felülvizsgálatát elvégezte és a Békés Megyei Védelmi Bizottság felé javaslatot tett.
Veszélyelhárítási tervezés:
A megváltozott veszélyeztetettség figyelembevételével megújul a veszélyelhárítási tervezés.
A veszélyelhárítási tervezés elsődleges célja, hogy a valós élet valós problémáihoz igazítva
kell választ adni a jövő kihívásaira, úgy, hogy a különböző hazai veszélyeztető tényezők
kockázatainak azonosítása és elemzése útján egységes dokumentumrendszer alakuljon ki,
amely a katasztrófavédelemi feladatokat és intézkedéseket a szükséges személyi, anyagi és
technikai eszközök hozzárendelésével tartalmazza.
A veszélyelhárítási terv katasztrófaveszély, valamint katasztrófa időszakában végrehajtandó
katasztrófavédelmi feladatokat tartalmazó központi, területi, települési és munkahelyi
okmányrendszer. A veszélyelhárítási tervezés szintjei igazodnak a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv és a polgári védelmi szervezetek tagozódásához:
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Polgári védelmi szervezetek:
A besorolást követően a polgári védelmi szervezeteket a veszélyeztető hatások
figyelembevételével kell átalakítani. Várhatóan a polgári védelmi szervezetbe beosztott
állampolgárok száma növekedni fog, ezzel növekszik a települések önvédelmi képessége is. A
békeidőszaki (nem fegyveres konfliktus) katasztrófák kezelése érdekében a hivatásos
katasztrófavédelmi szervezeten kívül, a polgári védelmi szervezetek látnak el feladatot. A pv.
szervezetek állománya a pv. kötelezettség alatt álló köteles és az önkéntesen jelentkező
személyekből áll.
Települések közbiztonsági referenseinek feladatai
A helyi önkormányzatok védelmi igazgatási feladatainak támogatása valósult meg a képzett
közbiztonsági referens intézményének bevezetésével. A közbiztonsági referens a polgármester
katasztrófák elleni védekezésre való felkészülési, a védekezési, a helyreállítás szakmai
feladataiban, valamint a rendvédelmi és honvédelmi feladataiban közreműködő köztisztviselői
jogállású személy. A közbiztonsági referenst a katasztrófavédelmi szempontból I. és II.
osztályba sorolt településeken, a katasztrófavédelemről szóló törvény és annak végrehajtási
rendelete alapján a polgármester jelölte ki. A körjegyzőséghez tartozó települések
polgármesterei közösen jelölik ki a referenst a körjegyzőségekben, megállapodásuk hiányában
ezt a jogkört a körjegyzőség székhelye szerinti település polgármestere gyakorolja.
A közbiztonsági referens feladatai
Fő rendeltetése a helyi szintű katasztrófavédelmi feladatok szakszerű ellátásának elősegítése a
polgármester közvetlen munkakörnyezetében. A közbiztonsági referens a felkészülési
időszakban tervezési és szervezési, a védekezés időszakában döntés-előkészítési és
koordinációs, valamint a helyreállítás időszakában kárfelmérési és ellenőrzési feladatokat lát
el.
A megelőzés és felkészülés időszakában:
a) a települési veszélyelhárítási tervekkel kapcsolatos feladatokat
b) a katasztrófavédelmi felkészítésekkel (polgári védelmi szervezetekbe beosztott
állampolgárok, közigazgatási vezetők) kapcsolatos feladatokat
c) közreműködik
a
lakossági
riasztó,
riasztó-tájékoztató
végpontok
működőképességének és karbantartottságának ellenőrzésében
d) a polgári védelmi kötelezettségen alapuló települési polgári védelmi szervezet
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e) létrehozása és megalakítása során szakmai javaslatokkal segíti a polgármester
döntéseit
f) részt vesz a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárok polgári védelmi
g) szervezetbe történő beosztásában, a szervezetek kiképzéseinek és gyakorlatainak
előkészítésében és lebonyolításában:
f) rendszeresen tájékoztatja a polgármestert a felkészülés időszakában végrehajtott
feladatokról:
h) kapcsolatot tart a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel, valamint a katasztrófák
i) elleni védekezésben közreműködő más szervekkel és szervezetekkel:
A védekezés időszakában:
a) előkészíti a polgármester védekezéssel kapcsolatos szakmai döntéseit a lakosság és
a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme érdekében
b) kapcsolatot tart a védekezést irányító és a védekezésben közreműködő szervekkel és
erről tájékoztatja a polgármestert:
c) előkészíti a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárok polgári védelmi
szolgálatra kötelező határozatát és a települési polgári védelmi szervezetek alkalmazásának
elrendelésével kapcsolatos feladatokat
d) részt vesz a lakosságvédelmi feladatokban
A helyreállítás és újjáépítés időszakában:
a) közreműködik a vis maior eljárásban
b) részt vesz a károk felmérésében és szakmailag előkészíti a polgármester
helyreállítással kapcsolatos döntéseit
c) folyamatosan figyelemmel kíséri a helyreállítási és újjáépítési munkálatok helyzetét,
melyről rendszeresen tájékoztatja a polgármestert
d) közreműködik a településre érkező segélyszállítmányokkal és adományokkal
kapcsolatos feladatokban
e) közreműködik a helyreállítási és újjáépítési tevékenységek ellenőrzésében
2.

Felkészítések, Vízfolyások kockázati ellenőrzése, vízkárelhárítással kapcsolatos
ellenőrzések, Befogadási helyek ellenőrzése

2012. január 24-től március 14-ig, a Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságok Parancsnokai és a
Helyi Védelmi Bizottsági Elnökök Katasztrófavédelmi Helyettesei felkészítésen vettek részt,
összesen 8 alkalommal. A felkészítés célja, hogy a képzésen résztvevő állomány megismerje
és elsajátítsa a katasztrófavédelmemmel, polgári védelemmel kapcsolatos törvényeket,
Kormány rendeleteket, BM rendeleteket és belső szabályzókat, valamint a helyi szinten
alkalmazott terveket és az illetékességi terület jellemzőit.
Vízfolyások kockázati ellenőrzése, vízkárelhárítással kapcsolatos ellenőrzések
A tűzoltóság szakemberei a vízügyi igazgatóság(ok) illetékes szakaszmérnökségein
egyeztetésen vettek részt a rendkívüli időjárás következtében Magyarország folyóin kialakult
jéghelyzet, valamint az ár-és belvízveszély kialakulásának megelőzése érdekében. Részt
vettek a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatósággal együttműködve az önkormányzati
vízkárelhárításban érintett települések helyzetének elemzésével kapcsolatos helyszíni
bejárásokon, ellenőrzéseken. A bejárások alkalmával ellenőrzésre kerültek a települések
vízkár-elhárítási tervei.
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Befogadási helyek ellenőrzése
2012. március hónapban a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási
Szervének illetékes helyi szerveivel közösen felülvizsgálatra kerültek a tűzoltóság működési
területén lévő, a más megyékből érkező támogató erők elhelyezésére kijelölt befogadó helyek.
Az ellenőrzés célja: annak megítélése, hogy a kijelölt befogadó hely a bevetés-irányítási
tervhez kapcsolódó, a megyébe érkező erők vonatkozásában, a tervezett létszám elhelyezése
biztosítható-e közegészségügyi szempontból.
3.

Települések katasztrófavédelmi
beavatkozások

osztályba

sorolása,

Kiemelt

események,

A kirendeltség területén lévő települések a települések veszélyeztető hatásainak figyelembe
vételével megtörtént a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása. 2012. március
hónapban egyeztetések kerültek megtartásra az érintett polgármesterekkel, közbiztonsági
referensekkel. Gyomaendrőd település I. katasztrófavédelmi osztályba lett sorolva.
2012. május-június hónapban soron kívül felülvizsgálatra kerültek a települések csapadékvíz
elvezető csatornái, valamint a belterületi elhanyagolt nem karbantartott ták, fasorok
állapotfelmérése is megtörtént. Ezeken a felülvizsgálatokon aktívan részt vettek a települések
közbiztonsági referensei és a polgármesteri hivatalok műszaki szakemberei.
Kondoros vonatkozásában a települési csapadékvíz elvezető csatornák állapota megfelelőnek
bizonyult, soron kívüli intézkedést nem kellett tenni. A belterületen található fák, fasorok
állapota megfelelő volt, fa kivágására, gallyazására nem kellett intézkedni.
2012. május 21-június 22. között végrehajtásra került a civil, karitatív és egyéb szervezetek
katasztrófavédelmi felkészítése és a polgári védelmi szerveztek riasztási gyakorlata az
illetékességi terület szerinti mind a nyolc település vonatkozásában - Gyomaendrődön 2012.
június 14-én került végrehajtásra. A riasztási gyakorlat során 98 %-os eredményt ért el a
település: 98 fő kiértesítése történt meg. A gyakorlatot megelőző felkészítésen részt vettek: 7
fő polgári védelmi parancsnokság részéről, 6 fő a polgárőrség, 17 fő a vöröskereszt, a mezőőri
szolgálat és a településőrök részéről.
A riasztási gyakorlat célja a település lakosságból megalakított és határozattal ellátott
települési polgári védelmi szervezetek tájékoztatása, illetve a riasztásban érintettek személyes
adatainak egyeztetése, mozgósíthatóságuk és ezzel alkalmazhatóságuk ellenőrzése,
közbiztonsági referensek képzése volt.
Kiemelt események, beavatkozások
Rendkívüli téli időjárás 2012. február hónap elején a kedvezőtlen téli időjárás volt
térségünkben. A kedvezőtlen időjárásra való felkészülési feladatokban aktívan részt vettek
Hivatásos Tűzoltóparancsnokságok Parancsnokai, a helyetteseik és a közbiztonsági referensek
is. A településeken 24 órában melegedő helyek voltak működtetve. 2012. február 4-5-én a
Helyi Védelmi Bizottságok készenléti szolgálatot tartottak fent.
2012. június-július-augusztus hónapokban a legmagasabb, III. fokú hőségriasztást rendelt el
az Országos Tisztifőorvosi Hivatal.
A rendkívüli hőség káros következményeinek megelőzése érdekében a települések
önkormányzataival szoros együttműködés lett kialakítva. A végrehajtandó feladatokba a civil,
karitatív és egyéb szervezetek, esetlegesen közhasznú munkások bevonása is
kezdeményezésre került a tűzoltóparancsnokság részéről. Lakossági tájékoztató kiadványok
közzététele történt meg a hőségriasztást megelőzően. Az önkormányzatok tájékoztatása
megtörtént a hőségriasztás alatt elvégzendő feladatokkal kapcsolatban.
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IV.

TŰZVÉDELMI SZAKTERÜLET

1. Hatósági, szakhatósági tevékenység és szankcionálás
Tűzmegelőzési tevékenység
2011. évben 218 hatósági ellenőrzést tartottunk a parancsnokság illetékességi területén, ebből
40 átfogó, 58 utó- és 120 célellenőrzés lett végrehajtva. Gyomaendrőd közigazgatási területén
36 alkalommal történt hatósági ellenőrzés: a zenés-táncos szórakozóhelyek országos
felülvizsgálata keretében, nyári betakarítási munkálatokban résztvevő erő-és munkagépek
tekintetében. Az ellenőrzéseket követően 11 esetben kellett felhívással élni.
Tűzesetet követő hatósági bizonyítványt 2 esetben kellett kiadni a település vonatkozásában.
2011-ben a szakhatósági ügyek száma 177 volt az illetékességi területen. Gyomaendrőd
település közigazgatási területén szakhatósági ügyben 51 alkalommal kellett
parancsnokságunknak közreműködni (építési engedélyezési, használatbavételi, forgalomba
helyezési, működési, telepengedélyezési ügyek).
2011. évben az illetékességi területünkön 17 esetben éltünk tűvédelmi bírság szankcióval,
egyszer pedig szabálysértési eljárást kezdeményeztünk. A kiszabott bírság összege: 1.376.000
Ft,- volt. Helyszíni bírságot 2011. évben parancsnokságunk nem szabott ki.
Gyomaendrőd vonatkozásában 2011-ben 3, 2012-ben 1 esetben kellett a tűzvédelmi bírság
szankcióval élni.
A Hivatásos Tűzoltóságok korábbi elsőfokú hatósági, szakhatósági feladatai 2012. január 01.től átkerültek a Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez. Ez a szakterület a Hatósági osztály
feladata.
2. Tűzvizsgálati tevékenység
Az elmúlt évben illetékességi területünkön 122 tűzesetünkből 4 esetben indult vonatkozó
rendelkezések alapján tűzvizsgálati eljárás. 2012. évben 1 esetben kellett tűzvizsgálati
eljárást lefolytatni a parancsnokság működési területén.
Gyomaendrőd tekintetében 2011. évben 1 esetben kellett tűzvizsgálati eljárást lefolytatni.
2012. évben tűzesettel kapcsolatban tűzvizsgálati eljárás nem kellett lefolytatni.
2012. évtől a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság végzi el a tűzvizsgálati
tevékenységet.

V.

TŰZOLTÓSÁGI SZAKTERÜLET

1. Főbb kiemelt beavatkozások, veszélyhelyzet-kezelések
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területe 9 településre (Szarvas,
Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, Örménykút, Kondoros, Hunya, Gyomaendrőd,
Csárdaszállás) terjed ki, amely terület mintegy 850 km2
2011. évben az összes eseményszám 377 volt. A vonulási eseményszám az utóbbi 10 év
átlaga fölött volt (342).
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A tűzesetek száma 2011-ben 122. A műszaki mentések száma -141- meghaladta a tűzesetek
számát - ez a tendencia évek óta tart. Téves jelzés 45 esetben, szándékosan megtévesztő jelzés
pedig 6 esetben történt. 60 esetben vonultak az egységek segítségnyújtásra más tűzoltóság
működési területére.
Gyomaendrőd közigazgatási területén 2011. évben 64 tűzesetnél avatkoztak be a szarvasi
illeve gyomaendrődi egységek. Műszaki mentési esemény 69 esetben történt. 2012-ben 41
tűzeset és 41 műszaki mentés volt a település vonatkozásában.
A tűzesetek többsége mezőgazdasági tevékenységgel összefüggő, szabad területen keletkezett
események voltak-jellemzően gaz, avar, aljnövényzet égett.
Nyilvántartott létesítményben nem keletkezett tűzeset.
A tűzesetek során sérülés illetve haláleset nem történt.
A 2011-2012. éveket megelőző időszakban szintén hasonló számú tűzesethez, műszaki
mentéshez kellett riasztani a tűzoltóságot:
-

2008. év 36 tűzeset, 31 műszaki mentés
2009. év 45 tűzeset, 91 műszaki mentés
2010. év 21 tűzeset, 140 műszaki mentés

Jól látható, hogy a tűzesetek és a műszaki mentési beavatkozások száma szinte azonos, több
esetben meghaladja a tűzesetek számát. A 2010-es esztendőben kiugróan sok műszaki mentés
volt, de ez főként az akkor kialakuló belvízi helyzet, illetve az azzal kapcsolatos védekezési
munkálatok miatt történt.
Az utóbbi évek szélsőséges időjárási viszonyai nagy mértékben befolyásolják a tűzesetek és a
műszaki mentések számát - aszály, belvíz, rendkívüli meleg, rövid idő alatt nagy mennyiségű
csapadék, szélvihar, jégeső. A rendkívüli időjárási viszonyok miatt a település közigazgatási
területén ingadozó eseményszám tapasztalható.
2. Ügyeleti rendszer helyzete
Parancsnoki készenlét:
A parancsnoki beosztáshoz előírt feladatok munkaidőn túli, munkaszüneti és ünnepnapokon
való ellátásához.
Ellátja: tűzoltóparancsnok és tűzoltóparancsnok-helyettes hetenkénti váltással.
Tűzvizsgálati készenlét: 2011. év december 31-ig állt fenn parancsnokságon.
Munkaidőn túl, munkaszüneti és ünnepnapokon tűzvizsgálati feladatok végrehajtására.
Ellátta: tűzmegelőzési osztályvezető, tűzmegelőzési kiemelt főelőadó.
Készenlét rendje: hetenkénti váltással, minden hétfő 15.30 órától következő hét 07.30 óráig.
3. A szervezett gyakorlatok összegzése
A parancsnokságunk által tervezett begyakorló és ellenőrző gyakorlatokat sikeresen
megtartottuk. Szakmai, vagy egyéb okból ellenőrző gyakorlat ismétlésére nem volt szükség.
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Gyomaendrőd város területén 2012-ben 1 alkalommal került sor parancsnoki ellenőrző
gyakorlat végrehajtására:
- Civis Bau Meister Kft.
2 alkalommal szituációs begyakorló gyakorlat végrehajtására:
- Civis Bau Meister Kft..
- Kner Nyomda
5 alkalommal pedig helyismereti gyakorlat végrehajtására:
- Mammut-Tec Hungary Kft.
- Körös-Bútor Kft.
- Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola
- Katona József Művelődési Központ
- Vásártéri lakótelep
2012. év második félévben helyismereti és szituációs begyakorló gyakorlatok végrehajtására
fog sor kerülni a településen
- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
- Polgármesteri Hivatal
- Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény
2011. november 21-én országos szintű értesítési gyakorlaton vettünk részt, melyet BM OKF a
Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal együttműködve szervezett.
4. Önkormányzati tűzoltóság helyzete, együttműködés
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 34. § (1) meghatározza, definiálja az önkormányzati tűzoltóság
fogalmát:
"Az önkormányzati tűzoltóság a települési önkormányzat vagy az önkormányzati társulás és
az önkéntes tűzoltó egyesület által közösen vagy a települési önkormányzat vagy az
önkormányzati társulás által önállóan alapított köztestület, amely a települési önkormányzat
vagy az önkormányzati társulás közigazgatási területén, a hivatásos tűzoltósággal kötött
együttmőködési megállapodás alapján és annak szakmai iránymutatása alapján tőzoltási és
műszaki mentési célokra folyamatosan igénybe veheti készenléti szolgálatot lát el és
közremőködik közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén a biztonsági intézkedések
végrehajtásában."
Az önkormányzati tűzoltóság (továbbiakban ÖT) esetében a hivatásos katasztrófavédelmi
szerv területi szerve és a hivatásos tűzoltóság ellenőrzi a tűz elleni védekezési, műszaki
mentési tevékenység végrehajtását, az ehhez szükséges személyi, és technikai feltételek
meglétét, a tűz elleni védekezési, műszaki mentési feladatokra való felkészültség és
felkészülés helyzetét.
Ha a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve és a hivatásos tűzoltóság az
ellenőrzések során hiányosságot tár fel, a mulasztót annak pótlására hívja fel.
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A 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet meghatározza az önkormányzati tűzoltóság szakmai
feladatait, a működésére vonatkozó szabályokat, a hivatásos tűzoltósággal megkötendő
együttműködési megállapodás tartalmai elemeit, a finanszírozásához szükséges pontérték
meghatározását, valamint a vonulási terület meghatározásához szükséges szabályokat.
A BM országos katasztrófavédelmi fõigazgató kiadta a 2/2012. (II. 16.) BM OKF utasítását az
önkormányzati tûzoltóparancsnokságok szakmai irányításáról és felügyeleti ellenőrzésének
rendjéről.
A katasztrófavédelmi szakmai irányítást és felügyeleti ellenõrzést az a HTP parancsnok
köteles gyakorolni, akinek működési területén belül található az ÖT székhely szerinti
települése.
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi
Önkormányzati Tűzoltóság felett gyakorol szakmai irányítást és felügyeleti ellenőrzést.
Az ÖT a fentebb említett jogszabályok keretei között végzi a tevékenységét. Az ÖT 2012.
május 01-i hatállyal megalakult és 30 napon belül együttműködési megállapodást kötött a
Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksággal.
Az együttműködési megállapodás legalább a következő adatokat tartalmazza:
-

felek neve, székhelye,
kapcsolattartók neve, elérhetősége,
a vonulási terület,
a készenléti létszám,
a riasztható eszközök és felszerelések,
az együttműködési megállapodás megszűnésének esetei.

Az ÖT 2012. január 01-augusztus 31. közötti időszakban 87 alkalommal vonult
káreseményhez, ebből 50 esetben önállóan végezték a beavatkozást. A beavatkozó állomány
mindegyike rendelkezik a számára előírt képesítéssel. Az önkormányzati tűzoltóság tűzoltószakmai feladatait főfoglalkozású és önkéntes jogviszonyban álló önkormányzati tűzoltókkal
látja el: 11 főállású és 6 önkéntes.
A gépjármű-és technikai eszközállomány állapota jó, azonban látszódnak a fejlesztési,
fejlődési irányok. Az ÖT parancsnokának kezdeményezésére jelenleg folyamatban van egy új
WEBER típusú hidraulikus feszítő-vágó műszaki mentéseknél használható berendezés
beszerzése 3 millió forint értékben. Beszerzése különösen indokolt a településen áthúzódó 46.
számú főútvonal miatt.
A védőeszközök, felszerelések időszakos felülvizsgálata el van végezve. A személyi állomány
szakmai felkészültsége jó. A kiképzés az éves kiképzési terv szerint történik. 2012. évben a
Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 5 alaklommal győződött meg az önkormányzati
tűzoltóság felkészültségi szintjéről célellenőrzések formájában. A Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság átfogó ellenőrzést tartott az ÖT-n 2012. február hónapban,
valamint több alkalommal a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség végzett
ellenőrzéseket. Az ellenőrzések során azonnali intézkedésre okot adó hiányosság egy esetben
sem merült fel.
Amennyiben a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság az ÖT elsődleges műveleti körzetén
található településen tartott gyakorlatot, minden esetben bevonta az ÖT állományát.
Külön kell szólni a jelenleg is folyó laktanya bővítési munkálatokról, amely során egy 26 m2
alapterületű szociális blokk kerül megvalósításra-mintegy 3 millió forint értékben.
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5.Gyomaendrődi Katasztrófavédelmi Iroda
Az átszervezést követően, 2012. április 01-től a gyomaendrődi volt polgári védelmi iroda
katasztrófavédelmi irodává alakult. Az iroda közvetlenül a Szarvasi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság alárendeltségében végzi a tevékenységét.
Az iroda személyi és tárgyi feltételei adottak. Az iroda továbbra is a polgári védelmi bázison
található. A szervezési állománytábla szerint 2 fő hivatásos, ebből 1 fő tiszti beosztásirodavezető, illetve 1 fő referens tiszthelyettesi beosztású személy. Az irodavezetői beosztást
jelenleg közalkalmazotti jogállású személy látja el OKF Főigazgatói engedéllyel, a referensi
beosztás nincs betöltve.
1 db DACIA DUSTER terepjáró gépjárművel (frsz. LUP-017) rendelkezik az iroda, amely
2012. június 18-án került átadásra az irodavezető részére. Gyomaendrőd Város Polgármesteri
Hivatala a BM OKF-al kötött 10 évre szóló együttműködési megállapodást a gépjármű
üzemeltetésére, melyben vállalta a gépjármű fenntartását.

VI.

GAZDASÁGI, MŰSZAKI SZAKTERÜLET

1. Pénzügyi gazdálkodás
2012. január 1-től az új katasztrófavédelmi törvény értelmében a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság végzi.
2. Műszaki tevékenység
2011. évben történt fontosabb eszköz beszerzések: gáz tömör védőruha (2 db), mászóövek (18
db), tűzálló kámzsa (50 db) A járművek, szakfelszerelések, védőeszközök, légzőkészülékek és
a kommunikációs eszközök soros karbantartása és műszaki vizsgáztatása a vonatkozó
rendelkezések alapján készítetett éves ütemterv szerint megtörtént. A RÁBA TŰ-3 típusú
vízszállító gépjármű javításai, karbantartása kiemelt figyelmet követelt meg, tekintettel a
magas korára (34 év), és a nehézkes alkatrész utánpótlásra.
A 2011. május hónapban balesetet szenvedett MERCEDES ATEGO típusú
gépjárműfecskendő javítása elkészült, rendszerbe állítása 2012. július hónapban történt meg.
Új beosztásként megjelent a tűzoltóságon a Műszaki Biztonsági Tiszt.
3. Informatikai és távközlési tevékenység
Informatikai ellátottsága a tűzoltóságnak megfelelőnek mondható, hordozható számítógépek,
személyenkénti asztali internetes kapcsolattal rendelkező eszközök, adatrögzítő készülékek
(videokamera, fényképezőgép) állnak rendelkezésre. Parancsnokságunk a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól átvett EDR készülékeket használja. Hamarosan
alkalmazásra kerül az egységes bevetés irányítási rendszer. A parancsnokság jelenleg 1 fő
telefonvonallal rendelkezik. A 105 segélykérő hívószám átkötése megtörtént a megyei
igazgatóság főügyeletére. 2012. év elején bevezetésre került az EKG - Egységes Kormányzati
Gerinc hálózat, melynek további funkciókkal való bővítése a közeljövőben megvalósul.
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VII. ÖSSZEGZÉS
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság alapvető rendeltetése a működési területén
élő lakosságának élet- és vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a kritikus infrastruktúra
elemek biztonságos működésének védelme, amely kiemelkedően fontos közbiztonsági
feladat. A komplex védekezés elősegíti a veszélyhelyzetek megelőzését.
Összességében jelentős és minőségi változások eredményeként egy egységes
katasztrófavédelmi rendszer jött létre. Az új rendszerben világos alá- és fölérendeltségi
viszonyokat, felelősségi köröket és határozott irányítási rendszert alakítottak ki, így az arra
hivatottak képesek lesznek gyorsan és hatékonyan reagálni veszélyhelyzetekben. E rendszer
alaprendeltetése az élet- és vagyonbiztonság, tágabb értelemben a közbiztonság megőrzése.

Szarvas, 2012. szeptember 10.
Bíró Zoltán sk.
tűzoltó alezredes
tűzoltóparancsnok
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2012. szeptember 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság beszámolója
Omiliák Csaba tűzoltó parancsnok
Omiliák Csaba tűzoltó parancsnok
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A „Helyi Önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV Tv. 8. § alapján az önkormányzat gondoskodik a helyi tűzvédelmi
feladatok ellátásáról.
2008. december 1-el megalakult a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság.
A tűzoltóság köztestületi formában működik, 11 főállású, valamint 6 fő önkéntes vonulós létszámmal rendelkezik.
A 2011. évben is a Tűzoltóság alaptevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályokban rögzített feladatok
magas szakmai színvonalú és maradéktalan végrehajtása megtörtént.
A készenléti szolgálati feladat biztosítása a szolgálatszervezéssel, a továbbképzéssel, a különböző tervek és
jelentések naprakész biztosításával, a szerek, felszerelések üzembiztos állapotával valósul meg.
Káresetek:
Tűzeset
73
Műszaki mentés
56
Téves jelzés
11
A 2011-es évben a Békés Megyei Tűzoltó Szövetség szervezésében a Gyomaendrődi Tűzoltóság
közreműködésével került sor a 40 órás alaptanfolyam megrendezésére. A tanfolyamon 3 fő Gyomaendrődi tűzoltó
sikeres vizsgát tett. Lénárt László, Bánfi Benjamin, Oláh József.
A Tűzoltóságról 2 fő Buza Csaba és Baráth Zsolt sikeresen elvégezte Szegeden a 650 órás tűzoltó alaptanfolyamot.
A 2011-es évben a tűzoltóság számos rendezvényen vett részt, a laktanyában több alkalommal tettek látogatást a
helyi iskolák, óvodák diákjai.
Az egység részt vett a 2011-es évben:
a Nemzetközi Sajt és Túrófesztiválon
az augusztus 20-i Nemzetközi Halászléfőző versenyen
a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola egészségnapján
a gyermeknapi rendezvényen, Gyomaendrődön és Hunyán
Öregszőlőben a Paprikás krumpli főző versenyen
I. Gyomaendrődi Szántóverseny területi döntőjén
Rózsahegyi napok keretében megrendezett tábortűz biztosításán
Dr. Békés Fogászat egészségnapján
2011. évben gyakorlatok:
- Helyismereti gyakorlat: 10 db
- Begyakorló gyakorlat 8 db
- Parancsnoki ellenőrző gyakorlat 2 db
- Megyei ellenőrző gyakorlat 1 db
A megrendezésre került gyakorlatokat a tűzoltóság minden alkalommal megfelelően hajtotta végre.
A Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság 2011. évben 34.971 E Ft összegű bevételt realizált.
A bevétel 80 %-át 28.016 E Ft összegben a központi költségvetés önkéntes tűzoltóságok részére biztosított normatív
állami támogatás képezte. A köztestületnek a Munkaügyi Központtal kötött támogatási szerződés alapján 6 hónapon
keresztül 1 fő tűzoltó alkalmazására nyílt lehetőség. A köztestület a támogatási szerződés alapján 501 E Ft összegű
támogatásban részesült a foglalkoztatás során.
A köztestület működési feltételeinek javítása érdekében Gyomaendrőd Város Önkormányzata (4.000 e Ft), az
Önkéntes Tűzoltó Egyesület valamint vállalkozók és magánszemélyek támogatásával 6.380 E Ft összegű adomány
gyűlt össze a Németországból beszerzett Mercedes Benz 1222-es gépjármű fecskendő megvásárlásához.
A köztestület 2011. évi összes ráfordításai 35.069 E Ft összegben merültek fel. A Tűzoltóság működési kiadásai
28.523 E Ft volt ( 2.322 E anyagköltség, 22.174 Ft Személyi juttatás és járulékai, 4.027 E Ft egyéb
kiadások), fejlesztési célú kiadásként 6.546 E Ft lett elszámolva a Mercedes Benz 1222-es gépjárműfecskendő
28

megvásárlására.
A Tűzoltóságnál a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2011. márciusban végzett gazdálkodási
tevékenysége ellenőrzése során megállapított hiányosság megszüntetése érdekében 2011. május 1-től regisztrált
mérlegképes könyvelőt alkalmaz a köztestület.
A 2011. évi támogatást szabályszerűen és takarékosan használta fel a tűzoltóság. A készpénzforgalom
házipénztárban került rögzítésre.
Takarékos gazdálkodással biztosítottuk a zavartalan működést, a rendszeresített technikai eszközök, felszerelések
üzemképes állapotban tartásával.
2011. decemberében a tűzoltóság használatában lévő Mercedes Benz 308-as országúti gyorsbeavatkozót a
köztestület visszaadta a Tűzoltó Egyesületnek.
A tűzoltóság folyamatosan 2db középkategóriájú gépjárműfecskendőt tart készenlétben.
A tűzoltó laktanyát a köztestület közösen használja a tűzoltó egyesülettel, melyet folyamatosan korszerűsít (jelenleg
folyamatban van a laktanya bővítése, mely jogszabályi előírás alapján kötelező).
A 2011. évben a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően sikerült a tűzoltóságnak új tűzoltó védőfelszereléseket
vásárolnia. A meglévő technikai eszközök az előírásoknak megfelelően felülvizsgálatra kerültek.
Folyamatos kapcsolatot tartunk a németországi Schöneck testvérvárosunk tűzoltóságával, ahová május hónapban
sikerült a tűzoltóság állományának 4 napos látogatást tenni.
Gyomaendrőd, 2012. szeptember 10
Tisztelettel:
Omiliák Csaba
tűzoltó parancsnok

Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi
Önkormányzati Tűzoltóság 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2012. szeptember 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Közterület-felügyelői beszámoló
Szabóné Galambos Éva
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A közterület-felügyelet feladata a város közterületi rendjére, tisztaságára vonatkozó törvényben előírt, és testületi
döntésekben meghatározott előírások, kötelezettségek végrehajtásának ellenőrzése, figyelemmel kísérése, és a
napi járőrözés.
Fő feladataik:
Az intézkedések megtétele a járőrözések alatt felderített tények, illetve lakossági bejelentések alapján történnek. A
járőrözések során felderített, észlelt szabálytalanságok azonnali megszüntetetése a fő cél. Ennek elérése érdekében
legtöbb esetben elég a szóbeli felszólítás, figyelmeztetés. Ha a szóbeli intézkedésnek nincs foganatja, akkor
helyszíni bírság kiszabása, illetve feljelentés történik.
Az esztétikus városkép megőrzése érdekében folyamatosan figyelemmel kísérik az ingatlanok előtti közterületek
rendben tartását.
A közterület felügyelők 2012. évi munkájáról szóló részletes beszámolót a melléklet tartalmazza, melyet elfogadásra
javaslok a Képviselő-testületnek.

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

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

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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Közterület-felügyelői beszámoló 2012

A közterület-felügyelők a 2012. évi II. tv. alapján végzik munkájukat, mely ez év április 15től lépett hatályba, és jelentősen befolyásolta munkánk eredményességét. Az új törvény
értelmében a helyi rendeletek megsértése nem minősül szabálysértésnek, így a nem jogkövető
magatartást tanúsítókkal szemben szankcionálási lehetőségünk gyakorlatilag nincs. A
helyszíni bírságolás rendszere a korábbinál sokkal összetettebb lett, még nem kiforrott,
valamint a központilag kiadásra kerülő tömbök sem jelentek még meg. A BRFK megyei
alezredesével, Csépai Ingrid asszonnyal folyamatos kapcsolatban vagyunk, aki áprilisban
tartott békéscsabai konzultációján ígéretet tett, hogy minden változásról tájékoztat bennünket.
A szomszédos önkormányzatok közterület-felügyeleteivel is jó kapcsolatot tartunk fenn,és
konzultálunk a problémás esetekben. Az idei év feljelentéseinek száma is kevesebb, ami a
korlátozott jogi lehetőségeinkkel magyarázható.
Általánosságban elmondható, hogy intézkedéseink megtétele a járőrözések alatt felderített
tények, valamint a lakossági bejelentések alapján történik. A járőrözések alatt felderített,
észlelt szabálytalanságok azonnali megszűntetése a cél. A közterület-felügyelő indokolt
esetben testi kényszert alkalmazhat, de erre az elmúlt időszakban nem került sor.
A lakossággal próbálunk jó kapcsolatot fenntartani, ezért a bejelentések elsőbbséget
élveznek, és a lehető legrövidebb időn belül kivizsgálásra kerülnek. Ezekben az ügyekben is
nagy segítséget nyújtottak a településőrök. A bejelentések egy része nem a felügyelet
hatásköre, ezeket átadtuk a megfelelő hatóság illetékes ügyintézőjének. A város területén a
fűnyírással kapcsolatban 150 db írásos felszólítás történt, melyek nagy része ezzel meg is
oldódott. Sok esetben elegendő volt a szóbeli, helyszíni intézkedés is, mely nem igényelt
további ügyintézést a lakosság együttműködő magatartása miatt. Kiemelten figyeltük az
ingatlanok előtti csatornák, átereszek állapotát, mellyel kapcsolatban 2012-ben 55 db írásos
felszólítást kellett kiküldeni. A téli hónapokban többször volt havazás, mely révén sok esetben
vizsgáltuk, hogy az ingatlantulajdonosok eleget tesznek –e járdatakarítási kötelezettségüknek.
A szóbeli figyelmeztetéseken kívül 20 db írásos felszólítást küldtünk ki, és ebből 8 esetben
feljelentést kellett tennünk. Egyéb esetben is született feljelentés: engedély nélküli közterület
használat esetében 1db, kutyával való veszélyeztetés tárgyában 2db, önkormányzati tulajdon
rongálása vagy eltulajdonítása esetében a rendőrséghez 6db. Lehetőség szerint jelen vagyunk
minden vásáron, mely havi rendszerességű, valamint piacokon hetente, a város által rendezett
egyéb rendezvényeken, ünnepségeken, a rendbontások és szabálytalanságok, parkolási
kihágások megelőzése érdekében.
A rendőrséggel, polgárőrséggel, katasztrófavédelemmel és a tűzoltósággal jó kapcsolatot
tartunk fenn, segítjük egymás munkáját, és együtt működünk velük. Szervezünk közös
szolgálatokat és éjszakai közös járőrözéseket, fokozott figyelemmel kísérve a
szórakozóhelyek környékét, ahol illegális szeszesital fogyasztást ellenőrzünk, nyitvatartási idő
betartását illetve egyéb rendbontást előzünk meg.
Városunkban folyamatosan jelenlévő probléma a kóbor ebek jelenléte. A kóborló ebek
befogását a mezőőrökkel közösen végezzük heti rendszerességgel. Lakossági bejelentésre
lehetőség szerint azonnal kimegyünk, és a lehető legrövidebb időn belül próbáljuk befogni a
kóbor kutyákat. A beszámolót átfogó idő alatt 350 db kutya került befogásra, és lett elszállítva
a gyepmesteri telepre.
Fontos megemlíteni a városunkban működő 67 vendéglátóhely folyamatos ellenőrzését, a
működési engedélyekben foglaltak betartását, különös tekintettel a nyitvatartási időre. Ezzel
kapcsolatban 48 alkalommal voltunk éjszakai ellenőrzésen.
Közreműködünk még állattartási helyszíni szemlék ügyében, rágcsálóirtások ügyében,
szúnyoggyérítési feladatokkal kapcsolatban, tanítási időszakban az iskolások úttesten való

biztonságos átsegítésében, játszóterek állapotának és iskolák közvetlen környezetének
felügyeletében, melyekről gyanús esemény észlelésekor jegyzőkönyvet készítünk.
Településőreink ebben az évben is nagy segítséget nyújtottak nekünk, szemben azzal, hogy
2012. június hónaptól csak 3 fővel működik a településőri szolgálat. Munkájuk igen sokrétű
volt, de megállták a helyüket.
Főbb feladatok:
• Az adott körzethez tartozó virágágyak, újonnan ültetett fasorok folyamatos ellenőrzése
• Az adott körzethez tartozó hullámtér (ártér) faállományának ellenőrzése, valamint az
itt szemétlerakás megakadályozása, lefülelése
• A körzethez tartozó szelektívgyűjtők környezetének ellenőrzése, rendeltetésszerű
használatának ellenőrzése
• A körzet úthálózatának rendeltetésszerű használatának ellenőrzése (pl: súlykorlátozás
betartása, földúthasználat időszerűségének ellenőrzése)
• A körzethez tartozó vízelvezető árkok, átereszek állapotának ellenőrzése
(információgyűjtés, felszólítások)
• A körzetekhez tartozó temetők ellenőrzése, megfigyelése, lopások megelőzése
• A körzetben a lakosság által a közterületre kihordandó kommunális hulladék,
zöldhulladék kihordásának megelőzése, leleplezése
• A körzetben lévő problémás lakosok kiemelt megfigyelése (sűrű, rendszeres,
kiszámíthatatlan)
• A közterületi fakivágások felderítése, ellenőrzése (pl: van-e engedély, a kivitelezés az
engedélynek megfelelő-e)
• A körzetben az állatkihajtások ellenőrzése, nem engedélyezett legeltetés lefülelése
• Rendezvények biztosítása, őrzése.
• Bizonyos időpontokban a közterek, közparkok, zöldterületek köztéri bútorainak
kiemelt ellenőrzése, fiatalemberekből álló csoportok megfigyelése
• Az ingatlantulajdonosok közterülettel kapcsolatos kötelességeinek teljesítésének az
ellenőrzése (fűnyírás, járdatakarítás, megrongált járda helyreállítása)
• A megfigyelésük során bizonyítékok gyűjtése (fényképek)
• Kb. 720 esetben a bérpótló juttatás jogosultságának, valamint a lakásfenntartási
támogatás jogosultságának vizsgálata
• Adóosztály által rendelkezésre bocsájtott adatok alapján az idegenforgalmi adó
befizetésének ellenőrzése, valamint bejelentett üdülőhelyek felderítése a zugokban.

Főbb intézkedések száma:
Szóbeli
250 db
Írásbeli
205 db
Feljelentés
17 db
Helyszíni bírság
2 db
Kóbor eb befogás 350 db.

11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2012. szeptember 17-i ülésére
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Mezőőri beszámoló
Szabóné Galambos Éva
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának döntése alapján 1998. szeptember elsején a termőföldek, termelvények,
mezőgazdasági épületek eszközök felszerelések haszonállatok stb. vagyonvédelmére 5 fővel alakult meg a mezei
őrszolgálat, mely az idei évben is 5 fővel működik .
A mezőőrök munkája igen szerteágazó, közreműködnek a terménylopások, illegális fakivágások
megakadályozásában, ebből következik, hogy rendszeresen ellenőrzik a fakivágási engedélyek meglétét. Ellenőrzik
az illegális szemétlerakásokat, ill. megteszik a szükséges intézkedéseket azok felszámolására. A veszélyes gyomok
(parlagfű, aranka stb.) irtásának szükségességét jelzik a gazdák felé, valamint a földutak karbantartását kieszközölik
a földtulajdonosoknál.
Külterületi kóbor ebek ártalmatlanítását jelzik a területileg illetékes vadásztársaságnak. Ellenőrzik és jelzik az
illetékes hatóság felé a művelési kötelezettség elmulasztását.
Közreműködnek a rendőrséggel, a közterület-felügyelőkkel bűncselekmények megelőzésében (őrzési, járőrözési
tevékenység) felderítésében, ellenőrzik a vándorméhészeket.
A zugokban a településőrökkel együtt ebben az évben is folyamatos megfigyelést végeztek a lopások megelőzése
végett.
A külterületen végzett alaptevékenységeken kívül belterületen részt vesznek pl. a kóbor ebek befogásában,
besegítenek a közterület-felügyeletnek, pl. hóeltakarítás ellenőrzésében, a közvilágítás ellenőrzésében. Részt
vesznek a szúnyoggyérítési feladatok végrehajtásának ellenőrzésében. 2012-ben 3 légi kémiai szúnyoggyérítésre
került sor, melynek kapcsán egy ügyintéző és egy mezőőr személyesen ellenőrizte a gyérítés szabályosságát, a
felhasznált szer mennyiségét, minőségét.
Az önkormányzat által a 72 éven felüli állampolgárok ajándékcsomagjának széthordását is a mezőőrök végzik a
közterület-felügyelettel karöltve. Önkormányzati rendezvények biztosításában is közreműködnek, tevékenyen segítik
a hivatal mezőgazdasági, építéshatósági, hatósági ügyintézőinek munkáját. A nyári időszakban az idegenforgalmi
adó ellenőrzésébe is aktívan részt vettek a mezőőrök a külterületi nyaralók és a belterületi nyaralók esetében is.
Az előbbiekben ismertetett, igen szétágazó munkájukat a tavalyi évtől segíti a műholdas helymeghatározó (GPS)
rendszeresítése, melynek segítségével ellenőrizhető a munkájuk során végzett mozgásuk.
Összességében elmondható, hogy a mezei őrszolgálat tevékenysége, közreműködése a közterület-felügyelettel, a
helyi vadásztársaságokkal, rendőrséggel, a földhivatallal, nem utolsó sorban a helyi termelőkkel eredményes és
megfelelő.
A mezőőrök munkájáról készült beszámolót megtárgyalás után szíveskedjenek elfogadni.

Döntési javaslat
"Mezőőri beszámoló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
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szavazással dönt.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületenek a mezőőri
beszámoló elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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Mezőőri beszámoló I-es és a III-as szolgálati területről

Ez az év nagyon változatos volt, egy mezőőr betegsége és egy nyugdíjba vonulása végett. Így
a területek és a feladatok is nagy területre terjedt szét.
A vagyon elleni lopások a földekről szinte elenyésző, 1-2 kis zsákos, amit elég nehéz spontán
elfogni.
Télen a fakivágás eltulajdonítás, ami nagyobb odafigyelést igényelt. Ebből is városhoz közeli
erdők,fasorok vannak veszélyeztetve. Az utóbbi 1-2 évben a fém-tolvajok szaporodtak el.
Ezekből az esetekből négy alkalommal tettem feljelentést, illetve kértem rendőri segítséget.
Helyi lakosok még a kisgátat is képesek voltak megbontani egy pár zsák fémlemezért. A
külterületen mezőtúri fém-tolvajokat fogtam el és a rendőrségen állítottuk elő. A
szarvasmarhalopások is elterjedtek, hol egyik helyen,hol másik helyen bukkantak fel,sajnos
volt,hogy a folyón túl bukkantak fel hol erről.
Ezért elég sok éjszakát járőröztem, figyelőszolgálatot tettem, valamint telepről is figyelőztem
éjszaka a dűlőutak forgalmát.
Az idei aszályos év nagyon kedvezett a tolvajoknak, mert az összes földút jól járható volt
egész évben. A közmunkaprogramnak köszönhetően a környékbeli csatornákat lekaszálták és
kicserjézték. Ez 1-2 személynek a fémlopás felfedezésére is alkalmat adott. Ezért megkértem
a gátőrt valamint a munkahelyi vezetőt, hogy a munkaterületet ne hagyják el a dolgozók.
Ezért volt töltés-felbontásért feljelentés ismeretlen tettes ellen.
Ez évben is nagyon sok volt a kóbor kutya a városban. Szinte naponta előkerül 1-2 kidobott,
megunt vagy megöregedett eltévedt állat. Ezeket a egyedül vagy közterület felügyelő
kollégákkal vagy mezőőrrel közösen befogjuk és kiszállítom a telepre. Ebben az évben 293 db
kóbor kutya került kiszállításra.
Temető őrzésben aktívnak kell lenni halottak-napja környékén.
A holtágakat ebben az évben nem kellett klórozni, mint ez ezt megelőző években.
Torzsás-zugi kilátótól és a városi szelektív hulladékgyűjtő szigetektől a kommunális hulladék
elszállításra került többszöri alkalommal.

Gyomaendrőd, 2012. augusztus 31.

Szőke Lajos
mezőőr

Mezőőri beszámoló

2012.március 1-ig az 5 sz. mezőőri területen
2012. március 1-től a 4 sz. mezőőri területen teljesítek szolgálatot.
Az elmúlt kemény télen rendszeresen ellenőrizni kellett a nehéz helyzetben lévő, illetve idős
emberek életkörülményeit. Folyamatosan jeleztem, ha tüzelő hiányában nem tudtak fűteni.
Egy esetben egy idős asszonyt a város Szociális Otthonba kellett elhelyezni, beköltöztetni,
mert életveszélyessé vált az ingatlana.
Folyamatosan ellenőriztem a lakott területeken az utak járhatóságát, a járdákon a
hóeltakarítást. Aki nem takarította el a havat az ingatlana előtti járdán, azt figyelmeztettem a
munka elvégzésére. Jelzésemre több esetben az Önkormányzat végezte el a hóeltakarítást a
lakatlan ingatlanok előtt.
A tavaszi munkák rendben lezajlottak.
A 4 sz. mezőőri terület átvételekor a dőlőutak, vízelvezető árkok jó állapotúak voltak. Az
árteret és a Vízügyhöz tartozó csatornákat, helyi közmunkásokból álló brigádok takarítják. A
Békési Víztársulathoz tartozó csatornákat már városból jövő brigádok, gépek takarítják. A
Gyomaendrőd – Mezőtúr közigazgatási határon is nagy számú közmunkás csapat dolgozik. A
romos pulykatelep és a Varjasi tanyahelyek előszeretettel vonzzák a mezőtúri ócskavas
gyűjtőket. Ezeket az idegen embereket folyamatosan ellenőrizni szükséges.
Felvettem a kapcsolatot az új mezőőri területen lévő földtulajdonosokkal.
Egy esetben sikeresen közreműködtem két földtulajdonos közötti határvita rendezésében.
Engedély nélküli művelési ág váltás nem történt, művelésből kivett terület nincs.
A vadriasztás kisebb – nagyobb zökkenőkkel megtörtént. Jelentősebb vadkár nem
keletkezett. Egy esetben kellett közvetítenem, mert a vadásztársaságnak körbe kellett kerítenie
4 ha területet, mert a földtulajdonos csak ezt a megoldást tartotta elfogadhatónak.
A Csejti gyepen találtam egy fedetlen kutat, melyet jeleztem a földtulajdonosnak.
Figyelmeztetésemre a kutat körülkerítette.
A Területen csak helyi méhészek voltak, ők nem okoztak semmilyen problémát.
Rendszeresen figyelem a parlagfűvel fertőzött területeket és a gazdálkodóknak jeleztem azt.
Általában szóbeli figyelmeztetés elengedő volt a munkálatok elvégzésére.
Engedély nélküli legeltetés, taposásból eredő kár nem történt.
Az aszályos év miatt a gabona betakarításánál a közlekedés nem okozott gondot a dűlőutakon.
A földutak jó állapota miatt a termény tolvajok is könnyebben mozognak. Egy esetben kért
egy földtulajdonos segítséget kukoricalopás miatt. A fokozott ellenőrzés hatására nem
jelentkezett többet a tolvaj.
Évről – évre visszatérő problémát jelentenek a gazdátlanul kóborló ebek. Több esetben
azonnali intézkedésre volt szükség, mert embereket veszélyetetett a gazdátlan állat. A kóborló
ebek befogását kollégáimmal együttműködve folyamatosan végezzük.
Zöldhulladék gyűjtés és lomtalanítás idejét a gyűjtőhelyek, gyűjtőkonténerek ellenőrzése volt
a feladatom.
A Katasztrófavédelmi gyakorlat ideje alatt éjszakai őrzést végzetem. Részt vettem az
önkormányzati levelek, szórólapok, csomagok széthordásában. A szociálisan rászorulók
támogatási kérelméhez kapcsolódó helyszíni szemlét határidőre mindig elvégeztem.

A nyáron a zugokban lévő ingatlanok, nyaraló épületek adatinak azonosítását kellett
elvégezni. (Templom – Rév – Soczó – Harcsás – Kecskés – Bónom – Pap – Simai – Bogárzó
zug)
Munkatevékenységem kibővül az önkormányzati gépjárművek vezetésével, melyet szükség
esetén, illetve heti 1-2 alkalommal vesznek igénybe.
Gyomaendrőd, 2012. szeptember 4.

Smíri Sándor
mezőőr

Mezőőri beszámoló I. sz. szolgálati területről

Szolgálati területváltozás történt 2012.03.01-vel, a IV-es szolgálati területről az I-es szolgálati
területre kerültem.
A csökkent mezőőri létszámból adódóan növekedett az ellenőrzött terület nagysága, ez plusz
kilométer növekedést eredményezett, valamint az újonnan felvett mezőőr próbaidejét és
betanítását is plusz kilométer növekedés eredményezte.
Számos együttműködés folyik a rendőrséggel, mivel létszámhiánnyal küszködnek ők is, és
nagy távolságot kell megtenni. Sokszor gépkocsi használatra is sor kerül, erre szükség van a
hatékonyság érdekében.
A vásárolt éjjellátó készülék eredményesen segíti a szolgálat ellátását, ennek eredménye
képen több eredményes elfogás történt.
Az I-es szolgálati területen az utak állapota elfogadható, útfelújítás történt több szakaszon a
Sirató zug területrészen.
Szolgálati területemen a parlagfüves területek ellenőrzése folyamatban van, szóbeli
figyelmeztetés történt több esetben.
A figyelmeztetett személyek a parlagfő irtást elvégezték. A Sirató-zug és a Kecsegés-zug
területen a szemétszállítás elfogadható.
A Sirató-zugi Horgász Egyesületjelentős mértékben visszaszorította az illegális szemétlerakó
helyeket, ennek ellenőrzése folyamatos.
A belvízelvezető csatornák karbantartását a gazdák végzik lehetőségükhöz mérten. Az
átereszek tisztítása folyamatosan elfogadható.
Az idei aszályos év, jelentős terméskiesést okozott a gazdáknak, különösen a kukorica
termesztésben.
Gyomaendrőd, 2012. szeptember 4.

Pelyva Zoltán
mezőőr

Mezőőri beszámoló 2‐es szolgálati terület Vasas Zoltán

Mezőőri szolgálatomat 2012. március 1.-ével kezdtem a kijelölt kettesszámú szolgálati
területen. A napi feladatokat Pelyva Zoltán mezőőr kollegámmal kezdtem, mivel
szolgálatomat a próbaidőm alatt és egyéb vizsgák letételéig valamint eskütételig egyedül nem
végezhettem. A kettes szolgálati területhez tartozó Fűzfás-zugban sikerült visszaszorítani a
terménylopásokat, ebben nagy segítséget nyújtott az éjjellátó készülék. A járőrözés során
kilenc tettenérés történt, amelyeket további intézkedésre átadtunk a rendőrségnek. Szolgálati
területemen, a vízügyi közmunkaprogram során többször kellett figyelmeztetnem a
dolgozókat a tűzgyújtási tilalommal kapcsolatban és a munkaterületüket elhagyva a zárt
kertekben való járkálásuk befejezésére. A Torzsás-zugban és a Dan-zugban a
szemételszállítás jelenleg sem megoldott, de a területemen lévő Templom-zug, Fűzfás-zug,
Német-zug, Torzsás-zug és a Dan-zug vízszintje és vízminősége megfelelő. Egyik helyen sem
észleltem tömeges halpusztulást. A rendőrséggel szoros együttműködéssel a szarvasmarha
lopások ellen éjszakai megfigyeléseket végeztem Pelyva kollégával az éjjellátó készülék
segítségével. Sajnos ennek visszaszorítása nem vezetett eredményre, de jelenleg is
folyamatban van a megfigyelés. A szolgálat ellátásához saját gépjármű használata is
szükségessé vált a hatékonyság érdekében. Szolgálati területemen az utak állapota megfelelő,
az út helyreállításával egy esetben történt intézkedés, az úgynevezett Pityeri gáton. A
helyreállítás megtörtént. Parlagfüves területek ellenőrzése folyamatban van, felszólításomra a
szükséges kaszálásokat a gazdák elvégzik. Mezőőri tevékenységem ideje alatt a Pelyva
kollégával történt intézkedések során a rendőrség hatékony és gyors segítséget nyújtott. Egy
esetben kellett a tűzoltóságot értesítenem egy gondatlanságból keletkezett tűzeset miatt a
Fattyasi területen. Tapasztaltam, hogy a nyári nagy aszály miatt csökkentek a betakarítható
termények, főleg a kukorica. A Gyomaendrődi földi szúnyoggyérítési munkákat én
ellenőriztem. A helyi rendezvények biztosításában is részt vettem.
Mezőőri beszámolómhoz fényképfelvételeket csatolok.

Gyomaendrőd, 2012.09.05.

Vasas Zoltán
Mezőőr
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Zöldfelületek karbantartása, parlagfű elleni védekezés
Szabóné Galambos Éva
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2009. óta vállalkozási szerződés formájában kötött megállapodást a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft-vel zöldterület-kezelés tevékenységre a város területén, mely megállapodás minden
évben módosításra került abban a tekintetben, hogy mely területeket fogják kezelni. 2012. évben nem került sor a
vállalkozási szerződés megkötésére a Zöldpark Kft-vel, hanem az Önkormányzat, mint tulajdonos a 231/2012.
(IV.26) Gye. Kt. határozatában utasította a kizárólagos tulajdonában álló Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft, az
önkormányzat tulajdonában lévő zöldterületek, parkok, szakszerű, jó gazda gondosságával történő kezelésére. Az
Önkormányzat a feladat ellátására a 2012-es költségvetési évben az utasítás megadását követő időszakra bruttó
16.325.760 Ft-ot biztosít, havi 1.632.575 Ft egyenlő részletekben.
Az év elején egyeztetésre került a Kft-val az ellátandó feladatok listája.
A Kft. feladatai:
- Kisgéppel történő fűnyírás kiegészítő kézi fűkaszálással évente 14 alkalommal
Összesen 3.1072 m2 akadályoztatott, parkosított területen az alábbi részletezés szerint:
Érintett területek
Kner tér
Szabadság tér központi rész
Református templom, iskola melletti rész
Sportcsarnok melletti terület
1919-es emlékmű körüli zöldfelület
Kolmann ltp. előtti zöldterület
Vasútállomás előtti park
Pásztor János tér
Október 6. ltp. zöldterületének kijelölt része
Hősök tere, Dombszög
Összesen:

Ha. m2
0.1600
0.2662
0.2390
0.0840
0.1092
0.3236
0.1956
0.0782
1.1028
0.4633
3.0219

-Kisgéppel történő fűnyírás kiegészítő szegélynyírással és a kaszálék összegyűjtése, évente 10 alkalommal,
összesen 4 hektár 1887 m2 akadályoztatott parkosított területen az alábbi részletezés szerint:
Érintett területek
Erzsébet liget, rendezvényterület körül
Buszforduló, a sportpályából kivett terület
Vásártéri ltp. központi játszótere
Damjanich János tér (középső terület)
Október 6. ltp. zöldterületének egy része
Kilián tér
Ridegvárosi játszótér
Összesen:

Ha. m2
0.8000
0.0925
0.7200
0.0450
1.3372
0.7180
0.4760
4.1887

A kaszálással és/vagy szárzúzóval karbantartott területek évente 5 alkalommal az alábbi részletezés szerint:
1. Mol kút mögötti terület
2. Besenyszegi városrész, és a vasúti pálya közötti terület, valamint a víztározó széle
3. Pannon torony körüli terület
4. Mirhó és Juhász Gyula utca találkozásánál lévő terület
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5. Ságvári utca melletti záportározó környéke
6. túraútvonal karbantartása (kaszálás, szemétszedés)
-Cserjék metszése, szükség szerinti ifjítása az alábbi területeken évente 1 alkalommal:
Gyomai buszforduló
Erzsébet ligeti játszótér
Szabadság tér központi rész
Kis Bálint Általános Iskola előtt, Hősök útja
Kner tér
Bajcsy Zs.út Fő út közlekedési csomópont
Arany J. út-Rákóczi u. sarok
Damjanich J. tér
Szent Gellért Kat. Ált. Iskola
Népligeti játszótér
Rózsahegyi Kálmán K. Ált. Iskola előtt

15 db cserje
15 db cserje
20 db cserje
80 db cserje
80 db cserje
50 db cserje
25 db cserje
40 db cserje
25 db cserje
130 db cserje
100 db cserje

- Sövénynyírás az alábbi meghatározott területeken évente 5 alkalommal :
Érintett területek
Kner tér
Szabadság tér
Hősök útja
Fő út
Kolmann ltp.
Kossuth
L.
utca
/Hősö
vasútállomás/
Pásztor J. út
Hősök tere
Bajcsy utca
Blaha L. utca
Összesen:

Hossza (fm)
115
11
113
1200
134
út- 441

Szélessége (m)
0.5
0.7
0.4
0.4-0.7
0.7-0.8

50
280
710
45
3099

0.8
0.4-1.2
0.3
0.7
-

-A város területén lévő rózsaágyak növényeinek metszése, vadalása:
Szabadság tér

48 m2

Kner tér
Tompa M. utca -Fő út kereszteződés

11 m2
36 m2

- Virágágyak előkészítése, virágok kiültetése, az edényes muskátlik kihelyezése a villanyoszlopokra.
A virágágyakban lévő ültetési anyag kiszedése, és a talaj ültetésre alkalmas állapotra való előkészítése;
·
Az ültetendő virágok beszerzése, kiültetésre alkalmas állapotban a változatban megtervezett összegben.
·
Hagymás növények szakszerű kiszedése, szárítása, és a hagymák méret szerinti osztályozása, valamint
megfelelő raktárhelyre történő elszállítása;
·
A vállalkozó felel a virágok szakszerű elültetéséről és gondozásáról. A szakszerűtlen vállalkozói
tevékenységből eredő károkat a vállalkozó köteles megtéríteni a Megbízó részére.
A 2012. évi kötelezően beültetendő virágágyak: (évelő virágok)
helye
helye
Területe/ m2 /
Szabadság tér
Változik a holler előtti
Hősök út-Fő út sarok
Kner tér
Kolmann ltp.
1. Jókai M. utca felöl

75
21
9
32
51
32

Területe /m2 /
Bajcsy-Zs.-Fő út sarok
21
Pásztor János tér
40
Vasútállomás előtti park
150
Hősök tere
30
Dombszög
50
Blaha L. úti gyógyszertár előtti 72
virágágyak
Kőedények, fa virágládák (16 db)a 18
fenti virágágyak közelében
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2. Fő út felöl
3. V alakú terület

32
44

Fő út melletti virágágyak
ÖSSZTERÜLET: 890

m2

150

Liget Fürdő bejárata
Nagylapos, Idősek klubja
közterület

46
előtti 17

3. Öntözés: a felsorolt virágágyak, a villanyoszlopokra kihelyezett virágedények, valamint az 1. számú függelékben
felsorolt fák, cserjék rendszeres locsolása is a Vállalkozó feladata, melyhez köteles biztosítani az öntözéshez
szükséges személyzetet és az öntözővizet.
4. A város közparkjaiban az őszi és tavaszi időszakban a Megbízó által kijelölt területein összegyűjti a levelet, és az
előre kijelölt helyre szállítja.
2012. évben locsolandó fák, cserjék
(évente 8 alkalommal)
Megnevezés
Népligeti játszótér
Pásztor János utca
Damjanich tér parkosítása (2006-2007)
STOP zöldfelülete
Ságvári utcai záportározó
Szabadság tér
Buszforduló területe
Besenyszeg vasút melletti terület
Endrődi ügyelet udvara
Mol kút melletti terület
Holler előtti park
Hantoskerti sétány
Bajcsy utca
Bajcsy Zs. utca
Erzsébet liget
Liget-Fürdő parkoló
Besenyszegi záportározó szélé
Magtárlapos (önkormányzati épület)

Fák cserjék
Cserjék és évelők
Buszmegálló cserjéi
Fák, cserjék
Cserjék+fák
65 db fa (közmunka)
Fák, cserjék
3 csoportba ültetett cserjék
50 db fa+50 db cserje (közmunka)
6 db fa +cserjék
35 db fa
20 db fa+15 db cserje
5 db ciprus (közmunka)
74 db gömbkőris
fagyaltövek
35 db fa (közmunka)
20 db fa
3 db fehértörzsű nyír, 11 db szomorúfűz (közmunka)
7 db gömbkőris

Az elvégzendő feladatok alkalmainak száma egy átlagos időjárással rendelkező év esetén érvényesek,
természetesen az időjárás függvényében a kezelések száma változhat.
A parkfenntartási feladatok ellátása mellett a parlagfű-mentesítést is végezzük településünkön, a 2012-es évben a
Start közmunkaprogram keretében kb. 50 fő közmunkás részvételével a közterületeken. A közmunkások
foglalkoztatását szerződéses alapon a Zöldpark Kft végzi. A közmunkások csoportokban gyomlálták, illetve
kaszálták a parlagfüvet, a növény nagyságától függően. 2012-ben az eddigi időjárás kedvezett a parlagfű
terjedésének és fejlődésének, ezért az elmúlt évekhez képest nagyobb volt a fertőzöttség. Az önkormányzat
tulajdonában lévő intézményi és bérbe kiadott területeken az intézményvezetők, fenntartók és bérlők gondoskodnak
a gyomnövények eltávolításáról. Az ingatlanok előtti zöldsávok tisztántartását nagyrészt helyi lakosok
közreműködésével látja el az önkormányzat.
A Parlagfű-mentesítésben részesült területek a következők nagyvonalakban:
- Rózsa Ferenc-Gárdonyi utcai kereszteződés
- Hantoskerti utca végén kisgát két széle
- Árpád-Ságvári kereszteződésben lévő terület
- Mikszáth-Bajcsy sarok lakatlan ingatlan
- A Bánomkertbe vezető kisjárda szélének a lekaszálása
- Rácz Lajos és a Sebes Gy. utca végén lévő terület+ csatorna
- Selyem utca szélének egy része
- Vasútállomás környéke, régi temető helye, az állomás és a lakótelepek közötti terület
- Másodrendű töltések kaszálása (Polányi M. út melletti kisgát teteje, Dobó utca végi kisgát teteje)
- Kazinczy utca két széle
- Kocsorhegyi földút széle + csatorna
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- Póhalmi út széle
- Besenyszegi kisgát teteje
- Budai Nagy Antal-Bajcsy sarok telephely előtti közterület
- Bartók utcai elhagyatott ingatlanok
- Ifjúsági lakótelep iránti kisgát teteje
- Régi Mirhói iskola területe nád, fű
- Mikszáth - Hunyadi kereszteződésben lévő lakatlan porták
- Besenyszegi park levágása
Kérem, szíveskedjenek a beszámolót elfogadni.

Döntési javaslat
"Zöldfelületek karbantartása, parlagfű elleni védekezés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

A Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő - Testületnek a
beszámoló elfogadását.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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46. sz. főút belterületi szakaszán elhelyezett sebességmérő hasznosítása
Tóth Beatrix
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 46. számú főút egyik szakaszán elhelyezett sebességkorlátozó berendezés hasznosítására alternatív
lehetőségeket kerestünk a termék forgalmazója és felhelyezője, az AR- Elektronika Zrt. segítségével.
Első körben a telepített berendezés közbiztonsági célú felhasználására két (1-2.) lehetőséget javasoltak, illetve egy
statisztikai adatszolgáltatóként való felhasználási lehetőséget (3.), amelyek el is hangoztak a júniusi Képviselőtestületi ülésen:
1. Alkalmazható térfigyelő eszközként.
2. Teljes kiépítettségében úgynevezett automata településőrként alkalmazható.
3. Ezeken felül a berendezés alkalmas forgalomtechnikai adatok gyűjtésére, elemzésére.
Mindegyik felhasználási mód megköveteli, hogy az adatok központi felhasználása biztosított legyen akár GSM
kommunikációval, akár pl. a helyi kábeltelevíziós hálózatra csatlakozással, illetve biztosított legyen még egy központi
számítógép a végpontból beérkező adatok tartós tárolására.
Ezek közül a T. Képviselő-testület egyik alternatívát sem választotta ki a megvalósítás céljára, az átalakításokkal járó
költségek hiányában. Valamint a felvetett megoldásokon felül újabb alternatívaként a berendezés
sebességkijelzőként való hasznosítását, illetve annak költségvonzatát is kérte megvizsgálni.
Az AR- Elektronika Zrt. szíves segítséget nyújtott nekünk ebben a témában, annak érdekében, hogy a pályázati
támogatásból létrejött műszer végre üzemképes állapotba kerüljön.
A felsorolt alternatívák közül a legcélszerűbb az önkormányzat szempontjából az automata településőrként, vagy
sebesség kijelzőként való hasznosítás. E kettő kiépítését vizsgáltuk meg átfogóan. A kettő közül kevesebb kiépítést,
munkaigény ráfordítást igényel az automata településőr, míg a sebességkijelző kiépítéséhez egy ledes panel
felszerelése szükséges.
Amennyiben a Képviselő-testület automata településőrként kívánja hasznosítani a berendezést, a működtetéséhez
szükséges mobil előfizetés, melynek havi összege 5000-10000 Ft között van.

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

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 46. sz. főút belterületi szakaszán elhelyezett
sebességmérő berendezést automata településőrként kívánja hasznosítani, az átalakítás költségét (520.000-Ft+Áfa)
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a ………………… terhére biztosítja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"sebességmérő"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 46. sz. főút belterületi szakaszán elhelyezett
sebességmérő berendezést sebesség kijelzőként kívánja hasznosítani, az átalakítás költségét (650.000-Ft+Áfa) a
………………… terhére biztosítja.

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