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Az Ipari Park területén lévő 3741/52 hrsz.-ú ingatlan értékesítése nyílt árverésen
A 660/2012.(XII.12.) Gye.Kt. határozat végrehajtására jelentés
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Városunk főmenüből nyíló, Önkormányzat → Testületi ülések → Előterjesztések menüpontban.
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ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság
2013. január 22.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2013. január 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Ignácz Kft. kérelme
Enyedi László
Várfi András polgármester

Tisztelt Bizottság!
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, az Ignácz Kft. Szolnok, Baross u. 1.
4/424. szám alatti vállalkozásnak, a Vállalkozásfejlesztési Alapból nyújtott, 6.000.000 Ft összegű támogatást,
szerződés nem teljesülése miatt visszavonta, és kezdeményezte a támogatás és kamatainak bírósági végrehajtás
útján történő behajtását. A kft. többszöri részletfizetési kérelmet nyújtott be. A legutóbbi kérelemre a Képviselőtestület, a 2012. februári ülésén az alábbiak szerint döntött:
A kft. fizessen meg 2012. június 1. napjától – 2012. december 31. napjáig havi 420.000 Ft-ot, minden hónap utolsó
napjáig, továbbá 2013. január 15-ig a tényleges befizetésekkel számított kamattartozás fennmaradó összegét,
valamint a kezdeményezett fizetési meghagyás 99.450 Ft összegű eljárási díját.
A kft. 2012. december 7-ével megfizette a felvett támogatás tőkerészét, azaz a hatmillió forintot. A tényleges
befizetésekkel kiszámított kamattartozás így 1.315.447 Ft, továbbá fennáll még a fizetési meghagyás 99.450 Ft
összegű eljárási díja is.
A kft. kérelmet nyújtott be, melyben kéri a kamattartozás elengedését, mivel annak megfizetése a cég további
működőképességét veszélyeztetné. A kérelmet az előterjesztés melléklete tartalmazza.
Kérem a T. Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és döntésének meghozatalára.

Döntési javaslat
"Ignácz Kft. kérelme"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága elutasítja az Ignácz Kft. kamattartozás elengedésére irányuló kérelmét, és teljes
összegben követeli a visszavont támogatás kamatának és a fizetési meghagyás eljárási díjának a
megfizetését.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS B) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága elutasítja az Ignácz Kft. kamattartozás elengedésére irányuló kérelmét, és teljes
összegben követeli a visszavont támogatás kamatát és a fizetési meghagyás eljárási díját, a megfizetésükre
azonban
a
következő
kedvezményt
nyújtja:
…………………………………………………………………………………………………...
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2013. január 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Bérleti díjak módosítása
Csényi István
Márjalaki József kompenzációs listás önkormányzati képviselő
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Liget Fürdő Kft által használt 1090, 1293/5, 1295/2 és 1298 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanok 2012. évi bérleti díja
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete 20/2012. (I. 26.) Gye. Kt. határozata alapján 12.153 e Ft összegben került
meghatározásra. A szezonális forgalom figyelembe vétele alapján 2012. május 31-ig 5 M Ft, 2012. szeptember 30-ig
7.153 e Ft bérleti díj megfizetésére lett kötelezve a Kft. A bérleti díj nagysága és a fizetési gyakoriság a szakértői
vélemény figyelembevételével került módosításra. Az éves 12.153 eFt bérleti díj bruttó összeg, amelynek az Áfa
nélküli értéke 9.569.291,- Ft volt.
A bérleti díjak 2013 évre vonatkozóan módosításra kerültek a T. Képviselő – testület 2012. novemberi ülésén. Az
előterjesztésben a Liget – Fürdő Kft. bérleti díja 1.274.990,- Ft/hó+Áfa összegben lett megállapítva helytelenül, ezért
azt módosítani kell.
A fenti határozat alapján a 2013. május 31-ig, valamint a 2013. szeptember 30-ig fizetendő nettó bérleti díj a 2013
évre vonatkozó egységes 4,2 %-kos emelés után az alábbiak szerint alakul.
A bérleti díj
megfizetésének
ütemezése
2013. május 31.
2013. szeptember 30.
Összesen:

2012. évi
nettó összeg ( Ft )
3937008
5632283
9569291

2013. évi
nettó bérleti díj összege
( Ft )
4102362
5868839
9971201

A T. Képviselő – testület Kulik Zoltán gyomaendrődi lakos által a Hantoskerti holtág vízpartra nyúló önkormányzati
ingatlanból használt 180 m2-t terület után a 2013. évi bérleti díjat nettó 36.000,-Ft összegben határozta meg.
A bérbeadás Képviselő – testületi döntés alapján történt 2005. március hónapban. A bérleti díj akkor 1000,- Ft/év
összegben lett megállapítva. A többi területhasználattal összevetve aránytalanul alacsony a bérleti díj összege, ezért
a T. Képviselő – testület elfogadta annak a fentiekben leírt módosítását. A bérleti díj a módosítást követően éves
szinten nettó 200,- Ft/m2/év összeget tesz ki.
A 2012. novemberi Képviselő – testületi ülésen javaslatként felvetődött a Kulik Zoltán által bérelt ingatlan
értékesítése. A T. Képviselő – testület úgy döntött, hogy megállapítja a bérleti díjat, és majd a bérlő eldönti, hogy
számára ez megfelel, vagy ajánlatot tesz a megvételre.
Kulik Zoltán kérelemmel fordult a T. Képviselő – testülethez, mely szerint meg kívánja vásárolni az ingatlant. A 883.
hrsz.-ú ingatlan közterület, amely a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében
forgalomképtelen.
Kulik Zoltán szóban elmondta, hogy számára a bérleti díj magas. A bérleti díjat a Képviselő – testület mérsékelheti.
2. döntési javaslat
"Kulik Zoltán területhasználati díjának módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kulik Zoltán ( 5500 Gyomaendrőd, VI. ker. 100. ) bérlő
által a 883 hrsz-ú ingatlan területhasználatért a 644/2012.(XI.29.)Gye.Kt. határozatában 2013. évre meghatározott
bérleti díj összegét nem csökkenti.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 1. döntési javaslat
"Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. bérleti díj módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Liget – Fürdő Kft. bérlő által az 1090,
1293/5, 1295/2, 1298 hrsz-ú ingatlanok használatért a 644/2012.(XI.29.)Gye.Kt. határozatában 2013. évre
meghatározott bérleti díj összegét és a megfizetés módját az alábbiak szerint módosítja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Liget Fürdő Kft. által használt 1090, 1293/5, 1295/2 és
1298 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanok 2013. évi bérleti díját 9.971.201,- Ft/év+Áfa összegben határozza meg. A
szezonális forgalom figyelembevétele alapján 2013. május 31- ig 4.102.362,- Ft+Áfa, 2013. szeptember 30-ig, pedig
5.868.839,- Ft/Áfa bérleti díjat köteles megfizetni a társaság.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosítására.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2013. január 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.-vel közzszolgálati szerződés megkötése
Dr. Csorba Csaba jegyző, Dr. Varga Imre ügyvéd
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország, helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX tv. 13.§ -a meghatározza az önkormányzati
feladatokat. A felsorolásban a helyben biztosítható közfeladatok között szerepel az egészséges életmód segítését
szolgáló szolgáltatások, valamint a turisztika. A Liget Fürdő Kft, mint kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaság, fontos szerepet tölt be a közfeladat ellátásában.
A közbeszerzési törvény általános rendelkezésként lehetőséget biztosít a 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő
gazdasági társaság közvetlen, pályáztatás nélküli megbízására:
„in house” beszerzésként;.
„In house” beszerzés keretében a tevékenység ellátására olyan 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő
gazdasági szervezet bízható meg, amely éves árbevételének legalább 80 %-a a társaság tulajdonosával kötendő
szerződés teljesítéséből származik. A szerződések teljesítéséből származik az azok alapján, harmadik személyek
részére teljesített közszolgáltatás ellenértéke is, tekintet nélkül arra, hogy az ellenértéket az ajánlatkérő vagy a
közszolgáltatást igénybe vevő személy fizeti meg
A közszolgáltatási szerződést, a társasággal 5 éves időtartamra javasolunk megkötni, a Kbt. 9.§ (3) bekezdése
alapján. A szerződés tervezetét az előterjesztés mellékleteként csatoltuk.
A szerződés tartalmazza a feladatellátást, annak tárgyi és pénzügyi feltételeit, a szerződő felek jogait és
kötelezettségeit, valamint a szerződés teljesítésének ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket.
A közszolgáltatási szerződés alapján az önkormányzati tulajdonban lévő uszoda, gyógyfürdő és élményfürdő
létesítmény bérleti díj fizetés ellenébe kerül a Liget Fürdő Kft. használatába. A veszteség rendezés során az
üzemviteli épületet a Kft-be apportálta tulajdonos, így ennek esetében az amortizációs költségek elszámolása a
társaság feladatát képezi.
Önkormányzati vagyon gazdasági társaság részére történő térítésmentes használatba adására a Vagyonrendelet
alapján van lehetőség.

1. döntési javaslat
"Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.-vel közzszolgálati szerződés megkötése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Ön kormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Leget Fürdő Kft-vel az alábbi
közszolgáltatási szerződést köti meg:
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (Gyomaendrőd Selyem út 124.), képviseli: Várfi András polgármester,
(továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. (Gyomaendrőd Erzsébet Liget 2. sz.) képviseli: Vas Ignác ügyvezető
(továbbiakban: Társaság)
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között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. A Szerződés tárgya:
1.1 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatokra figyelemmel az Ötv. 8. §. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
az Önkormányzat az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, az egészségmegőrzés, a
betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység és a sport támogatása közszolgáltatási
feladatainak teljesítéséül Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint a Társaság kizárólagos tulajdonosa,
folyamatosan fejlesztette és bővítette annak tevékenységét. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX tv. 13. § (1) 4.; 13.; és a 15.; pontjaiban meghatározott kötelező önkormányzati feladatok teljesítése
céljából a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft-vel az alábbi közszolgáltatási szerződést köti az együttműködés részletes
szabályozása érdekében. A közszolgálati szerződés előzményét és a jelen szerződés szerves mellékletét képezi a
felek által Gyomaendrődön 2004. május 7-én megkötött szerződés.
1.2 Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen okiratban foglalt közszolgáltatási szerződés a Közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. tv. 9.§ (1) ka.) pontjában foglalt rendelkezések alapján nem minősül közbeszerzési eljárás-köteles
ügyletkötésnek.
2. A Szerződés időtartama:
Szerződő felek a jelen szerződést 5 éves időtartamra kötik meg.
3. A Társaság feladatainak meghatározása:
A Társaság a használatába adott ingatlanvagyon hasznosításával, a jelen szerződésben foglaltak szerint
megállapított, a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges forrásokból, az üzleti tervében meghatározott kereteken
belül az alábbi feladatok ellátását végzi:
fürdő strand és szállásszolgáltatás;
gyógyászati tevékenység annak fejlesztése;
a gyógyvíz hasznosításával, a fürdő kultúra fejlesztésével az egészséges életmód népszerűsítésével
kapcsolatos feladatok;
közreműködik a tulajdonos utasítása szerint a rendelkezésére bocsátott anyagi erőforrásokkal arányosan az
Önkormányzat turisztikai feladatainak ellátásában, fejlesztési koncepciók kidolgozásában ;
az üzemeltetésébe és tulajdonába adott vagyontárgyak karbantartása, jó gazda gondosságával történő
kezelése;
a saját bevételek növelésének elősegítése;
4. A Szerződésben foglalt feladatok ellátásának tárgyi és pénzügyi feltételei:
4.1. Az Önkormányzat a jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott szerződéssel átadta az üzemviteli épületet
tulajdonba adta a 3. pont szerinti tevékenység eredményes teljesítése rdekében.
4.2. A Társaságnak nyújtott támogatás:
Az Önkormányzat a Társaság működőképességének fenntartására, az önkormányzati vagyon karbantartására,
illetve állagvédelmére, valamint a 3. pontban rögzített szakmai feladatok ellátására pénzeszközt ad át, melynek
mértékét a Felek minden év február 28-ig határozzák meg a Társaság előzetes üzleti terve alapján. Az előzetes
üzleti tervet az Önkormányzat felhívása alapján a Társaságnak megelőző év november hónapjában el kell
készítenie, első alkalommal 2013. január 20-ig. A támogatás havi részletekben kerül kifizetésre a Társaság által
elkészített, s az Önkormányzat által elfogadott ütemezésnek megfelelően. Az év első két hónapjában az előző évi
támogatás 1/12 – 1/12 része kerül havonta tárgyhó 01. napjáig kiutalásra.
A közszolgáltatás teljesítéséhez biztosított pénzeszköz mértéke nem haladja meg a közszolgáltatás ellátásának
nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel
összefüggésben keletkezett bevételek különbségét.
4.3. A Társaság éves üzleti terve elfogadásának részeként az Önkormányzat külön dönt az alkalmazandó
belépődíjak és bérletek áráról, mely bevétel a Társaságot illeti meg.
5. Szerződő felek jogai és kötelezettségei:
Az Önkormányzat a Társaságot megbízza a jelen szerződésben rögzített feladatok ellátásával, a Társaság pedig azt
elvállalja, az alábbi jogok és kötelezettségek tekintetében:
5.1. A Társaság a jelen szerződés alapján jogosult az 4.1. pontban meghatározott önkormányzati vagyon
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birtoklására, használatára, figyelemmel arra, hogy ezen jogok gyakorlása felek által korábban a jelen szerződés 1
pontjában meghatározott bérleti szerződés alapján is megillette. A felek megállapítják továbbá, hogy a korábban
birtokba adott virágkertészet megszűnt, annak területére vonatkoznak a jogosultságok.
5.2. A Társaság a használatában lévő önkormányzati vagyont rendeltetésének megfelelően használhatja, köteles a
jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott szerződés szerint a vagyontárgyakért bérleti díjat fizetni. A Társaság
felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes, vagy szerződésellenes használat következménye.
5.3. A Társaság köteles a vagyontárgyak műszaki állagát – folyamatos karbantartással, állagvédelemmel – a jó
gazda gondosságával biztosítani, illetve szinten tartani. A vagyontárgyak fenntartásának költségei a Társaságot
terhelik. Ennek keretében a Társaságnak az alábbi kötelezettségei állnak fenn:
- gondoskodik az ingatlan funkciójának megfelelő karbantartásáról, az ingatlan megbízható üzemeltetéséről, a víz-,
az energia, a klíma és egyéb épületgépészeti rendszerek működőképességéről, az épület takarításáról (ide értve a
napi műszaki feladatokat és karbantartást, a víz-, az energia és más közmű-ellátást, a közegészségügyi feladatok
ellátásának biztosítását), valamint a vagyonvédelem megvalósításáról;
- viseli a jelen szerződésben foglalt feladatok ellátásából fakadó terheket és a közterheket, valamint a szerződés
időtartama alatt keletkezett, másra át nem hárítható károkat. Ezzel összefüggésben a Társaság köteles az
Önkormányzatot tájékoztatni a dologban beállt károkról és a fenyegető kárveszélyről.
5.4. A Társaság köteles az önkormányzati vagyont illetően – az állag-, a környezet védelme érdekében és az
önkormányzati vagyon használatából adódó minden egyéb esetben – a vonatkozó jogszabályok, szabványok
hatósági, szakhatósági és műszaki előírások (így különösen: a közegészségügyi, a tűzvédelmi és munkavédelmi
előírások) szerint eljárni. A Társaság az átadott vagyon használata során köteles a jelen szerződésben reá háruló
kötelezettségeket megtartani.
5.5. A Társaság köteles a használatba adott önkormányzati vagyon nyilvántartására vonatkozó előírásoknak
megfelelően az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének eleget tenni, valamint felel az adatok
hitelességéért és naprakész állapotáért. A Társaság az adatszolgáltatást negyedévente, a tárgynegyedévet követő
hónap 15-éig köteles tejesíteni. A Társaság javára az átadott önkormányzati vagyonra az ingatlan nyilvántartásba
használati jog kerül bejegyzésre, a közszolgáltatás teljesítésének idejére.
5.6. A Társaság köteles a használatában lévő vagyonnal folyamatosan elszámolni, a tárgyévben hatályos
önkormányzati vagyonrendelet, a számviteli törvény, valamint az önkormányzati vagyonnyilvántartás szabályai
szerint. A Társaság az önkormányzati vagyon tárgyairól elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amely tételesen
tartalmazza ezen eszközök könyvszerinti bruttó- és nettó értékét, az amortizáció összegét, az azokban
bekövetkezett változásokat
5.7. A Társaság köteles azonnal írásban bejelenteni az Önkormányzatnak, ha:
a.)
köztartozása esedékessége több mint 1 hónapja lejárt,
b.)
az általa használt önkormányzati vagyon összértékében bekövetkezett 10 %-os mértéket meghaladó
csökkenésről szerez tudomást,
c.)
a használt önkormányzati vagyonban súlyos környezeti veszélyeztetés alakul ki,
d.)
a használt önkormányzati vagyonnal kapcsolatban az Önkormányzat beavatkozását igénylő természeti
és környezeti károkozás történt, vagy egyéb, az önkormányzati vagyont érintő veszélyhelyzet következett be.
5.8. Szerződő felek megállapítják, hogy az Önkormányzat a jelen szerződés tárgyát képező ingó- és ingatlanvagyon
tekintetében vezetékes víz, tűz, elemi, katasztrófa és személyi kár kockázatokról szóló vagyon- és
felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik.
5.9. A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlant, illetve az ahhoz tartozó helyiségeket, karbantartási
kötelezettségére tekintettel olyan állapotban tartja, hogy a szerződés megszűnésekor olyan állapotban tudja
visszaadni, mint amilyen állapotban a szerződés lejártakor, mint azt a szerződéskötéskor átvette, figyelemmel a
szerződés időtartama alatti természetes elhasználódásra.
5.10. Azonnali hatályú felmondásnak van helye, ha:
a.) a használat jelen szerződésben meghatározott célja lehetetlenné vált,
b.)
a Társaság a vagyontárgyakat rongálja, rendeltetésellenesen vagy szerződésellenesen használja, illetve
hasznosítja, vagy pedig egyébként fennáll a veszély, hogy azokat a Társaság a szerződés lejártát követően nem
tudja a szerződésben meghatározott állapotban visszaadni,
c.)
az Önkormányzat vagy a Társaság jelen szerződésben, illetve a jogszabályokban meghatározott
kötelezettségeit súlyosan megszegi.
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6. A szerződés teljesítésének ellenőrzése:
6.1. A felek által megbízott személyek a szerződés teljesítését évente minden év január hónapjában felülvizsgálják
és a szerződés esetleges módosítására javaslatot tesznek.
6.2. A Társaság köteles üzleti tervét (szükség esetében aktualizált üzleti terv) a tárgyévet megelőző év
mérlegbeszámolójával egyidejűleg legkésőbb minden év április 15-ig az Önkormányzat elé terjeszteni.
6.3. Az Önkormányzat jogosult ellenőrizni – különös tekintettel a karbantartási, fenntartási, üzemeltetési feladatok
elvégzésére – a Társaság tevékenységét, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás eredményességét,
valamint a Társaságot terhelő kötelezettségek rendszeres és folyamatos betartását. Ennek során az Önkormányzat
jogosult adatokat, dokumentumokat bekérni a Társaságtól, és helyszíni ellenőrzést folytatni az Ötv. 92. § (11)
bekezdése b) pontja alapján.
7. A szerződés megszűnése:
7.1. A szerződés megszűnik:
a)
rendes felmondással indoklási kötelezettség nélkül annak közlésétől számított 90 nap elteltével.
b)
A 5.10. pontban szabályozott azonnali hatályú felmondással
7.2. A jelen szerződés megszűnésekor a Társaság köteles a használatba adott ingó- és ingatlan vagyontárgyakat –
a természetes elhasználódásra (amortizációra) tekintettel – rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a
tulajdonos Önkormányzat részére visszaadni.
A jelen szerződés megszűnése esetén a Társaság köteles tételesen elszámolni az általa használt önkormányzati
vagyonnal, átadás-átvételi eljárás útján.
9. Egyéb rendelkezések:
9.1. Jelen megállapodásra az Ötv.,Mötv., a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
9.2. A szerződés 6 példányban, egymással szó szerint mindenben megegyező tartalommal készült, amelyet a
szerződő felek képviselői elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírnak.
Gyomaendrőd, 2013. ………

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviseli: Várfi András
polgármester

Gyomaendrődi Liget Fürdő kft.
Képviseli: Vass Ignác
ügyvezető

Mellékletek:
1.sz. Üzemeltetési szerződés
2.sz. Tulajdonba adott ingatlanok nyilvántartási értéke szerinti kimutatás

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 02. 15.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
1. döntési javaslat
"Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.-vel közzszolgálati szerződés megkötése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Ön kormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Leget Fürdő Kft-vel az alábbi
közszolgáltatási szerződést köti meg:
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (Gyomaendrőd Selyem út 124.), képviseli: Várfi András polgármester,
(továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. (Gyomaendrőd Erzsébet Liget 2. sz.) képviseli: Vas Ignác ügyvezető
(továbbiakban: Társaság)
között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. A Szerződés tárgya:
1.1 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatokra figyelemmel az Ötv. 8. §. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
az Önkormányzat az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, az egészségmegőrzés, a
betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység és a sport támogatása közszolgáltatási
feladatainak teljesítéséül Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint a Társaság kizárólagos tulajdonosa,
folyamatosan fejlesztette és bővítette annak tevékenységét. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX tv. 13. § (1) 4.; 13.; és a 15.; pontjaiban meghatározott kötelező önkormányzati feladatok teljesítése
céljából a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft-vel az alábbi közszolgáltatási szerződést köti az együttműködés részletes
szabályozása érdekében. A közszolgálati szerződés előzményét és a jelen szerződés szerves mellékletét képezi a
felek által Gyomaendrődön 2004. május 7-én megkötött szerződés.
1.2 Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen okiratban foglalt közszolgáltatási szerződés a Közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. tv. 9.§ (1) ka.) pontjában foglalt rendelkezések alapján nem minősül közbeszerzési eljárás-köteles
ügyletkötésnek.
2. A Szerződés időtartama:
Szerződő felek a jelen szerződést 5 éves időtartamra kötik meg.
3. A Társaság feladatainak meghatározása:
A Társaság a használatába adott ingatlanvagyon hasznosításával, a jelen szerződésben foglaltak szerint
megállapított, a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges forrásokból, az üzleti tervében meghatározott kereteken
belül az alábbi feladatok ellátását végzi:
fürdő strand és szállásszolgáltatás;
gyógyászati tevékenység annak fejlesztése;
a gyógyvíz hasznosításával, a fürdő kultúra fejlesztésével az egészséges életmód népszerűsítésével
kapcsolatos feladatok;
közreműködik a tulajdonos utasítása szerint a rendelkezésére bocsátott anyagi erőforrásokkal arányosan az
Önkormányzat turisztikai feladatainak ellátásában, fejlesztési koncepciók kidolgozásában ;
az üzemeltetésébe és tulajdonába adott vagyontárgyak karbantartása, jó gazda gondosságával történő
kezelése;
a saját bevételek növelésének elősegítése;
4. A Szerződésben foglalt feladatok ellátásának tárgyi és pénzügyi feltételei:
4.1. Az Önkormányzat a jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott szerződéssel átadta az üzemviteli épületet
tulajdonba adta a 3. pont szerinti tevékenység eredményes teljesítése rdekében.
4.2. A Társaságnak nyújtott támogatás:
Az Önkormányzat a Társaság működőképességének fenntartására, az önkormányzati vagyon karbantartására,
illetve állagvédelmére, valamint a 3. pontban rögzített szakmai feladatok ellátására pénzeszközt ad át, melynek
mértékét a Felek minden év február 28-ig határozzák meg a Társaság előzetes üzleti terve alapján. Az előzetes
üzleti tervet az Önkormányzat felhívása alapján a Társaságnak megelőző év november hónapjában el kell
készítenie, első alkalommal 2013. január 20-ig. A támogatás havi részletekben kerül kifizetésre a Társaság által
elkészített, s az Önkormányzat által elfogadott ütemezésnek megfelelően. Az év első két hónapjában az előző évi
támogatás 1/12 – 1/12 része kerül havonta tárgyhó 01. napjáig kiutalásra.
A közszolgáltatás teljesítéséhez biztosított pénzeszköz mértéke nem haladja meg a közszolgáltatás ellátásának
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nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel
összefüggésben keletkezett bevételek különbségét.
4.3. A Társaság éves üzleti terve elfogadásának részeként az Önkormányzat külön dönt az alkalmazandó
belépődíjak és bérletek áráról, mely bevétel a Társaságot illeti meg.
5. Szerződő felek jogai és kötelezettségei:
Az Önkormányzat a Társaságot megbízza a jelen szerződésben rögzített feladatok ellátásával, a Társaság pedig azt
elvállalja, az alábbi jogok és kötelezettségek tekintetében:
5.1. A Társaság a jelen szerződés alapján jogosult az 4.1. pontban meghatározott önkormányzati vagyon
birtoklására, használatára, figyelemmel arra, hogy ezen jogok gyakorlása felek által korábban a jelen szerződés 1
pontjában meghatározott bérleti szerződés alapján is megillette. A felek megállapítják továbbá, hogy a korábban
birtokba adott virágkertészet megszűnt, annak területére vonatkoznak a jogosultságok.
5.2. A Társaság a használatában lévő önkormányzati vagyont rendeltetésének megfelelően használhatja, köteles a
jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott szerződés szerint a vagyontárgyakért bérleti díjat fizetni. A Társaság
felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes, vagy szerződésellenes használat következménye.
5.3. A Társaság köteles a vagyontárgyak műszaki állagát – folyamatos karbantartással, állagvédelemmel – a jó
gazda gondosságával biztosítani, illetve szinten tartani. A vagyontárgyak fenntartásának költségei a Társaságot
terhelik. Ennek keretében a Társaságnak az alábbi kötelezettségei állnak fenn:
- gondoskodik az ingatlan funkciójának megfelelő karbantartásáról, az ingatlan megbízható üzemeltetéséről, a víz-,
az energia, a klíma és egyéb épületgépészeti rendszerek működőképességéről, az épület takarításáról (ide értve a
napi műszaki feladatokat és karbantartást, a víz-, az energia és más közmű-ellátást, a közegészségügyi feladatok
ellátásának biztosítását), valamint a vagyonvédelem megvalósításáról;
- viseli a jelen szerződésben foglalt feladatok ellátásából fakadó terheket és a közterheket, valamint a szerződés
időtartama alatt keletkezett, másra át nem hárítható károkat. Ezzel összefüggésben a Társaság köteles az
Önkormányzatot tájékoztatni a dologban beállt károkról és a fenyegető kárveszélyről.
5.4. A Társaság köteles az önkormányzati vagyont illetően – az állag-, a környezet védelme érdekében és az
önkormányzati vagyon használatából adódó minden egyéb esetben – a vonatkozó jogszabályok, szabványok
hatósági, szakhatósági és műszaki előírások (így különösen: a közegészségügyi, a tűzvédelmi és munkavédelmi
előírások) szerint eljárni. A Társaság az átadott vagyon használata során köteles a jelen szerződésben reá háruló
kötelezettségeket megtartani.
5.5. A Társaság köteles a használatba adott önkormányzati vagyon nyilvántartására vonatkozó előírásoknak
megfelelően az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének eleget tenni, valamint felel az adatok
hitelességéért és naprakész állapotáért. A Társaság az adatszolgáltatást negyedévente, a tárgynegyedévet követő
hónap 15-éig köteles tejesíteni. A Társaság javára az átadott önkormányzati vagyonra az ingatlan nyilvántartásba
használati jog kerül bejegyzésre, a közszolgáltatás teljesítésének idejére.
5.6. A Társaság köteles a használatában lévő vagyonnal folyamatosan elszámolni, a tárgyévben hatályos
önkormányzati vagyonrendelet, a számviteli törvény, valamint az önkormányzati vagyonnyilvántartás szabályai
szerint. A Társaság az önkormányzati vagyon tárgyairól elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amely tételesen
tartalmazza ezen eszközök könyvszerinti bruttó- és nettó értékét, az amortizáció összegét, az azokban
bekövetkezett változásokat
5.7. A Társaság köteles azonnal írásban bejelenteni az Önkormányzatnak, ha:
a.)
köztartozása esedékessége több mint 1 hónapja lejárt,
b.)
az általa használt önkormányzati vagyon összértékében bekövetkezett 10 %-os mértéket meghaladó
csökkenésről szerez tudomást,
c.)
a használt önkormányzati vagyonban súlyos környezeti veszélyeztetés alakul ki,
d.)
a használt önkormányzati vagyonnal kapcsolatban az Önkormányzat beavatkozását igénylő természeti
és környezeti károkozás történt, vagy egyéb, az önkormányzati vagyont érintő veszélyhelyzet következett be.
5.8. Szerződő felek megállapítják, hogy az Önkormányzat a jelen szerződés tárgyát képező ingó- és ingatlanvagyon
tekintetében vezetékes víz, tűz, elemi, katasztrófa és személyi kár kockázatokról szóló vagyon- és
felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik.
5.9. A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlant, illetve az ahhoz tartozó helyiségeket, karbantartási
kötelezettségére tekintettel olyan állapotban tartja, hogy a szerződés megszűnésekor olyan állapotban tudja
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visszaadni, mint amilyen állapotban a szerződés lejártakor, mint azt a szerződéskötéskor átvette, figyelemmel a
szerződés időtartama alatti természetes elhasználódásra.
5.10. Azonnali hatályú felmondásnak van helye, ha:
a.) a használat jelen szerződésben meghatározott célja lehetetlenné vált,
b.)
a Társaság a vagyontárgyakat rongálja, rendeltetésellenesen vagy szerződésellenesen használja, illetve
hasznosítja, vagy pedig egyébként fennáll a veszély, hogy azokat a Társaság a szerződés lejártát követően nem
tudja a szerződésben meghatározott állapotban visszaadni,
c.)
az Önkormányzat vagy a Társaság jelen szerződésben, illetve a jogszabályokban meghatározott
kötelezettségeit súlyosan megszegi.
6. A szerződés teljesítésének ellenőrzése:
6.1. A felek által megbízott személyek a szerződés teljesítését évente minden év január hónapjában felülvizsgálják
és a szerződés esetleges módosítására javaslatot tesznek.
6.2. A Társaság köteles üzleti tervét (szükség esetében aktualizált üzleti terv) a tárgyévet megelőző év
mérlegbeszámolójával egyidejűleg legkésőbb minden év április 15-ig az Önkormányzat elé terjeszteni.
6.3. Az Önkormányzat jogosult ellenőrizni – különös tekintettel a karbantartási, fenntartási, üzemeltetési feladatok
elvégzésére – a Társaság tevékenységét, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás eredményességét,
valamint a Társaságot terhelő kötelezettségek rendszeres és folyamatos betartását. Ennek során az Önkormányzat
jogosult adatokat, dokumentumokat bekérni a Társaságtól, és helyszíni ellenőrzést folytatni az Ötv. 92. § (11)
bekezdése b) pontja alapján.
7. A szerződés megszűnése:
7.1. A szerződés megszűnik:
a)
rendes felmondással indoklási kötelezettség nélkül annak közlésétől számított 90 nap elteltével.
b)
A 5.10. pontban szabályozott azonnali hatályú felmondással
7.2. A jelen szerződés megszűnésekor a Társaság köteles a használatba adott ingó- és ingatlan vagyontárgyakat –
a természetes elhasználódásra (amortizációra) tekintettel – rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a
tulajdonos Önkormányzat részére visszaadni.
A jelen szerződés megszűnése esetén a Társaság köteles tételesen elszámolni az általa használt önkormányzati
vagyonnal, átadás-átvételi eljárás útján.
9. Egyéb rendelkezések:
9.1. Jelen megállapodásra az Ötv.,Mötv., a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
9.2. A szerződés 6 példányban, egymással szó szerint mindenben megegyező tartalommal készült, amelyet a
szerződő felek képviselői elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírnak.
Gyomaendrőd, 2013. ………

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviseli: Várfi András
polgármester

Gyomaendrődi Liget Fürdő kft.
Képviseli: Vass Ignác
ügyvezető

Mellékletek:
1.sz. Üzemeltetési szerződés
2.sz. Tulajdonba adott ingatlanok nyilvántartási értéke szerinti kimutatás

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 02. 15.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2013. január 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Az Ipari Park területén lévő 3741/52 hrsz.-ú ingatlan értkesítése nyílt árverésen
Csényi István
Márjalaki József kompenzációs listás önkormányzati képviselő
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülte a 2012. év novemberi ülésén döntött arról ( 644/2012.(XI.29.) Gye. Kt.
határozat ), hogy az Ipari Park területén lévő 11 ha és 4200 m2 nagyságú ( 3741/52 hrsz. ) építési terület és árok
megnevezésű ingatlant nyílt árverésen értékesíti az alábbi árverési kiírás alapján.
„Gyomaendrőd Város Önkormányzata a tulajdonában lévő 3741/52 hrsz. építési terület megnevezésű ingatlant
meghirdeti nyílt árverésen történő értékesítésre az alábbi kiírás feltételei szerint.
1. A terület fajlagos vételára: nettó 460 Ft/m2.
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata rangsorban az első helyen a teljes területet kívánja értékesíteni.
Amennyiben nincs ajánlat a teljes területre, akkor lehet a megosztással keletkező területrészre ajánlatot tenni.
3. A telekalakítási eljárás során az összes felmerülő költség a vevőt terheli.
4. Az árverés időpontja: 2012. december 14-én de. 10.00 óra.
5. Az árverés helye: Városháza kistermében ( Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ).
6. Az árverést vezeti: Csényi István polgármesteri hivatal alkalmazottja.
7. Az induló licit és licitlépcső összege az árverési kijelölt ingatlanról készült kimutatásban szerepel. A licitálandó
ingatlanra - legkésőbb 2012. december 14-én de. 9.00-ig - a kikiáltási ár 10 %-át kitevő szerződés megkötését
biztosító előleget kell a Polgármesteri Hivatal pénztárába befizetni. Az árverés megkezdésekor a pénztári bevételi
bizonylattal igazolni kell az árverési előleg befizetését.
8. Az árverési előleg a Polgármesteri Hivatal pénztárában kerül elhelyezésre. Az árverés során azon árverezők,
akik nem nyertek a befizetett árverési előleget a pénztárban az árverezést követően felvehetik. A nyertes árverező a
döntése alapján szintén felveheti az árverési előleget a pénztárban, vagy kéri annak beszámítását a vételárba.
9. Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az árverési
előleg letétbe helyezésre került.
10. A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja, a kikiáltási árnál alacsonyabb ajánlatot nem lehet
tenni.
11. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§-a alapján az önkormányzati ingatlanok értékesítésekor
az államnak elővásárlási jogot biztosít.
12. A licitálást megnyerőnek az árverést követően 8 napon belül szerződést kell kötnie. A licitálás során a nyertes
ajánlatot követően megállapításra kerül sorrendben 2. és 3. ajánlat. Amennyiben a nyertes licitáló 8 napon belül neki
felróható ok miatt nem köt szerződést, akkor a sorrendben megállapított 2. helyen lévő licitálóval kerül megkötésre a
szerződés. Vevőnek a vételárat legkésőbb az adásvételi szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
13. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási
osztályán lehet kérni, írásban, melyre írásban történik a válaszadás.
14. Az ingatlan az Ipari Park területén megtekinthető.”
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az Ipari Park területéből történő értékesítésről befektetői ajánlat illetve
érdeklődés alapján hozott döntést. A Békésterv Kft. vételi ajánlattal kereste meg az önkormányzatot. Az árverés
eredménytelen volt, mivel nem volt licitáló. A Békésterv Kft. az árverést követően írásban közölte, hogy az árverési
feltételek nem alkalmasak arra, hogy a Kft. feltételes vételi szándékkal licitáljon. A területrész megvásárlása a
társaság által a vételi ajánlatban leírtak szerint egy 500 kW-os napelemes fotóelektromos erőmű megépítése
benyújtott nyertes pályázat esetén jönne létre. A Békésterv Kft. közölte továbbá, hogy a pályázat még nem jelent
meg, amelynek érdekében meg kívánják vásárolni a megosztással keletkező mintegy 2,9 ha területrészt.
Az ingatlan az önkormányzat üzleti vagyonát képezi, amely forgalomképes. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 14. §-a alapján az önkormányzati ingatlanok értékesítésekor az államnak elővásárlási joga van.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. §-a alapján az ingatlan
hasznosítását nyílt eljárásban meg kell hirdetni. A Rendelet 16. és 20. §-ai értelmében az ingatlan hasznosítása
Képviselő – testületi hatáskörbe tartozik.
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A társaság az önkormányzathoz eljuttatott egy szerződést vételi jogról. A vételi jogot biztosító szerződés az
adásvételi szerződés egy speciális típusa. Az ingatlanra vonatkozó vételi jog érvényességéhez szükséges, hogy a
jog az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.
A szerződés tartalma vizsgálatra került, mely alapján az alábbiak kerültek megállapításra.
1. A fent hivatkozott rendelet alapján az értékesítés nyílt árverésen történhet.
2. Az 5 évig meghatározott egyoldalú vételi jog, annak átengedése másnak hátrányos az önkormányzat
számára. Az önkormányzat számára szintén nem előnyös a 12.) pontban leírt hozzájárulás nélküli építési
engedély készítés a vételi jog jogosultja részéről.
3. A szerződés nem tér ki az államot megillető elővételi jogra.
4. A szerződés 10.) pontjában az ingatlan megosztásával kapcsolatos valamennyi költség és illeték a
kötelezettre, vagyis az önkormányzatra van terhelve.
Az előterjesztésben hivatkozott árverési feltételek nem zárják ki a területrész vásárlás esetén az előszerződés
megkötését, majd a megosztást követően az új ingatlanra a végleges adásvételi szerződés megkötését.
Amennyiben a T. Képviselő – testület az ingatlan újbóli meghirdetése mellett dönt, akkor azt a korábbi árverési kiírás
feltételei mellett javaslom, természetesen az időpont megváltoztatása mellett.

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

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a tulajdonában lévő 3741/52 hrsz. építési terület megnevezésű ingatlant
meghirdeti nyílt árverésen történő értékesítésre az alábbi kiírás feltételei szerint.
1. A terület fajlagos vételára: nettó 460 Ft/m2.
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata rangsorban az első helyen a teljes területet kívánja értékesíteni.
Amennyiben nincs ajánlat a teljes területre, akkor lehet a megosztással keletkező területrészre ajánlatot tenni.
3. A telekalakítási eljárás során az összes felmerülő költség a vevőt terheli.
4. Az árverés időpontja: 2013. február 25-én de. 10.00 óra.
5. Az árverés helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal ( Gyomaendrőd, Selyem út 124.).
6. Az árverést vezeti: Csényi István Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazottja.
7. Az induló licit és licitlépcső összege az árverési kijelölt ingatlanról készült kimutatásban szerepel. A licitálandó
ingatlanra - legkésőbb 2013. február 25-én de. 9.00-ig - a kikiáltási ár 10 %-át kitevő szerződés megkötését
biztosító előleg utalását el kell indítani az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 53200125 – 11062402
számlára. Az árverés megkezdésekor a pénzintézet által kiadott bizonylattal igazolni kell az árverési előleg
átutalásának elindítását.
8. Az árverés során azon árverezők, akik nem nyertek azoknak a befizetett árverési előleg visszautalásra kerül. A
nyertes árverező a döntése alapján szintén kérheti az árverési előleg visszautalását, vagy annak beszámítását a
vételárba.
9. Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az árverési
előleg letétbe helyezésre került.
10. A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja, a kikiáltási árnál alacsonyabb ajánlatot nem lehet
tenni.
11. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§-a alapján az önkormányzati ingatlanok értékesítésekor
az államnak elővásárlási jogot biztosít.
12. A licitálást megnyerőnek az árverést követően 8 napon belül szerződést kell kötnie. A licitálás során a nyertes
ajánlatot követően megállapításra kerül sorrendben 2. és 3. ajánlat. Amennyiben a nyertes licitáló 8 napon belül neki
felróható ok miatt nem köt szerződést, akkor a sorrendben megállapított 2. helyen lévő licitálóval kerül megkötésre a
szerződés. Vevőnek a vételárat legkésőbb az adásvételi szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
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13. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályán
lehet kérni, írásban, melyre írásban történik a válaszadás.
14. Az ingatlan az Ipari Park területén megtekinthető.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2013. január 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A 660/2012.(XII.12.) Gye.Kt. határozat végrehajtására jelentés
Dr. Csorba Csaba jegyző
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd, Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 660/2012.(XII.12.) Gye.Kt. határozatával
rendelkezett az oktatási vagyon működtetéséről. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 74.§ (4)
bekezdése alapján a 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik a szakképző iskola
kivételével az illetékességi területén a saját tulajdonában álló a köznevelési intézmény feladatainak ellátását
szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről, saját forrásainak terhére. A működtetési kötelezettség alól az
önkormányzat felmentést kérhet gazdasági helyzetére és jövedelemtermelő képességére hivatkozással. Az
adatszolgáltatásunk alapján a megadását nem tartotta indokoltnak a döntéshozó és a működtetésért éves szinten
151.248.000. Ft összegű hozzájárulást kért. A havi mértéke 12.604.000. Ft. melynek mértékét 2015. augusztusában
lehetett volna felülvizsgálni. A döntést tárcaközi bizottság hozta meg, mely 6 tagból állt tagjait a köznevelésért
felelős, az államháztartásért felelős, valamint az önkormányzatokért felelős miniszterek egyenlő arányban
delegálták. A Klébelsberg Intézményfenntartó Központ tájékoztatása szerint a dologi kiadások, az épület
karbantartásának, felújításának költségei terhelik a működtető önkormányzatot. A nemzeti köznevelésről szóló tv. a
működtetési feladatokat az alábbiak szerint határozza meg:
“76. § 147 (1) A működtető feladata, hogy a köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló ingatlant az e törvény
keretei között kötött szerződésben foglalt módon és feltételekkel az ingatlan rendeltetésének megfelelő, hatályos
köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi előírások szerint üzemeltesse, karbantartsa. A működtető
köteles a működtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni, gondoskodni az ingatlan
vagyonvédelméről. A működtető köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban
a köznevelési feladatokat megfelelő színvonalon és biztonságosan láthassák el. Ennek keretében a működtető
feladata különösen a köznevelési intézmények működéséhez szükséges eszközök, taneszközök, anyagok, áruk,
szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása. A működtető feladata működtetni,
karbantartani a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt feladat ellátásához szükséges technikai
berendezéseket, javítani, karbantartani a tulajdonában lévő taneszközöket, beszerezni a köznevelési közfeladatellátáshoz szükséges eszközöket. “
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló
2012. évi CLXXXVIII.[1] tv. 4. §-a szerint 2013. január 1-vel az oktatási intézmény a Központba történő beolvadással
állami fenntartásba kerül. Az intézmény jogutódja a tankerületi központ. Amennyiben a törvény rendelkezéseinek
megfelelően az intézmény működtetéséről az önkormányzat gondoskodik, úgy a működtetéssel kapcsolatos jogok
és kötelezettségek tekintetében jogutódnak az önkormányzatot kell tekinteni, mely a tv. 6.§ (5) bekezdése
tekintetében a feladatok ellátásáról vagy önkormányzati költségvetési intézmény, vagy gazdasági társaság útján
gondoskodik.
A Képviselő-testület a 661/2012.(XII.12.) Gye.Kt. sz. határozatával a feladat ellátásával az önkormányzat
kizárólagos tulajdonában álló Zöldpark Nonprofit Kft-t bízta meg. A Kft a működtetéssel járó feladatok
megszervezését megkezdte. A Képviselő-testület döntéséről a feladat ellátását végző dolgozók kiértesítése
megtörtént. A dolgozók szóban és írásban is kaptak tájékoztatást. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. 25/A. § (8) alapján a költségvetési szerv útján ellátott közfeladatot közvetlen befolyása alatt álló gazdasági
társaság utódszervezete részére adja át, közfeladat ellátási és továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel, úgy a
közalkalmazotti jogviszony a törvény erejénél fogva megszűnik és a megszűnést követő nappal az új munkáltatónál
munkaviszony létesül. A dolgozókat a munkáltató személyében bekövetkező változásról annak időpontjáról, okáról,
a közalkalmazottat érintő jogi gazdasági és szociális körülményről 30 nappal előzetesen tájékoztatni kell. A
tájékoztatást követő 15 napon belül nyilatkozik a munkáltatónak, hogy a tovább foglalkoztatásához hozzájárul.
Amennyiben a dolgozó a tovább foglalkoztatáshoz nem járul hozzá, úgy a közalkalmazotti jogviszonya megszűnik és
részére Kjt 25/A.§ (6) bekezdése szerint végkielégítést kell fizetni. A jogviszony átalakulásának az időpontja 2013.
február 11. A jelen információnk szerint (a tájékoztató készítéséig a nyilatkozattételi határidő nem járt le) eddig egy
fő nem fogadta el a felkínált munkalehetőséget.
A 2013. évi költségvetési tv. támogatást biztosít az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetési feladatok
ellátásához. Az étkeztetés biztosítása kötelező önkormányzati feladat. A feladatalapú finanszírozáshoz kapcsolódó
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költségek megfelelő kezelésének, a térítési díjak, és a kötelező önkormányzati feladatellátás teljesítése érdekében a
konyhai dolgozók a Városi Gondozási Központ foglalkoztatotti állományába kerültek 2013. január 14-től.
Közszolgálati jogviszonyuk tartalmában változás nem következett be. Az Mt. 36-37.§-ban meghatározott átszállás
jogintézménye alapján a dolgozók a szükséges tájékoztatást szóban és írásban is megkapták.
Összegezve a fentieket a településen az oktatási feladatok átadása az állam részére megtörtént, a működéssel
kapcsolatos, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 76.§-ban meghatározott működtetési feladatok
ellátásáról a Képviselő-testület a 2006. évi IV. tv. alapján kiadott utasításnak megfelelően a testület kizárólagos
tulajdonában álló Zöldpark nonprofit Kft. gondoskodik. A feladatellátás során biztosítja a társulás által alapított és
fenntartott óvoda, valamint városi könyvtár karbantartási feladatainak ellátását. A speciális működési feltételek miatt
nem érintette az átszervezés közművelődési intézményt. Ennek megfelelően a Kft. 23 fő továbbfoglalkoztatásáról
gondoskodik 2013 február 11-től.
A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos létszám (12 fő) tovább foglalkoztatásáról a Városi Gondozási Központ
gondoskodik 2013. január 14-től. A gazdaságvezetők (3 fő) nem önkormányzati feladatellátási területen dolgoznak
tovább. További egy fő gazdasági feladatot ellátó dolgozó nem az önkormányzati feladatellátásban vesz részt, a
tankerületi központban lát el feladatot, esetükben áthelyezéssel kerülnek az új munkaterületükre. Egy gazdasági
dolgozó jogviszonya nyugdíjazás miatt szűnik meg. Az átszervezés pénzügyi hatásának pontos kiszámítására a
dolgozói nyilatkozatok megismerését követően kerülhet sor. Jelen ismereteink szerint a tájékoztató készítésekor
éves szinten (12 hónapra számítva) jelentkező megtakarítás összege eléri a 20 millió Ft-ot.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a jelentésem elfogadására.
[1] Az Országgyűlés 2012. november 26-án fogadta el, hatályos 2012. december 8-tól

Döntési javaslat
"A 660/2012.(XII.12.) Gye.Kt. határozat végrehajtására jelentés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 660/2012.(XII.12.) Gye.Kt. sz. határozat
végrehajtására adott jelentést elfogadja
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Dolgozó neve:
Lakcíme:
Tárgy: Munkáltatói tájékoztatás
MUNKÁLTATÓI TÁJÉKOZTATÁS
A 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
36-37. § alapján

A közalkalmazotti jogviszonyra is irányadó 2012. évi I. tv. a munka törvénykönyvéről 36-37. §-ban
előirt kötelezettsége alapján tájékoztatom,
hogy a 2012. évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről (továbbiakban: törvény) 7. § (5)-(6)
bekezdése alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 660/2012. (XII. 12.) Gye. Kt.
határozatában döntött az intézmény működtetéséről, ezért, 2013. január 1-jével a munkáltató
személyében változás következik be.

A változás időpontja: 2013. január 1.
A változás oka: törvényi előírás
Az átvevő munkáltató: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
A munkáltatói jogok gyakorlója: Várfi András polgármester
Az átvevő munkáltató címe, elérhetősége: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

A Munkavállaló közalkalmazotti státusza, besorolása, munkaideje, munkaköri leírása, valamint a
munkavégzés helye az átadás időpontjában változatlan. A személyi anyag 2012. dec. 31-ig átadásra
kerül.

...................................................
Átvevő munkáltató
A tájékoztatást átvettem és az abban foglaltakat megértettem.

................................................
Munkavállaló

Kelt: Gyomaendrőd, 2012. év december hónap 14. nap

…………………………………
Átadó munkáltató

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288
Web site: www.gyomaendrod.hu
e-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu
Üi.sz.:

Tárgy:

VI. 55-1/2012.

Munkáltatói tájékoztatás

Soczó Mihályné
5502 Gyomaendrőd
Polányi M. út 28.
MUNKÁLTATÓI TÁJÉKOZTATÁS
A 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
36-37. § alapján
A közalkalmazotti jogviszonyra is irányadó 2012. évi I. tv. a munka törvénykönyvéről 36-37. §-ban
előirt kötelezettség alapján tájékoztatom, hogy a 2012. évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési
feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről.
Az oktatási intézmények működtetése Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a feladata.
A feladatellátás egységesítése érdekében 2013. január 14. napjával az Ön munkáltatójának
személyében változás következik be.
Az átvevő munkáltató: Térségi Szociális Gondozási Központ
A munkáltatói jogok gyakorlója: Mraucsik Lajosné
Az átvevő munkáltató címe, elérhetősége: Térségi Szociális Gondozási Központ
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti út 1-5.
A Térségi Szociális Gondozási Központ a következő telephelyeken végez munkát:
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Diákotthon 5500 Gyomaendrőd, Népliget út 2.
Kis Bálint Általános Iskola 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181.
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 5500 Gyomaendrőd Hősök útja 43.
Békés M. Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
A Munkavállaló közalkalmazotti státusza, besorolása, munkaideje, munkaköre, az átadás
időpontjában változatlan.
Kelt: Gyomaendrőd, 2013. év január hónap 10. nap

...................................................
Átvevő munkáltató

…………………………………
Átadó munkáltató

A tájékoztatást átvettem és az abban foglaltakat megértettem.

................................................
Munkavállaló

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Tel.: (66) 386-122, Fax: (66) 283-288
Web site: www.gyomaendrod.hu
e-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu
Ikt. szám: VI.
Ügyintéző: Lévai

/2013.

Tárgy: Munkáltatói tájékoztató

……………………
5500 Gyomaendrőd
…………….. út …..
MUNKÁLTATÓI TÁJÉKOZTATÁS
Az 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról
25/A. § (2) – (3), 25/B. § alapján

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 660/2012. (XII. 12.) Gye. Kt.
határozatában döntött, hogy az oktatási vagyon működtetéséről gondoskodik. A közfeladat
ellátásáról a dolgozók továbbfoglalkoztatásáról az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező
Zöldpark Nonprofit Kft. gondoskodik.
Ennek értelmében az Ön közalkalmazotti jogviszonya 2013. február 11. napjától a Kjt. 25/A. § (8)
bekezdése alapján munkaviszonnyá alakul át.
Az átadást követően a foglalkoztatást az átvevő Zöldpark Nonprofit Kft. biztosítja.
Ügyvezető: Fekete József
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
A munkaszerződés megkötésekor a közalkalmazotti illetménye és egyéb járandóságai változatlanok
maradnak. Az átadó munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyként elismert idejét az átvevő
munkáltató úgy tekinti, mintha azt az átvevő munkáltatónál töltötte volna el.
Az átadás időpontjában munkaköre változatlan marad.
A tájékoztatást követően a kézhezvételtől számított 15 napon belül kell az átadó munkáltatónak
nyilatkoznia arról, hogy az átvevő munkáltatónál történő további foglalkoztatásához hozzájárul-e.
Ha az előírt határidőn belül nem nyilatkozik, úgy kell tekintetni, mintha nem járult volna hozzá a
további foglalkoztatásához.
Kelt: Gyomaendrőd, 2013. év január hónap 9. nap

…………………………………………
Átadó munkáltató
A tájékoztatást átvettem és az abban foglaltakat megértettem.

Átvétel napja: 2013. 01. …….

................................................
Munkavállaló

Nyilatkozat

Alulírott …………………….. nyilatkozom, hogy a Zöldpark Nonprofit Kft. –nél felajánlott
munkaviszonyt, változatlan feltételek mellett
elvállalom

nem vállalom el

Gyomaendrőd, 2013. január ……..

……………………………….
aláírás

6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2013. január 22-i ülésére
Tárgy:

Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2013.
évi működési célú támogatásának elfogadása
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:
Tisztelt Képviselő-testület!

A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2012. december 5-én tartott társulási
ülésén elfogadásra került a Társulás 2013 évi költségvetése.
A költségvetés bevételi oldalán a tagönkormányzatok lakosság arányos hozzájárulása áll, mely korábban 50 Ft/
lakos/év volt.
Mivel a lerakók rekultivációjának kivitelezési munkálatai lezajlottak, ezért lényegesen kevesebb feladat vár
megoldásra. Ebből adódóan az eddig 2 fős dolgozói létszám 2013. áprilisától 1 főre csökken, mely a költségek
csökkenését, ezáltal a tagönkormányzati hozzájárulás 50 Ft/lakos/évről 40 Ft/lakos/évre történő csökkentését
eredményezi.
Az önkormányzati támogatás alakulása:
Önkormányzat
Gyomaendrőd

2011.01.01.
Lakosságszám
14.479

2011. évi ktgv.
50 Ft/fő
723.950 Ft

2012.01.01.
Lakosságszám
14.331

2013. évi ktgv.
40 Ft/fő
573.240

A Társulás 2013 évi költségvetésének tervezetét és a költségvetésről született Társulás Tanácsi döntéseket a csatolt
melléklet tartalmazza.
Döntési javaslat
" 2013. évi működési célú támogatás elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának V.1. pontja
szerinti 40,- Ft/lakos arányú 2013. évi működési célú támogatását fogadja el, az összesen 573.240 Ft
összegűtámogatást a 2013. évi önkormányzati költségvetésben biztosítsa.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 01. 23.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
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Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs
Önkormányzati Társulás
Kondoros, Hősök tere 4-5. Telefon: 66/589-300, Fax.: 66/589-302.
E-mail: korosvolgyi.hrt@kondoros.hu
KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013
Települési szeméttelep-rekultivációs program a Körös-szögben

Előterjesztés
Készült Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati
Társulás 2012. december 5-én tartandó ülésére.

Előterjesztés tárgya: A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs
Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetés tervezete
Az előterjesztés előadója: Dankó Béla Társulási Tanács Elnöke

Tisztelt Társulási Tanács!

Az alábbiakban beterjesztem a társulás 2013. évi költségvetési tervezetét, mely
alapján javasolom, hogy 2013-ban a fajlagos működési hozzájárulás 40,- Ft./állandó
lakos összegben határozzák meg. A társulási megállapodás meghatározza, hogy az
éves működési célú támogatási igényről és az egyes Tagokat terhelő befizetési
kötelezettségekről a Társulási Tanács az adott költségvetési évet megelőző év
december 15. napjáig határozattal dönt.

15/ 2012. (XII.05.) sz. határozat
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa a Társulási Megállapodás V.1. pontja alapján a tagok 2013.
évi működési célú támogatását 40,- Ft/ lakos arányban határozzák meg.

Bevételek alakulása:
Várható bevételünk 4.423 e. Ft lesz. / Működési célú bevételt – az önkormányzatok
hozzájárulásával számolhatunk/. Költségvetésünk az előző évhez képest annyiban
módosul, hogy a működési célú támogatásértékű bevétel összege csökken 1.146
ezer Ft-tal / az érvényben lévő lakosságszám csökkent 803 fővel az 1 főre jutó
hozzájárulás összege 40 Ft/fő lesz/.

Bevétel

Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási
Rekult.Önk.Társ.

2012.év Változás 2013. évi
eredeti ei.
tervezet

6.
IV.

Támogatásértékű bevétel
1.

Támogatásértékű működési bevétel
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN
Pénzforgalom nélküli bevételek

IV.
VIII.

-1.146
-1.146

4.423
4.423

200

-200

0

200

-200

0

5.769

-1.346

4.423

Előző évi műk.előirányzat-maradvány,
pénzmaradvány igénybevét.
PÉNZFORGALOM
NÉLKÜLI
BEVÉTELEK
ÖSSZESEN

1.
VIII.

KÖRÖS-VÖLGYI
HULLADÉKGAZD.ÖNK.TÁRS.
BEVÉTEL ÖSSZESEN:

6.

5.569
5.569

Kiadások alakulása:
A kiadási főösszeg előirányzata 4.423 ezer Ft, az előző évhez képest csökkent 1.346
e. Ft-tal. A személyi kiadások összege 1.268 ezer Ft-tal, a járulék összege 474 ezer
Ft-tal lett kevesebb az előreláthatóan harmadik hónaptól 1 főre csökkenő dolgozói
létszám miatt. A dologi kiadások összege 1.350 e. Ft., emelkedik a 2012-ben belépő
Polisz könyvelő rendszer bérleti díjával, valamint a projekt zárás várható költségeivel.
A működési céltartalék összege csökken 254 ezer Ft-tal.
Kiadás

1. 1.

Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási
Rekultivációs Önk.Társ.
Működési kiadások
Személyi kiadások

1. 2.
1. 3.

Munkaadókat terh.bef.köt.
Dologi kiadások

1. 9.

Működési célú tartalék

6.
I.

IIII

Felhamozási kiadás
Kiadás Összesen

2012. évi
er. ei.

Változás

2013. évi
tervezet

3.672

-1.268

2.404

1.143
700

-474
650

669
1.350

254

-254

0

0
5.769

0
-1.346

4.423

Kérem a Képviselő Testületet, hogy a 2013. évi költségvetést megtárgyalás után
elfogadni szíveskedjenek.

12/ 2012. (XII.05.) sz. határozat
A Körös–völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás
2013. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegei az alábbiak:

Bevételi előirányzat

Ezer Ft

Működési célú, támogatásértékű bevétel

4.423

Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel

0

Előző évi műk. célú pénzmaradvány ig.vét.

0

Bevételek összesen:

4.423

Kiadási előirányzat

Ezer Ft

Személyi kiadás

2.404

Járulék

669

Dologi kiadás

1.350

Felhalmozási /beruházási / kiadás

0

Tartalék /műk. célú/

0

Kiadások összesen:

4.423

A Társulás által teljes munkaidőben foglalkoztatott létszám: 1 fő (+1 fő 3
hónapig).

Kondoros, 2012. december 5.

Dankó Béla
Társulási Tanács Elnöke

Körös-völgyi
Hulladékgazdálkodási
Rekultivációs Önkormányzati
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SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE
2013 ÉVI BEVÉTELEK
ezer Ft-ban

B E V É T E L E K:
382101 települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása

4.423

46415
Működési
önkormányzatoktól

társult
4.423

célú

támogatásértékű

Önkormányzat 2011.01.01.
Lakosságszám
Békéscsaba
62.729
Gyomaendrőd
14.479
Körösladány
4.872
Szarvas
17.205
Csabacsüd
1.946
Kondoros
5.388
Csárdaszállás
505
Kétsoprony
1.471
Szabadkígyós
2.794
Összesen:
111.389

2011. évi ktgv.
50 Ft/fő
3.136.450 Ft
723.950 Ft
243.600 Ft
860.250 Ft
97.300 Ft
269.400 Ft
25.250 Ft
73.550 Ft
139.700 Ft
5.569.450 Ft

bevétel

előirányzata

2012.01.01.
Lakosságszám
62.383
14.331
4.801
17.063
1.917
5.360
486
1.459
2.786
110.586

2013. évi ktgv.
40 Ft/fő
2.495.320
573.240
192.040
682.520
76.680
214.400
19.440
58.360
111.440
4.423.440

Bevételek összesen 2012. évben:

5.769

Bevételek összesen 2013. évben:

4.423

SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE

2013. ÉV
ezer Ft-ban

KIADÁSOK:
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása

2.404

Személyi juttatások előirányzata
511116 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabér
előirányzata
Teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozó
1 fő 12 hónapra = 1.656.000,1 fő 3 hónapra = 555.000,5141 Személyhez kapcsolódó költségtérítés
51411 Cafetéria 193.250,-

2.211

193

669

Munkaadókat terhelő járulékok
5311

Társadalombiztosítási járulék előirányzata
Rendszeres személyi juttatás után
2.211.000 Ft x 27%= 596.970
Céges telefon után 26 % = 40.000,-

5361

637

Egyéb befizetési kötelezettség előirányzata
229.968x 14%=32.200
Dologi kiadások előirányzata

32

5431
54712
55219

150
100

Irodaszer, nyomtatvány (27% )
Kis értékű tárgyi eszköz (27% )
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (27%)
Polisz könyvelőprogram 12x25.000,561111 Áfa
56211 Belföldi kiküldetés
56319 Egyéb dologi kiadások ( projekt zárás költségei )
57211 Munkáltató által fizetett SZJA
Céges telefon 54 % adó
Reprezentáció adója
592122 Működési céltartalék előirányzata
Kiadások összesen 2012. évben:
Kiadások összesen 2013.évben:
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