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MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a
Képviselő-testület

2013. június 12-én 16.00 órakor
kezdődő rendkívüli ülésére az Új Városháza üléstermébe.


Napirend:

1. „Kreatív Zöld Park Gyomaendrőd 2013” NKA pályázaton részvétel (A parkról bemutató
tart Oláh Mátyás László)
2. ÁROP -1.A.5-2013 pályázat Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
szervezetfejlesztése
3. Önkormányzati adósságkonszolidáció
4. Optikai kábelhálózat kiépítéséhez terület biztosítása
5. Bejelentések

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!
A rendkívüli Képviselő-testületi ülést követően, Bizottság Elnöki ülés kezdődik, melyen a
június havi rendes Képviselő-testületi illetve bizottsági ülésre előterjesztendő napirendek
kerülnek ismertetésre.

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.
Gyomaendrőd, 2013. június 11.
Várfi András
polgármester



A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a Városunk
főmenüből
nyíló,
Önkormányzat

Testületi
ülések

Előterjesztések
menüpontban.
http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek
Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt ülés
előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testület
2013. június 12.
napján tartandó rendkívüli üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. június 12-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

„Kreatív Zöld Park Gyomaendrőd 2013” NKA pályázaton részvétel
Mile Erika
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Jelen előterjesztés elsősorban a Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA) Vizuális Művészetek Kollégiuma 3974
altéma számú pályázati felhívására készült. Ebben olyan kortárs, esztétikailag és tartalmában igényes köztéri
munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozására nyerhető el támogatás, melyek az adott település
közterén a település kulturális jelenét erősítik. A helyszín/település jelentőségét erősítik, vagy a környezet
egyhangúságán változtatnak, azt vizuálisan dinamizálják.
A pályázók köre:
Önkormányzatok professzionális képzőművészek és iparművészek alkotásaival.
Igényelhető támogatás: 5 millió forint, mértéke a pályázat teljes költségvetésének maximum 70%-a (minimum 1,5
millió Ft)
Megvalósítás időtartama: 2013. május 1.–2014. május 1.
Benyújtási határidő:2013. június 10-én, éjfélig.
A támogatás az alábbi jogcímekre igényelhető:
anyagköltség (a szobor elkészítéséhez szükséges anyagok)
kivitelezés költsége (talapzat építés és szobor felállítás)
tiszteletdíj (a bevont művészek, tervezők)
technikai költségek (pl daru bérlése)
szállítás költsége
szakvélemény kiállításának díja (Magyar Alkotóművészeti Kh. Nonprofit Kft.)
A „Kreatív Zöld Park Gyomaendrőd 2013” elképzelés ütemekre bontva megvalósítható lenne hasonló pályázati
lehetőségek megjelenése esetén. A kiíróval történt telefonos egyeztetés során világossá vált, hogy e pályázat
benyújtása csak akkor támogatható, ha a végeredmény egy kész szobor átadása.
A kiírás megjelenése és a benyújtási határidő közti rövid felkészülési idő okán első körben úgy tűnt belefér a
költségvetésbe a 3,5 m x 2,3 m-es tervekben szereplő alkotás megvalósítása, ám a kőfaragó árajánlata alapján 1,6 x
3,5 m-es csökkentett méretű Süttői mészkőből faragott alkotás valósítható meg ekkora keretből. Az eredeti
elképzelés megvalósításához (a nagyobb szobor) 10 millió forint szükséges. Ennél az információnál az a döntés
született, hogy jelen pályázat ne kerüljön benyújtásra, hanem keressünk olyan pályázati lehetőséget, mely az eredeti
elképzelés megvalósítását támogatja.
Az eredeti elképzelés megvalósítása szakaszolva az alábbi lehet:
1, Szobor megvalósítás és medence készítés
2, Akadálymentesített parki sétány készítés
3, Napelemek beszerzése és installálása
4, Esővíz tároló és tisztító rendszer kiépítése, szivattyúk
5, Nyilvános portál készítése - interaktív kommunikáció
Az első szakaszban tervezett szobor megvalósítás további részletei (munkamenete és költségvetése) az alábbiak:
1.
Tervezés: A tervek végső pontosítása bevont művészek és tervezők közreműködésével
2.
Szakvélemény kiállítása (Magyar Alkotóművészeti Nonprofit Kft) 1:1 arányú műgyanta modell készítése
3.
A szobor műgyanta modelljének kivitelezése
a.
Anyag vásárlás: a szobor műgyanta modelljének elkészítéséhez szükséges anyagok beszerzése, és
műhelybe szállítása
a.
Formakészítés
b.
Kőfaragás pontozó segítségével
4.
A szobor kőből való kivitelezése
a. 1:1-es műgyanta modell szállítása a süttői kőfaragó műhelybe
b. Anyag vásárlás, szállítás
c. Nagyolás
d. Faragás
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e. Kész faragvány szállítása Süttőről Gyomaendrődre
5.
A talapzat felépítése, a szobor felállítása
Költségvetés
1.
2.
3.

Tiszteletdíj (a bevont művészek és tervezők tiszteletdíja)
– 2.000.000 HUF
Anyagköltség (a szobor elkészítéséhez szükséges anyagok)
A kivitelezés költsége
a.
Mintázás
b.
Formakészítés
c.
1:1 műgyanta modell készítése
d.
Kőfaragás pontozó segítségével
e.
A talapzat felépítése a szobor felállítása
4.
Szállítási költség
a. Anyagszállítás a műhelybe: Bp. Nóra utca 1028
b. 1:1-es műgyanta modell szállítása a süttői kőfaragó műhelybe
c. Kész faragvány szállítása Budapestről Gyomaendrődre
– 2.950.000 HUF
5.
Szakvélemény kiállításának díja (Magyar Alkotóművészeti Nonprofit Kft – 50.000 HUF
összesen:
–5.000.000 HUF
A park területe önkormányzati tulajdon, a lakóépületek (társasházak) területét kivéve.
Az írásos előterjesztéshez hozzátartozik Oláh Mátyás László bemutató előadása, illetve megtekinthető a
szoborról készült makett 80 x 40 x 25 cm méretben.
Október 6. ltp. Park terve- lásd mellékelt helyszínraj kép
Nulla kibocsátású, akadálymentesített, helyszín specifikus, modern, interaktív zöld szobor park. A medencék és a
szökőkutak esővízből működnek, az esti világítás és minden energia igény pedig napelemekből fedeződne. Több
lépcsős, fokozatosan fejlesztendő beruházás, mely egyes fázisaiban is kerek, kész.
Interaktivitás: A park honlapján az emberek beleszólhatnak és belemintázhatnak a szoborba. Szavazhatnak, hogy
melyik kompozíció vagy kreatív ötlet valósuljon meg a megfelelő pénzbeli támogatottság elérése esetén. A parkban
szobrászati desing utcabútorok is helyet kapnak. (egyedi tervezésű padok, korlátok lámpák szemetesek.)
Nulla kibocsátású medencék és szökőkutak, valamint a park locsolása is esővízből működik. Az esővizet az Október
6 ltp. esővíz csatornái által felfogott természetes csapadékból, tisztítás után nyernék, és a lakótelep egyik
épületének tetején elhelyezett tartályban történik a tárolás.
A szobor az esti világítást és minden energia igényt napelemekből nyeri. A napelemek elhelyezésére szintén a
lakótelep tetőtere lenne alkalmas.
Akadálymentesítés: Kistérkép, braire térkép (braire írásos információ, botvezető sáv, hangjelzések) kövezett rámpás
(kerekes székkel jól járható) utak.
Kortárs köztéri szobor: a város, mint szimbólum az emberi együttélés szimbóluma. Közösség a környezettel és a
hagyománnyal. Rezisztens és újrahasznosított anyagok. Masszív lopásálló, rongálásálló technológiákkal.
Ismeretterjesztő park, sétány: Kőlapokon szócikkek, illusztrációk képekkel, szövegekkel, idézetekkel.
Gyomaendrőd kiemelkedő személyiségei múltja, jelene, jövője kultúrhistória.
Kérem a tisztelt Képviselőket az előterjesztésben foglaltak megvitatására.

Döntési javaslat
""Kreatív Zöld Park Gyomaendrőd""
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. június 12-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

ÁROP-1.A.5-2013 pályázat Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
szervezetfejlesztése
Huszka Edit, Mile Erika
Dr. Csorba Csaba jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmények:
2013. január 1-jével az önkormányzatok feladatköre, illetve jogköre jelentősen megváltozott, amikor is a járási
kormányhivatalok megalakulásával megkezdődött a közigazgatás átalakítása. Ez egyrészt azt jelenti, hogy az
önkormányzatok intézmény-fenntartási, hatósági feladata és hatáskörei jelentősen visszaszorulnak és a
polgármesteri
hivatalok
tevékenységének
hangsúlya
a
településfejlesztés,
településüzemeltetés,
vállalkozásfejlesztés, közösségfejlesztés felé tolódik el. A feladatok és hatáskörök átalakítása lehetővé teszi, hogy
az önkormányzatok fokozott figyelmet fordítsanak a település-menedzsment gyakorlat, valamint a munkatársak
ezzel kapcsolatos készségeinek fejlesztésére. Másrészt az átalakuló szervezet felépítésével, a folyamatok és
munkatársak belső együttműködésének fejlesztésével fontos feladat a polgármesteri hivatalok működési
folytonosságának biztosítása az átalakítás során, és az ügyfélkapcsolatok színvonalának megőrzése és fejlesztése.
Az ezzel kapcsolatos jó gyakorlatok és módszerek adaptálása.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani az Államreform Operatív Program keretében
„Szervezetfejlesztés a konvergencia régióban lévő önkormányzatok számára” című egyfordulós pályázat (ÁROP1.A.5).
A pályázat keretében lehetőség nyílik arra, hogy új kihívásokat figyelembe véve az önkormányzat növelje a
feladatellátás hatékonyságát.
A pályázat célja:
A pályázati kiírás tervezete - a Magyary programban foglalt célokkal összhangban - két célterületet határoz meg:
- A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a járások kialakításáról, valamint
egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően
megváltozik az önkormányzatok feladatköre, amely a polgármesteri hivatalok, az önkormányzatok által felügyelt
intézmények szervezeti működésében is változásokat tesz szükségessé – a pályázat egyik célja a szükséges
változások felmérésének, megtervezésének, megvalósításának és az eredmények visszacsatolásának támogatása.
- Az önkormányzatok költségcsökkentésének, hatékonyságnövelésének módszertani és gyakorlati támogatása
annak érdekében, hogy a megváltozott feladat-ellátási rendben és finanszírozási környezetben is ésszerűen és
fenntarthatóan szervezett szolgáltatáskínálattal, kötelező és önként vállalt feladatokkal vegyenek részt.
A pályázás feltételei:
Az elnyerhető támogatás összege és intenzitása a települési önkormányzatok, a település lakosságszámától
függően két kategóriában pályázhatnak. Az I. kategóriában a 20.000 fő vagy annál nagyobb lélekszámú
konvergencia régiókban található települések települési önkormányzatai vagy a II. kategóriában az 5000 fő és a
20.000 fő közötti lakosságszámú konvergencia régiókban található települések települési önkormányzatai
pályázhatnak. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a II. kategóriában nyújthat be pályázatot. A támogatás formája a
pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélkül végleges juttatás
(továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás). A támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének
100%-a, tehát a pályázat önerőt nem igényel.
A II. kategóriában igényelhető támogatás minimum 10 millió Ft, maximum 22 millió Ft lehet.
A támogatási szerződés aláírását követően lehetőség nyílik a támogatás összeg 25%-ának előlegként való
lehívásra.
2013. május 27-én megjelent a pályázati felhívás, és várhatóan egy hónap lesz az önkormányzatnak a pályázati
dokumentáció elkészítésére.
A projekt megvalósításának utolsó határideje 2014. december 31.
A konstrukció meghirdetésével az alábbi eredményeket kívánjuk elérni:
A korábbi ÁROP-1.A.2. számú projektben vállalt intézkedések felülvizsgálata.
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Önkormányzati feladatellátás javítása.
Az önkormányzat és a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek közötti kapcsolat felülvizsgálata, javítása.
A közös hivatal szervezetének belső kapcsolatrendszerének felülvizsgálata, javítása.
Térségi szemlélet erősítése a feladatellátásban.
Lakossági felmérés a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és a felmerülő igényekről a lakosság
5%-ának bevonásával, 2 alkalommal: a projekt kezdetekor és a közepén.
A projekt eredményeinek folyamatos monitoringja.
A pályázat költségvetésének bemutatása az előterjesztés melléklete.
A projekt megvalósítása során megbízza Nyíri-Szmolár Esztert a közbeszerzési, és Huszka Editet a projet
asszisztesi feladatokkal.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására.

Döntési javaslat
"ÁROP-1.A.5-2013 pályázat"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szervezet fejlesztés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

1. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Államreform Operatív
Program keretében „Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára” című
egyfordulós pályázathoz (ÁROP-1.A.5.).
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat elkészítéséhez szükséges egyeztetések,
tárgyalások lefolytatására, benyújtására, valamint a szükséges jognyilatkozatok megtételére, az esetleges
hiánypótlások teljesítésére
3. Az Önkormányzat a projekt megvalósításába munkatársait is bevonja. Megbízza Nyíri-Szmolár Esztert a
közbeszerzési, illetve Huszka Editet a projekt asszisztensi feladatok ellátásával

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 06. 16.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Mile Erika
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Gyomaendrőd

Tevékenység

A Magyary Program szervezet beavatkozási
területéhez kapcsolódó intézkedések
1. ÁROP 1.A.2. számú A Polgármesteri Hivatalok
szervezetfejlesztési c. pályázatában vállalt intézkedések
felülvizsgálata. (Azon szervezetek számára kötelező, akik
részt vettek ebben a korábbi ÁROP projektben).
2. Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban
a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok
felülvizsgálata, valamint a kiszervezett és kiszervezhető
önkormányzati feladatok felülvizsgálata az új feladat‐
ellátási rendben. Intézményi struktúra, intézményirányítási
modell felülvizsgálata, átszervezése, a gazdasági társaságok
tevékenységeinek hatékonyabb működésére irányuló
szervezeti javaslatok kidolgozása és megvalósítása.
A Magyary Program feladat beavatkozási területéhez
kapcsolódó intézkedések
3. A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly
megteremtését szolgáló strukturális változtatások, ezzel
összefüggésben az önkormányzat rövid‐ és középtávú
költségvetési helyzetének, finanszírozási struktúrájának
értékelése, valamint a költségcsökkentés,
hatékonyságnövelés rövid, közép‐ és hosszú távú opcióinak
és stratégiájának kidolgozása és a legnagyobb potenciállal
rendelkező opciók meghatározása. A tevékenységet a
projekt kezdetétől számított 6 hónapon belül kell
megvalósítani.
4. Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló
intézményekkel – különösen köznevelési‐oktatási, valamint
szociális, közművelődési, gyermekvédelmi intézményekkel,
illetve az önkormányzat által üzemeltetett konyhákkal, diák‐
és felnőtt étkeztetési feladatokat ellátó intézményekkel ‐
kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell
kidolgozása.
5. A települési közszolgáltatások összehangolása
állampolgári szempontok figyelembe vételével a nem
önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával.

min.

2%

2%

max.

15%

25%

Tevékenység
jellege

Kötelező

Kötelező

Terv %

Tervezett összeg

18,0%

3 600 000

4,0%

800 000

14,0%

2 800 000

29,0%

4 800 000

Tevékenység

• Tanulmány, amely bemutatja a korábbi ÁROP 1.A.2 konstrukció keretében támogatott
projektben megvalósított fejlesztési intézkedések tartalmát, előfeltevéseit, eredményeit és
a még meg nem valósított intézkedések relevanciáját a megváltozott önkormányzati
működési környezetben.
• A támogató infrastruktúrában bekövetkező változások felmérése, optimalizálási javaslatok
kidolgozása; változások által érintett szerződéses kapcsolatok, kiszervezési kérdések
vizsgálata
• Irányítási modell felülvizsgálata, szükség szerint új modell kialakítása, gazdasági
társaságok rendszerének áttekintése: Ipari Park kft, Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft,
Regionális Hulladékkezelő Kft, Gyomaszolg Kommunális Közszolgaltató Kft.
tevékenységeinek hatékonyabb működésére irányuló szervezeti javaslatok kerülnek
kidolgozásra.

2%

25%

Kötelező

11,0%

2 200 000

• Tanulmány, amely bemutatja az önkormányzat költségcsökkentésének és
hatékonyságnövelésének lehetőségeit rövid‐ közép‐ és hosszú távon, valamint
meghatározza a beavatkozás fókuszpontjait

2%

25%

Kötelező

9,0%

1 800 000

• Optimális feladatellátási és finanszírozási modell, kiemelve az üzemeltetési,
vagyongazdálkodási kérdéseket

Választható

4,0%

800 000

• Hatékonyságnövelés lehetőségeit bemutató tanulmány a nem önkormányzati szolgáltatók
körében, állampolgári szempontok beépítése mellett

6. Az új feladat ellátási rend hatékony megszervezését
támogató intézményirányítási erőforrás‐tervező és vezetői
információs rendszer alkalmazása. Hatékonyságelemzésre
működés‐átvilágításra, fenntartói döntéseinek hatás‐ és
költségelemzésére, optimális intézményszerkezet
kialakítására, költségvetés tervezésre, működési
modellezésre alkalmas eszköz bevezetése.
7. Térségi feladat‐ellátási modell kialakítása és
megvalósítása az önként vállalható és térségi szinten
ellátható feladatvállalások vonatkozásában.
8. Térségi szinten, több önkormányzat tekintetében a
funkcionális tevékenységek, vagyongazdálkodási, település‐
és intézményüzemeltetési (pl. étkeztetés, takarítás stb.)
feladatok közös megszervezésének, ellátási modelljének
vizsgálata, az új modell megvalósítása.
c. A Magyary Program eljárás beavatkozási
területéhez kapcsolódó intézkedések
9. A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése
a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és
felmerülő igényekről. A lakosság véleményének, igényeinek
és javaslatainak felmérése minimum egy adekvát módszer
(pl. kérdőív, személyes megkérdezés, online adatgyűjtés,
telefonos interjú stb.) alkalmazásával, minimum két
időintervallumban. (kötelező a 20.000 főnél nagyobb
lakosságú települések számára)
10. Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett
szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata,
újraszervezése, a kapcsolódó szervezeti szabályzatok
felülvizsgálata; három kiválasztott folyamat árszervezésére,
optimalizálása. Folyamatok átszervezése abban az esetben
támogatható, amennyiben azok eredményeként a
folyamatok erőforrásigénye csökken.

11. A közszolgáltatások nyújtásának és a szervezet
működésének folyamatos, ciklikus minőségfejlesztése
érdekében nemzetközileg elfogadott minőség‐
menedzsment modell bevezetése vagy felülvizsgálata pl. a
közigazgatásra adaptált Közös Értékelési Keretrendszer
(Common Assessment Framework; CAF) alkalmazása révén.
A megújított CAF 2013‐as modell bevezetéséhez és
alkalmazásához nyújt segítséget a kormányzati CAF honlap
(https://caf.kim.gov.hu), amelyen az ingyenesen
használható online önértékelési kérdőívkitöltő szoftveren
túlmenően módszertani segédanyagok is feltöltésre
kerülnek.
d. A Magyary Program személyzet beavatkozási
területéhez kapcsolódó intézkedések
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20%

Választható
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Választható

5,0%

1 000 000
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20%

Választható

8,0%

1 600 000

0%

10%

Választható

10,0%

2 000 000
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Választható
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2 000 000

0%

20%

Választható

0,0%

0

0%

20%

0,0%

0

25,0%

5 000 000

Választható

• Térségi feladat‐ellátási modell kidolgozása előzetes felmérést követően egy önként vállalt
feladatra.

• Térségi feladat‐ellátási modell kidolgozása és megvalósítása az üzemeltetésre
vonatkozóan

• Lakossági elégedettség és igényfelmérés módszertan
• Két közvélemény felmérés
• Az eredmények értékelése

12. Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban
a polgármesteri hivatalok és a települések intézményei,
jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás
kapacitásgazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és
szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata,
átszervezése.

2%

25%

Kötelező

14,0%

2 800 000

2%

25%

Kötelező

11,0%

2 200 000

Közvetett költségek
Projekmenedzsment
Nyilvánosság biztosítása
Közbeszerzés
Horizontális szempontok teljesítésével kapcsolatosan vállalt
tevékenységek, biztosítékok, jogi, közjegyzői költségek

1%
0%
0%
0%

10%
5%
2%
1,5%

10,0%

2 000 000

0%

1,5%

1,5%

Kötelezőre szánt összeg
Választhatóra szánt összeg
Közvetett költségek

60%
30%
10%

60%
30%
10%

63,0%
27,0%
10,0%

13. A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések
megvalósításának folyamatos, a projekt teljes időtartamát
átívelő nyomon követése, szakértői támogatás biztosítása.

Projektnagyság

20 000 000

20 000 000

5%
2%
1,5%

100,0%

12 600 000
5 400 000
2 000 000

20 000 000

• A két településsel közösen működtetett Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
felülvizsgálata
• A munkatársak tevékenységi körének felmérésére, munkaköri leírásuk aktualizálására.
• A szervezet együttműködési modell finomhangolása

• Az intézkedések megvalósításának nyomonkövetése, szakértői támogatás nyújtás

3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. június 12-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Önkormányzati adósságkonszolidáció
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Kormány a közigazgatás átalakításának keretében a helyi igazgatás és önkormányzás hatékonyabbá tétele
érdekében az önkormányzatokra vonatkozóan újraszabályozta a mindennapi működést rendező törvényeket és a
feladatok végrehajtását biztosító előírásokat.
Ennek alapján a helyi önkormányzás feladatainak újrastrukturálása mellett az önkormányzati gazdálkodás feltételei
és módja is megváltoztatásra került. Ahhoz azonban, hogy az önkormányzatok meg tudjanak felelni ezen szigorúbb
gazdálkodási szabályoknak és az új feltételek mellett is biztosítható legyen a közszolgáltatások megfelelő színvonalú
ellátása, a pénzügyi-gazdasági rendszerük alapjainak megszilárdítása is szükséges, azaz rendezni kell a mind a
működésüket, mind a fejlesztéseiket segítő, de korábban az állam által nem fedezett kiadásokkal kapcsolatos
kötelezettségvállalások sorsát.
Az Országgyűlés által elfogadott Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvény
(továbbiakban: Költségvetési törvény) 72-75. §-ai rendelkeznek az 5000 fő feletti önkormányzatok adósságának
részleges átvállalásáról.
Az átvállalás előkészítése során önkormányzatunk 2013. január 11-ig adatot szolgáltatott a Magyar Államkincstárnak
a 2012. december 31-én fennálló adósságállományunkról.
2013. február 28-ig megkötésre került a Költségvetési törvény 74 § (5) bekezdése szerinti megállapodás, melynek
értelmében a Magyar Állam Gyomaendrőd Város adósságállományából 725.787.848 Ft összegű adósságot vállal át.
Az átvállalt adósság a 2012. december 31-én meglévő, kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó 4.632.028,08 CHF
összegű adósságállomány 241,06-os árfolyamon átszámított 1.116.596.689 Ft értékű kötelezettségének 65 %-a.
A Költségvetési törvény értelmében az államháztartásért felelős miniszter az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (a
továbbiakban: ÁKK) útján gondoskodik az adósságátvállalás lebonyolításáról.
Az adósság konszolidációja kétféle módon történik: adósságátvállalás, illetve költségvetési támogatás formájában.
Önkormányzatunk esetében a konszolidáció adósságátvállalás útján fog megvalósulni, melynek lényege, hogy az
önkormányzat, a finanszírozó pénzintézet és a Magyar Állam (jelen eljárásban az ÁKK képviseli) az átvállalással
érintett adósságelemre háromoldalú tartozásátvállalási szerződést köt. Az átvállalás egy ütemben történik, 2013.
június 28-án.
Az átvállaláshoz az önkormányzat adatokat szolgáltatott a kötvény aláírt dokumentumairól (pl. információs
összeállítás, dematerializált okirat, forgalmazói és kibocsátói szerződések stb.) az „ÁKK Adatfeltöltő” elnevezésű
webes felületen, mely dokumentumok alapján az ÁKK elkészíti a tartozásátvállalási szerződés tervezetét.
Mivel önkormányzatunk esetében az átvállalással érintett ügylet kötvényen alapul, úgy az önkormányzatnak
gondoskodnia kell az adott értékpapír részleges visszavásárlásához szükséges képviselő-testületi határozat
meghozataláról is. Ezen határozat tartalmát a finanszírozó pénzintézet megküldte részünkre.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a döntési javaslatot
jóváhagyni.

Döntési javaslat
"Adósságkonszolidáció "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
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A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

1. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV.
törvény (továbbiakban költségvetési törvény) 72 - 75. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a
költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalást igénybe kívánja
venni.
2. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel vagy
egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak fedezetére,
teljesítésének biztosításául szolgál.
3. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
332. §-a szerinti megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal és a finanszírozó hitelintézetekkel az
önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról (konszolidáció).
4. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza Várfi András
polgármestert és Dr. Csorba Csaba jegyzőt, hogy:
a) megtegye a költségvetési törvény 72 – 75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket;
b) a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (KELER) által kialakított/ kialakításra kerülő, az 5000 fő
feletti önkormányzatokra irányadó „Eljárási rend” alapján az Önkormányzat által kibocsátott kötvénysorozat(ok)
vonatkozásában végrehajtandó részleges törléshez a szükséges nyilatkozatokat megtegye, illetve kapcsolódó
dokumentumokat aláírja és megállapodásokat megkösse;
c) a költségvetési törvény 74. § (6) bekezdése szerinti megállapodásokat kösse meg;
d) a kötvénytulajdonos pénzintézetekkel/pénzintézettel az Önkormányzat által kibocsátott kötvénysorozat(ok)
vonatkozásában végrehajtandó részleges törléshez kapcsolódó megállapodásokat megkösse;
e) a részleges törlésből adódó szükséges módosításokat az Információs Összeállításban és az Okiratban megtegye.
5. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a RAIFFEISEN Bank Zrt.-t, hogy az Önkormányzatra
vonatkozó, banktitoknak minősülő adatokat a konszolidáció végrehajtása érdekében a Magyar Államkincstár (MÁK)
részére átadja és azokat a MÁK kezelje.
6. Gyomaendrős Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzatnak a Magyar Állam által
átvállalt adósságállománya tekintetében a RAIFFEISEN Bank Zrt. a teljesítést az Önkormányzat helyett a Magyar
Államtól elfogadja.
7. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata nem áll a
helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény szerinti adósságrendezési eljárás
alatt.
8. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos
intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 06. 28.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
Határidő: 2013. 09. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. június 12-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Optikai kábelhálózat kiépítéséhez terület biztosítása
Csényi István, Pardi László
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Békési Kistérség optikai telekommunikációs hálózat fejlesztést tervez Gyomaendrőd Város területén, mely során
egy új optikai légvezeték épülne a Katona József utcától a Sebes György utcai T-Mobile adótoronyig. A beruházás
tervezésekor Önkormányzatunk jelezte a beruházó irányába, hogy pályázati forrásból szeretnénk megoldani az új
városháza épületének rákötését a már meglévő optikai hálózatra.
Az igényünkkel kapcsolatban beruházás előkészítése során a tervező Schultz Gábor (PolarNet Kft.) nyomvonal
egyeztetés céljából felkereste Önkormányzatunkat és ismertette a beruházás első szakaszának (Katona József út-TMobile torony) nyomvonalát.
Az egyeztetés során kiderült, hogy a nyomvonalszakasz egyes szakaszai a magántulajdonban lévő 086/38 hrsz-ú
mezőgazdasági földúton halad.
Az egyeztetés után felvettük a kapcsolatot az érintett ingatlan tulajdonosával, Balasi Istvánnal, aki elmondta, hogy
nincs szándékában akadályozni a beruházást, de szeretné a felmerülő helyzetet tisztázni és a beruházással érintett
ingatlant eladni az Önkormányzat számára.
A beruházás közvetlenül hozzávetőlegesen 5 m2 területet érinthet, mivel csak az oszlopok által elfoglalt helyre van
szükség, azonban hosszú távon célszerű a magántulajdonban lévő mezőgazdasági földút megvásárlása mivel ez a
terület több Ipari Park fejlesztési koncepcióban is mentesítő, elkerülő útként szerepel.
A 086/38 hrsz.-ú ingatlan megvételére tervezett alrészletek becsült értékről szakvélemény készült. A szakvélemény
a fentiek alapján az út teljes megvásárlására határozta meg a becsült értéket, míg a legelő esetében fajlagos érték
lett meghatározva a megosztás útján keletkező területrészre.
Az értékbecslés az alábbiak szerint határozta meg a becsült forgalmi értéket.
1. út: 510.000 Ft.
2. legelő: megosztás útján keletkező terület fajlagos becsült értéke 30 Ft/m2.
A becsült forgalmi érték meghatározásánál figyelemmel voltam az ingatlant érintő a környező ingatlantulajdonosok
javára bejegyzett vízelvezetési és átjárási szolgalmi jogokra.
Az út mintegy 300 m2 hosszúságban aszfaltozott. Az aszfaltozott rész 4,5 méter széles egyenetlen felülettel. Az
aszfalt kopóréteg hiányos, sok a kátyú, nagy mélyedések alakultak ki.
Amennyiben a T. Képviselő – testület az út alrészlet, illetve a gyep megosztása útján keletkező területrész
megvásárlása mellett dönt, akkor azt az alábbi feltételek mellett javaslom.
Az út vételára az ajánlat: 510 eFt.
A gyep megosztása útján keletkező területrész fajlagos ára: 30 Ft/m2.
A telekalakítással felmerülő költségeket a PolarNet Kft. átvállalja.
Az adásvételi szerződés megkötése a telekalakítási eljárást lezáró jogerős határozat kézhezvételét követő 8
napon belül.
5. A vételár megfizetése legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg.
6. Az adásvétel forrása: …
1.
2.
3.
4.

Az adásvétel létrejöttét követően az út a forgalomképtelen nemzeti vagyon részét fogja képezni.
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Amennyiben a tulajdonossal nem sikerül megegyezni akkor lehetőség van vezetékjog bejegyeztetéséről szóló
megállapodás megkötésére. A kártalanítás összegére, kiindulva a MOL által és az önkormányzat között létrejött
megállapodások alapján 100 Ft/m2-t javaslok.

1. döntési javaslat
"Területváráslás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrőd, külterület 086/38 hrsz.-ú ingatlan 1 ha 0543 m2 területű út,
illetve a 2591 m2 területű gyep megosztásával keletkező új ingatlan megvásárlására Balasi István tulajdonosnak
(Gyomaendrőd, Sebes György utca 52. szám ) az alábbi ajánlatot teszi.
Az út vételára az ajánlat: 510 eFt.
A gyep megosztása útján keletkező területrész fajlagos ára: 30 Ft/m2.
A telekalakítással felmerülő költségeket a PolarNet Kft. átvállalja.
Az adásvételi szerződés megkötése a telekalakítási eljárást lezáró jogerős határozat kézhezvételét követő 8
napon belül.
5. A vételár megfizetése legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg.
6. Az adásvétel forrása: …
1.
2.
3.
4.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert az ajánlattételre, illetve az egyesség
megkötésére. Amennyiben az egyesség jelen határozattól eltérően jöhet létre, akkor azt be kell terjeszteni a T.
Képviselő – testület elé jóváhagyásra.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 12. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
2. döntési javaslat
"Kártalanítás "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az alábbi kártalanítási ajánlatot teszi a Gyomaendrőd, külterület 086/38
hrsz.-ú ingatlanra az optikai kábelhálózat vezetékjog bejegyeztetése céljából Balasi István tulajdonosnak
(Gyomaendrőd, Sebes György utca 52. szám ).
1. Az érintett terület nagysága után 100 Ft/m2.
2. A nyomvonalról készítendő változási vázrajzok készítés, illetve az ingatlan- nyilvántartásba való bejegyezés
költségei Gyomaendrőd Város Önkormányzatát terhelik.
3. A megállapodás megkötése a telekalakítási eljárást lezáró jogerős határozat kézhezvételét követő 8 napon
belül.
4. A kártalanítás megfizetése legkésőbb a megállapodás megkötésével egyidejűleg.
5. A kártalanítás forrása: …
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert az ajánlattételre, illetve a megállapodás
megkötésére. Amennyiben az egyesség jelen határozattól eltérően jöhet létre, akkor azt be kell terjeszteni a T.
Képviselő – testület elé jóváhagyásra.
Határidők, felelősök:

10

Határidő: 2013. 12. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI
SZAKVÉLEMÉNY

A Gyomaendrőd, 086/3 hrsz-ú földrészlet telekhatár-rendezéséhez kapcsolódó önkormányzati tulajdonba kért
területrész becsült forgalmi értékének megállapításáról

Készült: 2013. június 10.
Készítette:

Csényi István
Ingatlanforgalmi szakértő
Törzslap száma: 72/07/1999
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I. ÉRTÉKLAP

A Gyomaendrőd, 086/3 hrsz-ú földrészletek önkormányzati tulajdonba kért alrészletek becsült forgalmi értéke
1. út: 510.000 Ft.
2. legelő: megosztás útján keletkező terület fajlagos becsült értéke 30 Ft/m2.

Az értékmeghatározás részletezését a szakvélemény tartalmazza. A fenti, reálisan becsült piaci alapú forgalmi
érték kiindulásként szolgál bármely vagyonérték megállapításához.
Az értékbecslés jelen időszakra vonatkozik. Későbbi felhasználás esetén az új érték nem számítható az inflációs
rátával növelt összeggel, az értékbecslést ez esetben aktualizálni kell.

Gyomaendrőd, 2013. június 10.
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II. AZ INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKE
I.

Előzmények, helyszíni szemle

Gyomaendrőd Város Jegyzője ( 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám ) megbízást adott arra, hogy a
Gyomaendrőd, külterület 086/3 hrsz-ú földrészlet út alrészlet, valamint a legelő telekhatár-rendezéséhez
kapcsolódó önkormányzati tulajdonba kért területetek becsült forgalmi értékéről készítsek ingatlanforgalmi
szakértői véleményt. Az értékbecslés célja: az önkormányzati tulajdonba kért terület megállapodás előtti becsült
forgalmi érték meghatározása.
A Békési Kistérség optikai telekomunikációs hálózat fejlesztést tervez Gyomaendrőd Város területén, mely
során egy új optikai légvezeték épülne a Katona József utcától a Sebes György utcai T-Mobile adótoronyig. A
beruházás tervezésekor Önkormányzatunk jelezte a beruházó irányába, hogy pályázati forrásból szeretnénk
megoldani az új városháza épületének rákötését a már meglévő optikai hálózatra.
Az igényünkkel kapcsolatban beruházás előkészítése során a tervező Schultz Gábor (PolarNet Kft.) nyomvonal
egyeztetés céljából felkereste Önkormányzatunkat és ismertette a beruházás első szakaszának (Katona József útT-Mobile torony) nyomvonalát.
Az egyeztetés során kiderült, hogy a nyomvonalszakasz egyes szakaszai a magántulajdonban lévő 086/38 hrsz-ú
mezőgazdasági földúton halad.
Az ingatlan tulajdonosa elmondta, hogy nincs szándékában akadályozni a beruházást, de szeretné a felmerülő
helyzetet tisztázni és a beruházással érintett ingatlant eladni az Önkormányzat számára.
A beruházás közvetlenül hozzávetőlegesen 5 m2 területet érintet, mivel csak az oszlopok által elfoglalt helyre
van szükség, azonban hosszú távon célszerű a magán tulajdonban lévő mezőgazdasági földút megvásárlása
mivel ez a terület több Ipari Park fejlesztési koncepcióban is mentesítő, elkerülő útként szerepel.
Az optikai kábel nyomvonala érinti a legelőt is. A legelőből csak kisebb területrész kerülne megvásárlásra. A
legelővel kapcsolatban a PolarNet Kft. vállalja a költségek megfizetését.
A becsült értéket piaci összehasonlító adatok alapján határoztam meg.
II. Az ingatlan leírása
Az ingatlan nyilvántartási adatai
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:

Gyomaendrőd, külterület volt Győzelem TSZ központ és az Ipari
Parkhoz közel
086/38
1 ha 3134m2
1/1
Kivett és legelő
a, kivett út: 1 ha 0543 m2, b, legelő: 2591 m2
A környező ingatlanokra vízelvezetési és átjárási szolgalmi jog

Az ingatlan tulajdonosa:
− Balasi István
Az ingatlanon építeni az út és a gyep csak művelési ág módosításával, illetve a gyep művelési alól való kivonása
után lehetséges. Az út mintegy 300 m2 hosszúságban aszfaltozott. Az út 4,5 méter széles egyenetlen felülettel.
Az aszfalt kopóréteg hiányos, sok a kátyú, nagy mélyedések alakultak ki.
Önkormányzati út eladások korábban:
1. 2004 év, 02037/50 hrsz.-ú 2745 m2 területű javított aszfalt burkolatú külterületi út 50 eFt, 18 Ft/m2.
2. 2005 év, 02775/1 hrsz.-ú 5994 m2 területű javított aszfalt burkolatú ( Bónom – zug ) külterületi út 500
eFt, 83 Ft/m2.
3. 2006 év, 16551 hrsz.-ú 349 m2 területű földút ( Dan-zug ) 69,8 eFt, 200 Ft/m2.
A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján a terület Gk 1 jelű
építési övezet.
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Gk jelű építési övezet előírásai
10. § (1) A Gk jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezet területén:
a) Az építési telkek újonnan történő beépítésére vonatkozó paramétereit az építési övezeti jel tartalmazza.
b) A telek utcai homlokvonala: kialakult, -új telek kialakítása esetén min. 25,0 m
c) Közműellátás szintje: teljes
(2) A Gk* jelű építési övezetben kizárólag az Ipari parki humán szolgáltatások (étkeztetés, munkásszállás stb.)
számára helyezhetők el építmények.
(3) A Gk jelű építési övezetekben új építés esetén a következő paraméterek biztosítandók:
*megjegyzés Új építés, ill. telekosztás csak az övezet egészére kiterjedő terv tervtanácsi véleményezése alapján
engedélyezhető,
h = az épület megfelelő homlokzatának építménymagassága oldalkert és hátsókert esetén
Beépítési Max.
Min/max Min.
Min.
Előkert Oldalkert Hátsókert
Jel Övezeti jel
mód
beépítettség építmény- telekterület zöldfelület min (m) min (m) min.(m)
(%)
(%)
magasság (m2)
(m)
Gk Sz 50
50
10,5
2000
25
10
8
10
Gk1*
Szabadonálló
(4) Az Gk jelű építési övezetekben új építés esetén a következő rendeltetésű épületek engedélyezhetők:
a) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, az épületen belül a tulajdonos, a
használó és a személyzet számára szolgáló lakások,
b) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató épület,
c) igazgatási és egyéb irodaépület,
d) sportépítmény,
e) parkolóház, üzemanyagtöltő,
f) hulladékgyűjtő udvar.
A legelő telekhatár - rendezéssel érintet terület nagysága pontosan most még nem ismert.
Összehasonlító adatok
A Közös Hivatalban 2013. évben kifüggesztett adásvételek
Helyrajzi
szám
0392/10
0443/6
0371/10
02533/6
02479/10
0201/50
01516/11
086/36

Terület nagysága ( m2 ), egyéb megjegyzés
Szántó, 5 ha 3645 m2 144,0 AK
Szántó, 1 ha 7084 m2 31,15 AK
Gyep, 0 ha 1302 m2 2,03 AK
Szántó, 1 ha 4740 m2 33,31 AK
Szántó, 2 ha 2102 m2 49,95 AK
Szántó, 3 ha 8413 m2 141,98 AK
Szántó, 3121 m2 4,24 AK
Szántó, 2059 m2 3,93 AK

Vétel ár
( Ft )
4.320.000
700.000
100.000
999.000
1.200.000
5.900.000
189.000
118.000

Fajlagos
vételár
30.000 Ft/AK
22.472 Ft/AK
49.261 Ft/AK
29.990 Ft/AK
24.024 Ft/AK
41.555 Ft/AK
44.576 Ft/AK
30.025 Ft/AK

Magánszemély 2012. évben ajánlatot tett az önkormányzat tulajdonát képező 1038/2 hrsz.-ú 3725 m2 nagyságú
beépítetlen terület ( Révlapos ) művelési ágú ingatlanból megosztás útján keletkező mintegy 25 m x 60 m
nagyságú területrész megvásárlására. Az ajánlat a bruttó vételárat 150.000 eFt összegben jelölte meg. A terület a
helyi szabályozás alapján beépíthető.
A Gyoma, Révlaposon lévő 1020 hrsz.-ú ingatlan ( 4234 m2 ) 2011 évben 605.360 Ft összegben lett értékesítve,
fajlagos ár: 143 Ft/m2. A terület beépített.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata közcélú ( csapadék csatorna építés ) területet belterületen 150 Ft/m2
fajlagos áron vásárolt 2012. évben.
Tekintettel arra a körülményre, hogy a terület megszerzése közcélt szolgál és hasonló területszerzés a
közelmúltban nem történt, a becsült forgalmi értéket az alábbiak szerint határoztam meg.

5
1. út: 1 ha 0141 m2. 10141 m2 x 50 Ft/m2 = 507.050 Ft.
2. legelő: a terület megosztása útján keletkező területrész fajlagos becsült értéke, 30 Ft/m2.
III. Értékbecslés
Az ingatlan értékét az érvényben lévő jogszabályok és a kialakult, elfogadott nyugat – európai, valamint a hazai
szakmai gyakorlat szerint:
Az ingatlan értékét
Forgalmi értéke alapján kell megállapítani.
A forgalmi értékét befolyásolja:
− A település jellege,
− A településen belüli fekvés,
− Az elhelyezkedés,
− A megközelíthetőség,
− Az infrasruktúra,
− A beépíthetőség,
− A környezetvédelem,
− A műszaki kialakítás,
− Az állag és állapot,
− A hasznosíthatóság,
− Az újraelőállítási költségek,
− A várható hozam,
− A kereslet – kínálat, stb.

IV. Összefoglalás
Gyomaendrőd Város Jegyzője ( 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám ) alapján elvégeztem az
a Gyomaendrőd, külterület 086/38 hrsz-ú földrészlet önkormányzati tulajdonba kért alrészletek értékbecslését
A rögzített adatok, számítások alapján a területrész becsült forgalmi értéke:
1. út: 1 ha 0141 m2. 10141 m2 x 50 Ft/m2 = 507.050 Ft, kerekítve, 510 eFt.
2. legelő: a terület megosztása útján keletkező területrész fajlagos becsült értéke, 30 Ft/m2.
V. Záradék
Az értékelési bizonyítvány egészként kezelendő, abból részletet kivenni és azt önállóan értelmezni nem lehet.
A becsült érték meghatározásánál figyelemmel voltam arra, hogy a területrész ilyen módon történő értékesítése
egyedi, csak az önkormányzat lehet a vevő. Továbbá külön értékeltem, hogy a területrész a természetben nyílt
csapadékcsatornaként funkciónál és funkcionált korábban is.

Gyomaendrőd, 2013. június 10.

Csényi István
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MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

1.

Térképrészletek,

2.

Fotók,

3.

Tulajdoni lapszemle.

8

9

10

11

13

14

15

16

