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MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel
meghívja Önt a Képviselő-testület
2013. szeptember 26-én 14.00 órakor
kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.




Napirend:
1. A 2013. évi költségvetésről szólórendelet módosítása
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet módosítása
3. A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet
módosítása
5. Rendeletalkotás a gyermekétkeztetés étkezési térítési díjának megállapításáról
6. A követelésről lemondás eseteiről és módjairól szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
7. A 7. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése
8. „Dr. Békés” Fogszakorvosi Bt.-vel a 3. számú fogorvosi körzetre kötött feladat-ellátási
szerződés módosítása
9. Küldött delegálása a Réthy Pál Kórház- Rendelőintézet Felügyelő Tanácsába
10. Vidovszky kép és Corini grafikák megvásárlása
11. Katona József Művelődési Ház nagytermének használata
12. Csatlakozás a 2014 évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez
13. Közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata, módosítása
14. Új megállapodás a Fő út 80. szám alatti ingatlan használatára
15. Gyomaendrődi Liget Fürdő évközi gazdálkodási beszámolója
16. Gyomaendrődi Liget Fürdőtől vásárolt szolgáltatás felhasználásáról tájékoztatás

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.

17. Gyomaszolg Ipari Park Kft. gazdálkodási beszámoló
18. A DAOP-4.3.1-09-2009-0054 jelű projekt Támogatási szerződés módosítása
19. Tulajdonosi hozzájárulás a DAOP -2011-4.1.3/A-11 sz. pályázathoz
20. Villamos-energia beszerzés 2014. - Bíráló Bizottság létrehozása
21. Magtárlaposi út 1-3/III. sz. alatti szolgálati bérlakás kiutalása
22. Beszámoló az oktatási vagyon működtetéséről
23. Beszámoló a Gyomaendrődi játszóterekről
24. Tájékoztató a hátralékos lakáshitel szerződések felmondása és végrehajtás elrendelése
tárgyában hozott bizottsági döntésről
25. Ünnepi díszkivilágítás
26. Gyomaendrőd Városi Diáksport Bizottság kérelme
27. Körös-Kajak SE kérelme
28. Zanyik Béla kérelme
29. Körös-völgyi HRT társulási megállapodásának módosítása
30. 421/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozat visszavonása, a Gyomaendrőd, Hősök u.
39/B. sz. alatti szolgálati bérlakás kiutalása
31. Bejelentések
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. § (2)
bekezdés a.) pontja alapján az alábbi napirendi pontok megtárgyalására zárt ülésen kerül
sor.
1. Gyomaendrőd díszpolgára és Gyomaendrődért emlékplakett cím adományozása

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2013. szeptember 25.

Várfi András
polgármester

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testület
2013. szeptember 26.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
Tóthné Gál Julianna
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. II. 14.-i ülésén a város 2013. évi költségvetését a 3/2013. (II. 19.)
önkormányzati rendeletével állapította meg, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít.
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
A Képviselő-testület által hozott döntések,
Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai,
Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.
A költségvetési főösszeg 31.717,- E Ft összeggel nőtt.
Főbb előirányzat változások a következők:
A költségvetési rendeletbe beépítésre került az állami támogatások közé a Belügyminisztérium értesítése
alapján a 2013 első félévében lemondott 1.286 E Ft óvoda működésével kapcsolatos támogatás, mely a
gyermeklétszám csökkenésének következménye, továbbá az idősotthoni ellátással kapcsolatos MÁK
hatósági ellenőrzés megállapítása, mely 606 E Ft összegű plusz támogatást jelent önkormányzatunknak.
Központosított támogatásként jelentkezik 136 E Ft közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, 351 E Ft a
szennyvíztisztító telep korszerűsítésére, és 222 E Ft könyvtári érdekeltségnövelő támogatás.
A belügyminiszter 22/2013. (VI. 11.) BM rendelete alapján - költségvetési törvény IX. fejezet 3. cím Helyi
önkormányzatok kiegészítő támogatásain belül a szerkezetátalakítási tartalék jogcímen jóváhagyott
előirányzatból - 2.189 E Ft-ot kapott önkormányzatunk gyermekétkeztetési feladatok kiegészítésére, 8.654 E
Ft-ot szociális és gyermekjóléti alapellátásra, és 7.811 E Ft-ot a költségvetési törvény 2. melléklet I.1.c)
alpontja szerinti beszámítás összegének differenciált visszapótlására.
Az egyéb központi támogatásoknál jelentkezik a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi
kompenzációjára biztosított júniustól augusztusig leutalt 5.973.- E Ft. Ezen összeg a bevételi oldalon az
egyéb központi támogatások előirányzatánál, a kiadási oldalon pedig az intézmények személyi juttatásánál
és a hozzá kapcsolódó járulékok előirányzatánál jelentkezik.
Jelen rendeletmódosítás során a költségvetési rendeletet érintő Képviselő-testületi döntések is beépítésre
kerültek. Így a tartalékból kivezetésre került a hivatali klíma vásárlására 4,5 millió Ft, a XI. Kistérségi Civil
Találkozó megrendezéséhez 129 E Ft, az optikai kábelhálózat kiépítéséhez területvásárlásra 1 millió Ft, a
Gyermekliget Óvoda parkettacseréjéhez 1.450 E Ft, a Rózsahegyi Alapítványnak 5.000 E Ft pályázati
pénzeszköz megelőlegezésére, továbbá az árvíz sújtotta települések támogatására 1.500 E Ft.
A Képviselő-testület 312/2013. (VI.27.) Gye. Kt. határozata alapján a Városi Egészségügyi Intézmény
beszerezte a Gyomaendrőd 2-es számú felnőtt háziorvosi praxis tárgyi minimum feltételéhez tartozó
eszközöket, berendezéseket. A beszerzéshez szükséges 1.835 E Ft összegű forrást az önkormányzat a
működési tartalékból biztosította, mely a rendeletmódosítással az intézmény költségvetésébe támogatásként
beépítésre került.
Kockázati tényezők:
Amennyiben a fenti előirányzati tételek nem kerülnek beépítésre a költségvetési rendeletbe, úgy a Képviselő-testület
által elfogadott költségvetési rendeletben az állami támogatások főösszege eltér a Belügyminisztérium
nyilvántartásában meghatározott összegtől, továbbá a Képviselő-testület által hozott döntések alapján történő
kifizetéseknek nincs meg a kifizetési jogosultsága. Az eredeti költségvetésbe be nem tervezett kiadások, és azok
forrása is beépítésre került a költségvetésbe.
A mellékelt indoklás a költségvetési rendelet módosításáról részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási
előirányzatok változásait, azt követen a változások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe III. előirányzat
változás címén.
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Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.

TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..…/2013. (………..) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„2. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 3.547.235 ezer forint. Ezen belül a 2012. évi
pénzmaradvány összege 793.093 ezer forint, a működési célú pénzeszköz átvétel összege 654.042 ezer forint, a
felhalmozási célú bevételeken belül a támogatás értékű felhalmozási bevétel összege 526.385 ezer forint, az
államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege 11.500 ezer forint részletezve az 2., 2/a.,
2/b., melléklet szerint.”
(2) Az ÖR. 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
(3) Az ÖR. 2/b melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
2. § (1) Az ÖR. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.198.876 ezer forint, ezen belül a személyi
juttatás 823.622 ezer forint, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulás 184.707 ezer forint, dologi kiadás
760.245 ezer forint, a működési célú pénzeszköz átadás 430.302 ezer forint, melyet a 3., 3/a. melléklet tartalmaz.”
(2) Az ÖR. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
(3) Az ÖR. 3/a melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
3. § (1) Az ÖR. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Az Önkormányzat felújítási kiadásainak értéke 25.300 ezer forint, melyet a 4. melléklet tartalmaz.”
(2) Az ÖR. 4. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
4. § (1) Az ÖR. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 866.892 ezer forint. Ezen belül az Önkormányzat
által kijelölt fejlesztési kiadás 598.858 ezer forint. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 48.648 ezer forint
(ebből a felhalmozási célú támogatás értékű kiadás összege 37.354 ezer forint, államháztartáson kívülre
felhalmozási céllal átadott pénzeszköz összege 11.294 ezer forint), a kölcsönök nyújtása 8.873 ezer forint,
hiteltörlesztés összege 210.513 ezer forint önkormányzatunknak. A felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5.
melléklet mutatja be.”
(2) Az ÖR. 5. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
5. § (1) Az ÖR. 6. § (1) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 456.167 ezer forint.”
(2) Az ÖR. 6. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
6. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
7. § Ez a rendelet 2013. október 10. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben

Cím Alcím Előir. Cím Alcím
szám szám szám neve neve
1.

1.

1.

Előir. neve

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Költségvetési támogatások
Önkormányzati Hivatal működésének általános
tám.
Zöldterület gazdálkodás támogatás
Közvilágítás támogatás
Köztemető fenntartás támogatás
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Adatok: ezer forintban
Módosított
2013. évi
előirányzat
terv
III.
691 296

759 676

158 605
25 455
33 238
100

168 425
25 455
33 238
100

1.
1.

1.
1.

1.
1.
1.

1.
1.

1.
2.

2.
3.

3.
1.-3.
4.

5.
6.
1.

1.-6.

2.
3.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Közutak fenntartásának támogatása
Beszámítás összege (elvárt bevétel)
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok
támogatása
Óvodapedagógusok bértámogatása
Óvodaműködtetési támogatás
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz
Egyes szociális és gyermekjóléti alapellátás
támogatása
Egyes szociális alapellátás tám. Térségi Szoc.
Gond.Kp.
Étkezés állami támogatása
Bentlakásos üzemeltetési támogatás
Kulturális feladatok támogatása
Normatív kötött felhasználású támogatások
Központosított támogatás működési célú
Központosított támogatás felhalmozási célú
Szerkezetátalakítási tartalékból
TEKI támogatás
Kötvény adósságátvállalás felhalmozási célú
Vis maior támogatás
Egyéb központi támogatás
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:
Önkormányzati sajátos működési bevételek
Helyi adók
Iparűzési adó
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója
Idegenforgalmi adó
Pótlékok, bírságok bevétele
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap
Gépjármű adó
Termőföld bérbeadása
Különféle bírságok
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
Mezőőri járulék bevétele
Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése, ÁFA
visszatér.
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
Pénzügyi befektetések bevételei
Koncesszióból származó bevételek
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Költségvetési bevételek összesen:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz működési célra.
Felhalmozási célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Összesen
Kölcsönök visszatérülése összesen:
Rövid lejáratú hitelfelvét
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának összes bevétele
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6 934
-62 485

6 934
-62 485

38 694
76 336
12 582
0
64 661

38 694
75 536
12 096
67 058
64 661

21 538

21 538

204 594
79 356
15 351
16 337
0
0

196 776
79 356
15 957
16 337
0
9 455
487
18 654
0
0
0
14 729
803 001

0
0
0
0
691 296

260 000
29 000
5 000
35 000
6 000
5 000
1 000
70 000

10 000
421 000

260 000
29 000
5 000
35 000
6 000
5 000
1 000
28 000
0
0
0
10 000
379 000

9 000
0
0
0
9 000
1 121 296

9 000
0
0
0
9 000
1 191 001

96 251
541 989
537 885
0
1 176 125

98 951
502 336
537 885
0
1 139 172

21 900
0

21 900
0

2 319 321

2 352 073

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Határ Győző Városi Könyvtár
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalmozási célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Határ Győző Városi Könyvtár összesen:
Közművelődési- Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm. célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató
Intézmény
Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvoda
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm. célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvoda
Városi Egészségügyi Intézmény
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm. célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Városi Egészségügyi Intézmény összesen:
Térségi Szociális Gondozási Központ
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen:
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
Költségvetési bevételek összesen:
Saját bevétel összesen
Műk.c.pe.átvét.összesen
Felhalm.célú bevétel összesen
Előző évi pénzmaradvány összesen
Kölcsönök visszatérülése összesen:
Rövid lejáratú hitelfelvét
Összes
bevétel

300
0
0
0
300
6 800
0
0
0

0
300
0
0
0
300
0
6 800
0
0

6 800

6 800

183
2 101
0
0
2 284

183
2 101
0
0
2 284

4 140
145 879

4 140
145 879
0

150 019

150 019

238 545
10 294

238 545
2 000
0

248 839

240 545

395
1 726

395
1 726
0

2 121

2 121

1 121 296
346 614
701 989
537 885
708 551
21 900
0

1 191 001
349 314
654 042
537 885
793 093
21 900
0

3 438 235

3 547 235

2. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése
Cím Alcím Előir.
szám szám szám
1.
4.
1.

Megnev.

Alcím
Előir. neve
neve
Önkormányzat saját bevétel
Holtágak haszonbére
Földhaszonbér
Bérleti díj
Cím neve

5

Adatok: ezer forintban
Módosított
2013. évi terv
előirányzat III.
1 114
8 140
20 575

1 114
8 140
40 575

1.

1.

4.

4.

2.

3.

Költségalapú bérlakások lakbérbevétele
Közterületfoglalás
393
Egyéb bevételek
2 084
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
2 084
Kamatbevétel
3 000
Készlet értékesítés
Kamatbevétel kötvény
25 000
Árfolyam nyereség
Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés
ÁFA bevétel-befizetendő
13 861
ÁFA visszatérülés működéshez
ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.
Hulladéklerakó bérleti díj bev.
20 000
Oktatási intézmények saját bev.
Oktatási intézmények bérl.díj bev.
Saját bevétel összesen:
96 251
Önkormányzat műk.c.pe.átvétel
Támogatásértékű műk.bevétel
Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét.
Rendszeres segély átvett pénz
190 115
Gyermektartásdíj kieg.
Mozgáskorl.tám.
Mezőőri jár. átvett pénz
3 000
Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332, egyéb 14076)
18 408
Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló
286 309
2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám.
16 808
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás 60 fő támog.
Téli közfoglalkoztatás 8 fő támog.
Építéshatósági számla előző évi rendezése
0
MVH-tól átvett pe.
Támogató Szolgálat támogatása
Belvíz III. EU-s önerő alap s.forrás kieg.
Körös-Szögi kistérségi T-tól 2012. évi kieg.tám.
Szúnyoggyérítés településektől átvett pe.
Oktatási Int. műk.c.pe.átvétele
Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez
12 214
Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez
12 935
Előző évi pm. átvét
IKSZT pályázat bér támogatás
2 200
Támogatásértékű műk.bevétel össz.
541 989
Liget Fürdő pénzeszközátvétel
R.K. Diákjaiért 2012. civil alapból vfiz.
Polgárvédelem tám.vállalkozóktól
Kötelezettségváll-ÖNO
Váll.tól átvett pe.
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről
0
Közköltséges temetés vfiz.
Szos.segély visszafiz.
Műk.c.kölcsönök visszatérülése össz.
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen:
541 989
Önkormányzat felh.c.pe.átvét
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Közösségi közlekedés pály.tám.
Kondoros DAOP5.1.2./A-11-2011-0010 előleg
Szennyvíztisztító telep felújítása
KEOP 1.2.0/B EU forrás
319 844
Szennyvíztisztító telep felújítása
KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap
32 529
6

393
2 084
2 084
3 000
25 000

13 861
2 700
0

98 951

123 057

3 000
18 408
286 309
18 052
9 884
922
0
8 294

7 061
12 214
12 935
2 200
502 336

0

502 336

319 844
32 529

5.

Szennyvíztisztító telep felújítása
KEOP 1.2.0/B 2012-re járó tám.
Alapszolg.ny.gond.egység
infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-20120044
Belvíz VIII.(helyi és térségi
jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11)
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz.
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
Út érdekeltségi hj.
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ.
Rek.alap többlet bérleti díj bev. Vízmű
Közérdekű köt.váll.
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen:

5.

Kölcsönök visszatérülése
Lakáskölcsön visszafizetés
Elemi kár kölcsöntörlesztés
Belvíz kölcsön visszafizetés
Egyéb kölcsön visszafizetés
Kölcsön visszafiz.(Tulipános,
Csemetekert)
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz
Kft.)
Váll. Fejl.alap kölcsön
visszatér.(Széchenyi, Leontex)
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Dávid)
Közköltséges temetés visszatér.
Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése
Közalapítvány pály.tám.megel.megtér.
Kölcsönök visszatérülése összesen:

6.

Rövid lejáratú
hitelfelvét

1.
2.

6.

Rövid lejáratú
hitelfelvét összesen

32 545

32 545

49 538

49 538

91 929
526 385

91 929
526 385

1 500
10 000

1 500
10 000

11 500
537 885

11 500
537 885

4 000
300
1 500
700

4 000
300
1 500
700

0

0

400

400

0

0

1 000
7 000
7 000
21 900

1 000
7 000
7 000
21 900

Működési célú
Felhalmozási célú

3. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai
Cím Alcím Előir.
szám szám szám

Cím neve

Alcím
neve

Előirányzat neve

Adatok:ezer forintban
2013. évi
Módosított
terv
előirányzat III.

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

1.
1.
2.
3.
4.
5.
2.
1.
2.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Határ Győző Városi Könyvtár
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
7

791 187

288 769
42 665
309 700
204 028
0
845 162

5 775
1 559

7 473
2 018

274 662
40 339
198 392
277 794

3.
4.
5.

Dologi kiadás
5 622
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Határ Győző Városi Könyvtár
összesen:
12 956
3.
Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény
1.
Személyi juttatás
11 528
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3 112
3.
Dologi kiadás
10 886
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
Közművelődési, Közgyűjt.és
Szolg.Intézmény
25 526
4.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
1.
Személyi juttatás
55 754
Munkaa.terh.jár.és
2.
szoc.hj.a.
15 054
3.
Dologi kiadás
15 596
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Kistérségi Óvoda
86 404
5.
Városi Egészségügyi Intézmény
1.
Személyi juttatás
70 323
Munkaa.terh.jár.és
2.
szoc.hj.a.
19 025
3.
Dologi kiadás
62 671
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
Városi Egészségügyi Intézmény összesen:
152 019
6.
Térségi Szociális Gondozási Központ
1.
Személyi juttatás
250 044
Munkaa.terh.jár.és
2.
szoc.hj.a.
67 161
3.
Dologi kiadás
262 815
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen:
580 020
7.
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
1.
Személyi juttatás
132 143
Munkaa.terh.jár.és
2.
szoc.hj.a.
33 619
3.
Dologi kiadás
56 516
4.
Pénzeszköz átadás
226 274
5.
Ellátottak juttatása
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
448 552
Működési kiadások mindösszesen
1.
Személyi juttatás
800 229
Munkaa.terh.jár.és
2.
szoc.hj.a.
179 869
3.
Dologi kiadás
612 498
Pénzeszköz átad., egyéb
4.
tám.
504 068
5.
Ellátottak juttatása
0
Működési kiadások mindösszesen:
2 096 664

8

8 305
0

17 796
10 196
2 752
12 919
0

25 867
56 178
15 170
15 112
0
0
86 460
74 868
20 253
73 811
0
0
168 932
253 513
68 097
275 064
0
0
596 674
132 625
33 752
65 334
226 274
0
457 985
823 622
184 707
760 245
430 302
0
2 198 876

4. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai
Adatok:ezer forintban
Szakfel. Cím Alcím Előir.
Szakfel.
szám szám szám szám
9.

Cím
neve

Alcím neve

Előirányzat neve

2013.
Módosított
évi
előirányzat III.
terv

Polgármesteri Hivatal
7.

Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat

02100010

Erdőgazdálkodás
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

0

0

0

0

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

0

0

0

0

0

0

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

0

0

0

0

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

0

0

0

0

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

10 000

10 000

13 807

13 807

23 807

23 807

Összesen:
36000010

Víztermelés,- kezelés,-ellátás
1.
2.
3.
4.
Összesen:

37000010

Szennyvíz elvezetés
1.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
Dologi kiadás
(Kamat)
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

2.
3.
4.
Összesen:
38210110

Települési hulladék
1.
2.
3.
4.
Összesen:

52200110

Helyi közutak üzemeltetése
1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.
Összesen

8560050

6 934

27 781

0

0

6 934

27 781

Oktatási vagyon műk.-Okt.kieg.komplex tám.
1.

Személyi juttatás
9

0

Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

2.
3.

0

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

4.
Összesen:
84140317

0
31 715
0

31 715

10 917

10 917

2 948
14 000

2 948
76 000

93 715
121
580

0

Okt.vagyon önkormányzati költségek
1.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

2.
3.
4.
Összesen:
68000110

89 865

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
1.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

2.
3.
4.
Összesen:
68000210
1.
2.

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

4.

0

0
0
0
0
0

0

0

Dologi kiadás
13 861
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

13 861

13 861

13 861

Összesen:
81300010

0

0

3.

0

Zöldterület kezelés-parkgondozás
1.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

2.
3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

4.
Összesen:
84111210

0
0

0

3 455

3 455

22 000

22 000

25 455

25 455

Önkormányzati jogalkotás-képviselők
1.

Személyi juttatás

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

4.
Összesen
84111410

0

0

Térségi Humánsegítő Szolgálat
1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

0

4.
Összesen:
84111510

0

0
0

Önkormányzati képviselőválasztás
10

0

1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

0

4.
Összesen:
85202111

0
0

0

Kis Bálint Iskola Működtetése
1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

0

Összesen:
85202112

1 902
0

1 902

Rózsahegyi Kálmán Iskola működtetése
1.

Személyi juttatás

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.
Összesen:

85311110

0

0

Kner Imre Gimnázium működtetése
1.

Személyi juttatás

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

3.

Dologi kiadás

4.

Pénze. átad., egyéb tám
Összesen:

85202110

0

0

Okt.int. működtetése
1.

Személyi juttatás

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

3.

Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb tám.
Összesen:
Önkorm.ellátó szolg.

84112612
1.

Személyi juttatás

2.

Munkaadót terhelő jár.

3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

4.
Összesen:
84113310

2 379
0

2 379

0

0

Helyi adókkal kapcsolatos
1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás

0

4.

Pe.átadás
Összesen:

42 000

0

42 000

0

1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás

0

11

4.

Pénze. átad., egyéb tám.
Összesen:

84140210

0
0

0

Közvilágítás
1.

Személyi juttatás

0

2.
3.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
33 238
Pénze. átad., egyéb
0
tám.
33 238

0

4.
Összesen:
84140310

33 238
0
33 238

Városgazdálkodás
1.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

2.
3.

Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb
tám.

4.
Összesen:
Vállalkozói
iroda

84140311
1.

357
0

96

42 500

69 126

18 960
61 460

23 500
93 079

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

2.
3.

0

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

4.
Összesen:
84215510

0

0

750

750

0

0

750

750

Testvérvárosi kapcsolatok
1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

0

4.
Összesen:
84242110

0
0

0

Közterület felügyelők
1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

0

4.
Összesen:
84242111

0
0

0

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

9 029

9 512

1 962

2 092

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

2 100

2 100

0

0

13 091

13 704

0

0

0

0

Mezőőri szolgálat
1.
2.
3.
4.
Összesen:

84242112

Településőrök
1.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

2.
12

3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

4.
Összesen:
84253110

0
0
0

0

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

216

216

58

58

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

850

850

400

400

1 524

1 524

Polgárvédelmi tev.
1.
2.
3.
4.
Összesen:

84254110

Ár- és belvízvédelem
1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

4.
Összesen:
85101150

9 910

9 910

2 090

2 090

12 000

12 000

Óvodai nevelés
1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

4.
Összesen:
86210250

1 450
15 510

15 510

15 510

16 960

Háziorvosi ügyeleti ellátás
1.

Személyi juttatás

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

0

0

7 180

7 180

7 180

7 180

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

0

0

0

0

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

6 000

6 000

0

0

6 000

6 000

0

0

0

0

4.
Összesen:
86905210

0

Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés
1.
2.
3.
4.
Összesen:

87301110

Időskorúak bentlakásos szoc.tám.
1.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

2.
3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

4.
Összesen:
87901210

0
0
0

0
0

0

0

Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj
1.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
13

2.

szoc.hj.a.

3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

4.

0

0

125

125

0

0

125

125

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

0

1 326

0

204

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

0

0

0

0

0

1 530

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

0

8 660

0

1 204

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

0

20

0

0

0

9 884

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

0

1 079

0

287

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

0

17

0
0

0
1 383

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

0

0

0

0

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

0

0

4 000
4 000

4 000
4 000

0

0

0

0

Összesen:
89044215

Téli közfoglalkoztatás 8 fő
1.
2.
3.
4.
Összesen:

89044214

Mezőgazd.közfogl. 60 fő
1.
2.
3.
4.
Összesen:

88992410

Családsegítő Szolg.dec.havi kiad.
1.
2.
3.
4.
Összesen:

88211410

Adósságcsökk.tám.kapcs.lakásfenntart.tám.
1.
2.
3.
4.
Összesen:

88211510

Ápolási díj alanyi jogon
1.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

2.
3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

4.

0
0

0
0

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

0

0

0

0

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

0

0

Összesen:
88211710

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
1.
2.
3.
4.
Összesen:

88211810

0

0
0

Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás
14

0

1.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

2.
3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

4.

0

0

0
0

0

0

0

0

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

0

0

0

0

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

0

0

0

0

0

0

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

0

0

0

0

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

0

0

Összesen:
88211910

0

Óvodáztatási támogatás
1.
2.
3.
4.
Összesen:

88212110

Helyi eseti lakásfenntartási tám.
1.
2.
3.
4.
Összesen:

88212210

0
0

0

0

0

0

0

Átmeneti segély
1.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

2.
3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

4.
Összesen:
88212310

0
4 300

4 300

4 300

4 300

Temetési segély
1.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

2.
3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

4.
Összesen:
88212410

0
0

0

0

0

4 500

4 500

4 500

4 500

0

0

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
1.

Személyi juttatás

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

0

4.

3 000

3 000

3 000

3 000

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

0

0

0

0

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

0

0

0

0

Összesen:
88212510

Mozgáskorlátozottak közl.tám.
1.
2.
3.
4.
15

Összesen:
88212910

0

0

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

0

0

0

0

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

0

0

2 700

2 700

2 700

2 700

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

0

0

0

0

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

0

0

4 000

4 000

4 000

4 000

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

0

0

0

0

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

0

0

0

0

0

0

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

0

0

0

0

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

0

0

2 000

2 000

2 000

2 000

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

0

0

0

0

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

0

0

4 084

4 084

4 084

4 084

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

0

0

0

0

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb önkormányzati eseti p.ell.
1.
2.
3.
4.
Összesen:

88220110

Adósságkezelési szolgáltatás
1.
2.
3.
4.
Összesen:

88993610

Gyermektartásdíj megelőlegezés
1.
2.
3.
4.
Összesen:

88220310

Köztemetés
1.
2.
3.
4.
Összesen:

88910150

Bölcsődei ellátás
1.
2.
3.
4.
Összesen:

87301118

Mirhóháti u. TIOP
1.
2.
3.
4.
Összesen:

88992810

Falugondnoki szolgálat
1.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

2.
16

3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

4.
Összesen:
88100010

0

0
0

0

0

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

0

0

0

0

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

0

0

DAOP Idősek bent.nélk.szoc.ell.
1.
2.
3.
4.
Összesen:

89030150

0
0

0

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

0

0

0

0

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

0

0

0

2 426

0

2 426

7 505

7 841

2 027

2 118

Dologi kiadás
3 543
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

3 543

13 075

13 502

Civil szervezetek működési támogatása
1.
2.
3.
4.
Összesen:

84140310

Közcélú támogatás (menedzsment)
1.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

2.
3.
4.
Összesen:
89044210

0

Közcélú foglalkoztatás (kézbesítők, településőr, egyéb)
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

20 217

20 217

2 729

2 729

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

2 346

2 346

0

0

25 292

25 292

211
969

211 969

28 616

28 616

45 724

45 724

0
286
309

0
286 309

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

14 809

16 555

1 999

2 281

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

0

0

0

0

16 808

18 836

Összesen:
89044310

Közcélú támogatás (2013.-ben induló)
1.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

2.
3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

4.
Összesen:
89044311

Közcélú támogatás (2012.-ről áthúzódó)
1.
2.
3.
4.
Összesen:
17

84119250

Sajt és Túrófesztivál támogatása
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

0

0

0

0

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

0

0

0

1 750

0

1 750

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

0

0

0

0

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

0

0

Összesen:
84119150

Halászléfőző rendezvény támogatása
1.
2.
3.
4.
Összesen:

91050210

800
0

800

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

0

0

0

0

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

0

0

910

1 460

910

1 460

Képtár
1.
2.
3.
4.
Összesen:

93120410

Diáksport támogatása
1.

Személyi juttatás

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

4.

120
348

Összesen:
93190350

32

0

0

0

500

M.N.S. egyéb sporttámogatás
1.

Személyi juttatás

0

2.

Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.

0

3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

0

4.
Összesen:
93291110

10 737
0

10 737

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

0

0

0

0

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

0

0

20 663

20 663

20 663

20 663

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

0

0

0

0

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

0

0

Fürdő
1.
2.
3.
4.
Összesen:

93291910

M.N.S.egyéb szórakoztatás
1.
2.
3.
4.
18

1 150

Összesen:
8520211

0

1 150

Ált.iskola 5-8 évfolyam okt.
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

0

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

0

0

Összesen:
96090050

0

0

0

0

Tourinform Iroda tám.
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

0

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

0

0

Összesen:
94990010

0

0

0

0

Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

0

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb
tám.

0

Összesen:
96030210

0

4 000
0

4 000

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

0

0

0

0

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

100

100

0

0

100

100

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

0

0

0

0

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

2 956

2 956

6 475

6 475

9 431

9 431

Temetkezés
1.
2.
3.
4.
Összesen:

93110210

Sportlétesítmények működtetése
1.
2.
3.
4.
Összesen:

84251050

Önkormányzati és Önkéntes Tűzoltóság
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
szoc.hj.a.

0

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

0

Összesen:
7.

Önkormányzat összesen
1.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és
19

0

5 500

5 500

5 500

5 500

274
662

288 769

2.

szoc.hj.a.

3.

Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
egyéb tám.

4.

Önkormányzat
összesen

7.

40 339
198
392
277
794
791
187

42 665
309 700
204 028
845 162

5. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2013. évben
Cím Alcím
szám szám

Előir.
szám

Adatok: ezer forintban
Alcím neve
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

Előirányzat neve

2013. évi terv

Módosított
előirányzat III.

1.

6.

2.

6.

3.

6.

Határ Győző Városi Könyvtár
Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény

0

3 300

4.

6.

Közművelődési, Közgyűjt. és Szolg.Intézmény
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

0

0

5.

6.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Kistérségi Óvoda
Városi Egészségügyi Intézmény

0

0

6.

6.

Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ

0

0

7.

6.

Térségi Szociális Gondozási Központ
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

0
42000

0
25300

Út, járda és kerékpárút felújítás
Magtárlaposi lakások felújítása
Költségalapú bérlakások
felújítása
Szennyvíz és ivóvíz
rek.munkák

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár
Selyem u. épület felújítása

Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
Felújítási kiadás összesen:

20 000
22 000

0
22 000

42 000

22 000
3 300

6. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2013. évben
20

Cím Alcím Előir. Cím
szám szám szám neve

1.

7.

Adatok:ezer forintban
Alcím neve

Előirányzat neve

2013. évi terv

Gyomaendrőd
Város
Önkormányzata
felhalmozási
kiadásai
Szennyvíztisztító telep felújítása
KEOP 1.2.0/B (384902+7519pályban el nem számolható ktg)
Szennyvíztisztító telep felújítása
KEOP 1.2.0/B 2012.évi terv és tény
adatok különbözete (35550-17716)
Alapszolg.ny.gond.egység
infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-20120044
Belvíz VIII.(helyi és térségi
jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11)
Népliget és Erzsébet liget
rendezése
Parkosítás
Külterületi környezetáll.jav.vízpótlás
Gye Város vízvédelmi fejlesztés
Új városháza költsége
Komposztáló karám építése
Dacia Duster gépkocsi vásárlása
Belvíz III. ütem
Bánomkert szennyvízcsatorna
bővítés
Játszótéri játékok vás-Poharelec L.tiszteletdíj
felajánlása
Optikai kábelhál.kiép-367/2013.
Gye Kt. hat.

392 421

392 421

17 834

17 834

51 505

51 505

102 143

102 143

1 500
900

1 500
900
2969
3476

600
1000

2.

7.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár
Riasztó beszerelése könyvtárba

3.

7.

Határ Győző Városi Könyvtár
Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény
Múzeális int.érd.növ támog. felhasználása

0

4.

7.

Közművelődési,Közgyűjt.és Szolg.Intézmény
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

0

5.

7.

566 303

574 348
149
149
136

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi
Óvoda
0
Városi Egészségügyi
Intézmény
Előző évi pénzmaradványból gk, és eü.gépműszer besz.
2 sz.háziorvosi körzet min.feltételeinek bgépműszer besz.
Előző évi
pénzmaradványból épület
beruh.
21

Módosított
előirányzat III.

136

0

5974
695
11532

6.

7.

Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ

Térségi Szociális Gondozási Központ
Gye-i Közös Önkormányzati
7.
7.
Hivatal
Szellemi termék és
szám.tech.eszköz vás.
Klíma beszerelése
Gye-i Közös
Önkormányzati Hivatal
Fejlesztési kiadás összesen:
1.

8.

0

18 201

0

0

1 524
4 500
0
566 303

6 024
598 858

Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhalmozási célú pe.átadás
Támogatás értékű
felhalmozási kiadások
Belvíz III.Megyének
peszk.átad.

37 354

37 354

Támogatás értékű
felhalmozási össz.

37 354

37 354

1 000

1 000

1 800

1 800

4 572

4 572

Felh.c.pesz.átad.ÁK
Első lakáshozjutók
támogatása
Ivóvíz min.jav.peszk
átadás
Fürdő Kft.-nek
pály.megval.tan-ra
Környezetvédelmi alapból
pály.tám.

Felh.c.pesz.átad.ÁK
össz.

3 922

7 372

11 294

44 726

48 648

2 000

2 000

1 000
873

1 000
873

3 873

5 000
8 873

210 513

210 513

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz:

210 513

210 513

Felhalmozási kiadás mindösszesen:

825 415

866 892

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:
1.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata kölcsönök nyújtása
Első lakáshoz jutók
kölcsöne
Elemi kárra kamatmentes
kölcsön
Körösök Völgye Közh.Egy.
Rózsahegyi
k.Alapítványnak pály.-hoz
kölcsön nyújt.
Kölcsönök nyújtása összesen:

1.

9.

10.

Gyomaendrőd V.
Önk.Kötvény törlesztése
(421025+421025CHF*250)
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7. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi tartalékai

Cím Alcím Előir.
szám szám szám
1.

11.

Cím neve

Alcím
neve

Előirányzat neve

Adatok: ezer forintban
Módosított
2013. évi
előirányzat
terv
III.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Működéssel kapcsolatos tartalék
Polgármesteri alap
Kitüntetési alap
Ifjúsági alap
Civil alap
Sport alap
Környezetvédelmi bírságkörnyezetvédelmi alap
Talajterhelési díj
Állati hulla ártalm előző évi elszámolás
Állati hulla ártalm.2012. évi előleg
Rendezvények alapja
TDM részére peszk.átad működés
Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva
tartás:2010.05.01.-10.01.)
Liget Fürdő Kft-től szolg.vás.
Kállai adomány, és a kamata
Lejárt életbiztosítás (polgármester)
Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj
felajánlás régi játékok 2010-2011.
Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj
felajánlás 2013.
Képviselői (Nagyné Perjési Anikó) tiszt.díj
felajánlás
Közfogl.saját erő
Körös szögi Kistérség 2013. évi hj.
Hulladéklerakó 2011. évi bérleti díj áfa
IKSZT beruházás
IKSZT beruházás működési plusz igény
Rendkívüli feladatokra elkülönített összeg
Központosított támogatás
Kis Bálint ált. Iskolába átcsop.
Közös Hivatalba egyszeri készletbesz.
Oktatási vagyon műk.dologi tartalék
KIK-től átvett pénzeszköz-okt.int.előző évi bev.
TV közvetítés 2012-ről áthúzódó
Belső ellenőri feladatok
Nyomda Múzeum tám-a
Óvoda szem.jutt.állami tám.elsz.
Gyomaendrődi Hírmondó újság megjel.
Működéssel kapcsolatos tartalék összesen:
Felhalmozással kapcsolatos tartalék
Turisztikai alap
Belvíz kölcsön törlesztés
Fogorvosi gép értékesítése
Környezetvédelmi alap
23

400
200
0
2 100
13 000

126
200
0
0
2 000

0
500
0
0
4 400
4 000

0
500
0
0
100
0

0
10 000
10 000
2 577

0
12 700
10 598
2 577

0

0

0

210

0
0
507
0
2 200
3 726
0

7 962
1 500

0
0
507
0
2 200
1 026
7 541
3 778
0
420
20 000
3 882
0
2 631
900
7 962
0

87 335

79 858

0
0
4 358

0
0
436

0
420
20 000
843
3 000

11.

Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele
0
Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. Fürdő
0
HURO 1001 pályázat önerő
1 981
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP
1.2.0/B
35 285
Kulturális örökségvédelmi bírság
(Hulladéklerakó)
0
Kötvény fel nem használt része
0
Települési hulladékgazdálkodási
r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő
24 352
Települési hulladékgazdálkodási
r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa
megelőlegezés(27%)
30 653
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép
Békés "aradi vízátvezetés", 2011-0034
ellátórendsz.önerő
17 223
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép
Békés "aradi vízátvezetés", 2011-0034
ellátórendsz.önerő 2014.
4 053
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP
1.2.0/09-11-2011-0055 önerő
0
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP
1.2.0/09-11-2011-0055 önerő
0
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP
1.2.0/B önerő 2012.évet követő
köt.vállalásra
21 041
Szennyvíztisztító telep állami támogatása
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP
1.2.0/B önerő 2012.évet követő
köt.vállalásra (2011-ben rel.bérl.díj
maradv.)
0
Települési szeméttelep rekultiv.pr.a
Körös-szögben
1 230
Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B11 önerő
13 197
Fürdő pályázat vagy egyéb pály.saját erő
49 539
Körös Kajak SE sólyapálya és móló beruh.se.
Varga Lajos Sportcsarnok infrastrukturális fejlesztése
pály.se.
Hulladékszállító jármű besz.
Gyomaközszolg tőkeemelés
0
DAOP 4.1.3 Szociális alapszolg.
Fejl.önerő
Iparűzési adó túlfizetés
36 793
Kerékpárút beruházás (Fő út-Bajcsy út)
tám.visszautalás
0
Fürdő hitelfelvét
15 000
Új Városháza kial. Maradvány költsége
4 197
Új városháza kial. Többletköltségei
3 000
Könyvtár kial.Selyem út 124.
5 000
Gépjármű beszerzés
3 500
Épületek energetikai felújítása KEOP
önerő (tám. 85%, max. 150 M Ft+500 M
Ft)
72 197
Városi közint.komp.ép.energetikai
fejl.KEOP-2012-5.5.0/A
27 803
Játszóterek kialakítása saját erő
5 000
Nyomda Múzeum tám-a
900
Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen:
376 302
Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen:
463 637
24

22
0
1 981
35 285
0
0
24 352
30 653
17 223
4 053
0
0
21 041
351

0
1 230
13 197
44 107
1 257
4 214
0
55 000
0
15 000
0
0
0
3 500
71 460
21 758
5 000
0
371 120
450 978

4.
4.

11.

Gyomaendrőd
Város
Önkormányzat
összesen:

Céltartalék összesen:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Egyéb általános tartalék

12.

Általános tartalék
Tartalék mindösszesen

463 637
463 637

450 978
450 978

10 519

5189

10 519
474 156

5 189
456 167

8. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege
Adatok: ezer forintban
Módosított előirányzat
2013. évi terv
III.
2 729 684
2 754 142
708 551
793 093
0
0

Megnevezés
Költségvetési bevétel összesen
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen
Rövid lejáratú hitelfelvétel
Egyéb finanszírozási bevételek
Bevétel mindösszesen

Működési kiadás összesen
Felújítás összesen
Fejlesztés összesen
Tartalék
Egyéb finanszírozás kiadásai
Kiadás mindösszesen

3 438 235

3 547 235

2 096 664
42 000
825 415
474 156

2 198 876
25 300
866 892
456 167

3 438 235

3 547 235

Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
költségvetési rendelet tervezet elfogadását.

Döntési javaslat
"A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..…/2013. (………..) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. § (1) A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„2. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 3.547.235 ezer forint. Ezen belül a 2012. évi
pénzmaradvány összege 793.093 ezer forint, a működési célú pénzeszköz átvétel összege 654.042 ezer forint, a
felhalmozási célú bevételeken belül a támogatás értékű felhalmozási bevétel összege 526.385 ezer forint, az
államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege 11.500 ezer forint részletezve az 2., 2/a.,
2/b., melléklet szerint.”
(2) Az ÖR. 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
(3) Az ÖR. 2/b melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
2. § (1) Az ÖR. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.198.876 ezer forint, ezen belül a személyi
juttatás 823.622 ezer forint, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulás 184.707 ezer forint, dologi kiadás
760.245 ezer forint, a működési célú pénzeszköz átadás 430.302 ezer forint, melyet a 3., 3/a. melléklet tartalmaz.”
(2) Az ÖR. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
(3) Az ÖR. 3/a melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
3. § (1) Az ÖR. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Az Önkormányzat felújítási kiadásainak értéke 25.300 ezer forint, melyet a 4. melléklet tartalmaz.”
(2) Az ÖR. 4. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
4. § (1) Az ÖR. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 866.892 ezer forint. Ezen belül az Önkormányzat
által kijelölt fejlesztési kiadás 598.858 ezer forint. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 48.648 ezer forint
(ebből a felhalmozási célú támogatás értékű kiadás összege 37.354 ezer forint, államháztartáson kívülre
felhalmozási céllal átadott pénzeszköz összege 11.294 ezer forint), a kölcsönök nyújtása 8.873 ezer forint,
hiteltörlesztés összege 210.513 ezer forint önkormányzatunknak. A felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5.
melléklet mutatja be.”
(2) Az ÖR. 5. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
5. § (1) Az ÖR. 6. § (1) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 456.167 ezer forint.”
(2) Az ÖR. 6. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
6. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
7. § Ez a rendelet 2013. október 10. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 04. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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Indoklás
A 2013. évi költségvetésről szóló
3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
2.§

A bevételek főösszege Eredeti előirányzata
II. módosított előirányzat
III. módosított előirányzat
változás

3 438 235
3 515 518
3 547 235
31 717

Cím Alcím Előir.
Cím neve
Alcím neve
Előir. neve
Változás
szám szám szám
1.
1.
Költségvetési támogatások
1.
Költségvetési támogatások
-690
2.
Normatív kötött felhasználású tám.
3.
Központosított támogatás
709
4.
Kötvény adósságátvállalás.felhalmozási célú
5.
TEKI támogatás
6.
Szerkezetátalakítási tartalékból
18 654
7.
Vis maior támogatás
8.
Egyéb központi támogatás
5 973
2.
Önkormányzati sajátos működési bevételek
Helyi adók
1.
Iparűzési adó
2.
Építményadó
3.
Telekadó
4.
Magánszemélyek kommunális adója
5.
Idegenforgalmi adó
6.
Pótlékok, bírságok bevétele
7.
Talajterhelési díj
8.
Gépjármű adó
9.
Termőföld bérbeadása
10.
Különféle bírságok
11.
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
12.
Mezőőri járulék bevétele
1.
3.
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1.
Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése
2.
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
3.
Pénzügyi befektetések bevételei-osztalékok
4.
Koncesszióból származó bevételek
1.

4.
1.
2.
3.
4.

1.

5.

10.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei
Saját bevétel
0
Átvett pénzeszköz működési
7 071
Felhalmozási célú bevétel
0
Előző évi pénzmaradvány-mű
0
Előző évi pénzmaradvány-felj
0
Kölcsönök visszatérülése
Lakáshitel visszafizetés
Belvíz kölcsön visszafizetés
Margaréta Óv.kölcsön visszafiz.
Vizit Betegszállító Kft.kölcsön visszafiz.
Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz.
Közköltséges temetés visszatér.
Kölcsönök visszatérülése összesen:

1.
2.
3.
4.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatához tartozó önállóan műk.intézmények
Határ Győző Városi Könyvtár
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány

1.
2.
3.
4.

Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány

1.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Saját bevétel

2.

3.

4.

1

2.
3.
4.
5.

Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Városi Egészségügyi Intézmény

1.
2.
3.
4.
6.

Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Térségi Gondozási Központ

1.
2.
3.
4.
9.

Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Közös Önkormányzati Hivatal

1.
2.
3.
4.
11.

Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felh.célú bev.
Előző évi pénzmaradvány
Egyéb finanszírozási bevételek
Rövid lejáratú hitelfelvétel

Bevétel változás összesen:

31 717

2

3.§
Működési költségvetési kiadások változása

Eredeti előirányzat
II. Módosított előirányzat
III. Módosított előirányzat
Változás

Szem.jutt. Mu.terh.jár.
800 229
179 869
820 190
183 776
823 622
184 707
3 432
931

Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt.
612 498 504 068
0
722 456 426 294
0
760 245 430 302
0
37 789
4 008
0

Összesen
2 096 664
2 152 716
2 198 876
46 160

Városi Könyvtár
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt.
107
29
könyvtári érd.növ.tám.felhasználása
222

Bérkompenzáció

Változás

107

29

222

Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi
Bérkompenzáció
39
11

Változás

39

11

0

Pe.átad. Ellátottak jutt.

0

0

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt.
Állami tám.júniusi lemondás
-630
-170
-486
Bérkompenzáció
448
122
Változás

-182

-48

-486

0

Összesen
136
222
0
0
358

Összesen
50
0
0
0
0
50

Összesen
-1286
570
0
0
-716

Egészségügyi Int.
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt.
345
93
2 sz.háziorvosi körzet min.feltételeinek b-gépműszer besz.
1 140
Bérkompenzáció

Változás

345

93

1 140

0

Összesen
438
1 140
0
0
0
1 578

Térségi Gondozási Központ
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen
Állami támog pótigény áprilisi felmérés
606
606
Szerkezetátalakítási t-ból -gyerekétkeztetésre
2189
2189
Bérkompenzáció
2996
809
3805
Tálalókonyhák karbantartása
800
800
Szerkezetátalakítási t-ból -szoc.és gyjóléti feladatokra
8654
8654
Változás
2996
809
12249
0
0
16054
Közös Önkormányzati Hivatal
Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen
Bérkompenzáció
705
193
898
Poharelec L.tiszteletdíj felajánlása
-638
-172
-810
Átcsop.klíma vás.
-4500
-4500
Változás
67
21
-4500
0
0
-4412
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Szem.jutt. Mu.ter.jár.

Dologi

Pe.átad. Ellátottak jutt.

Összesen

02100010 Erdőgazdálkodás
Változás
0
36000010 Víztermelés,-kezelés,-ellátás

0

0

0

0

0
0

Változás
37000010 Szennyvíz elvezetés

0

0

0

0

Változás
38210110 Települési hulladék

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Változás
52200110 Helyi közutak üzemeltetése
útkarbantartások
Változás
85600050 Okt vagyon működtetése

0

0

0

0

0

0

0

0

19 903
19 903

0

Változás
0
84140317. Okt.vagyon önkorm.költségek

0

0

0

Változás
0
68000110 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

0

0

0

Változás
0
0
68000210 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

Változás
0
81300010 Zöldterület kezelés, parkgondozás

0

0

0

0
0

Változás
0
84112110 Önkormányzati jogalkotás-képviselők

0

0

0

0
0

19 903
19 903

0

0

0

0

0
0
0

Változás
0
84111510 Önkormányzati képviselőválasztás

0

0

0

0

0
0

Változás
85202111. Kis Bálint Isk.működtetése

0

0

0

0
0
0
0
0

Változás
84111410 OGY képviselőválasztás

0

0

Változás
0
85202112 Rózsahegyi K.Isk.működtetése

0

0

0

Változás
0
85311110. Kner Imre Gimn.működtetése

0

0

0

0
0

Változás
85202110 Oktatási int. működtetése

0

0

0

0
0

0

0

1 241
1 138

iskolatej program támogatása
Zeneiskola tér.díj vfiz.

Változás
0
84112612 Önkorm.ellátó szolg.-kisegítők

0

0

2 379

Változás
84113310 Helyi adókkal kapcs.

0

0

0

0

0

Változás

0

0

0

0

0
0

4

0

1 241
1 138
0
2 379

0

0

0

0

0
0

Változás
0
84140310 Városgazdálkodás
szerkezetátalakítási tart-ból -besz.összeg
Árvíz súlytotta telep.támog.

0

0

0

0
0

Változás
84140311 Vállalkozói iroda

0

0

7 811

1 500

Változás
84215510 Testvérvárosi kapcsolatok

0

0

0

0

0
0

Változás
84242110 Közterület felügyelők

0

0

0

0

0
0

Változás
84242111 Mezőőri szolgálat
bérkompenzáció

0

0

0

0

0
0

60

16

60

16

0

76
0
76

Változás
84140210 Közvilágítás

Változás
84242112 Településőrök

Változás

7 811
1 500

0

0

0

0

0

0

7 811
1 500
0
0
0
0
0
0
0
0
9 311

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

1 450
0
1 450

0

0
0
0

84253110 Polgárvédelmi tev.
Változás
84254110 Ár- és belvízvédelem

0

Változás
85101150 Óvodai nevelés
Gyermekliget ovi -parkettacsere

0

Változás
86210250 Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

0

0

0
1 450

0

1 450

0

Változás
0
86905210 Szúnyoggyérítés, település eü.

0

0

0

Változás
0
87301110 Időskorúak bentlakásos ellátása

0

0

0

0
0
0
0
0

Változás
0
87901210 Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj

0

0

0

Változás
89044215 Téli közfoglalkoztatás

0

0

0

0

0
0

Változás

0

0

0

0

0
0

5

0

89044214 Mg.közfoglalkoztatás

Változás
88992410 Családsegítő szolg.

0

0

0

0

Változás
0
88211410 Helyi rendszeres lakásfenn.tám.

0

0

0

0
0

Változás
88211510 Ápolási díj alanyi jogon

0

0

0

0
0

Változás
0
88211710 Rendszeres gyermekvédelmi ell.

0

0

0

0
0

Változás
88211810 Kieg.gyermekvéd.ellátás

0

0

0

0

0
0

Változás
88211910 Óvodáztatási ellátás

0

0

0

0

0
0

Változás
0
88212110 Helyi eseti lakásfenntartási t.

0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

0
0
0

Változás
88212210 Átmeneti segély

0

0

0

0

0

Változás
88212310 Temetési segély

0

0

0

0

0
0

Változás
88212410 RK gyermekvédelmi tám.

0

0

0

0

0
0
0
0
0

Változás
88212510 Mozgáskorl.közl.tám.

0

0

0

0

Változás
88212910 Egyéb önk.eseti p.ell.

0

0

0

0

0
0

Változás
0
88220110 Adósságkezelési szolgáltatás

0

0

0

0
0

0

0
0
0
0
0
0

Változás
0
88993610 Gyermektartásdíj megelőlegezés

0

0

0

Változás
88220310 köztemetés

0

0

0

0

Változás
88910150 Bölcsődei ellátás

0

0

0

0

0
0

Változás
87301118 Mirhóháti u. TIOP

0

0

0

0

0
0

Változás
88992810 Falugondnoki szolgálat

0

0

0

0

0
0

Változás
0
88994250 Önk.által nyújtott lakástámogatás

0

0

0

0
0

Változás

0

0

0

0
0

0

6

0

89030150 Civil szervezetek működési támogatása
Civil fórum tám.-346/2013 Kt.
Változás
0
84140310 Közcélú támogatás-menedzsment

0

0

129

129
0
129

Változás
0
89044210 Közhasznú foglalkoztatás-kézbesítők

0

0

0

0
0

Változás
89044310 Közmunka 2013-ban induló

0

0

0

0
0

0

0
0
0

Változás
89044311 Közmunka

0

0

129

0

0

Változás
0
84119250 Sajt és Túrófesztivál támogatása

0

0

0

Változás
0
84119150 Halászléfőző rendezvény támogatása

0

0

0

0

0
0
0
0

0

0
0

0

0
0
0

Változás
91050210 Képtár

0

0

0

0

Változás
93120410 Diáksport

0

0

0

0

0
0

0

0
0
0

Változás
0
93190350 M.N.S. egyéb sporttámogatás

0

0

Változás
93291110 Fürdő

0

0

0

0

0
0
0

Változás
93291910 M.N.S. egyéb szórakoztatás

0

0

0

0

0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0
0

Változás

0

0

0

0

Változás
0
96090050 Tourinform Iroda támogatása

0

0

0

Változás
0
96090050 Tourinform Iroda támogatása

0

0

0

85600021 okt.kieg.t.-kompetencia alapú oktatás

Változás

0

0

7

0

0

0
0
0

96030210 Temetkezés
Változás
0
93110210 Sportlétesítmények működtetése

Változás
Önkéntes Tűzoltóság

Változás
Összesen:

Mindösszesen:

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0

0

0
0
0

60

16

29 164

4 008

0

33 248

3 432
3 432

931
931

37 789
37 789

4 008
4 008

0
0

46 160
46 160

8

4.§
Felújítás Eredeti előirányzat
II. Módosított előirányzat
III. Módosított előirányzat
változás

42 000
45 203
25 300
-19 903

Cím Alcím Előir.
Cím neve
Alcím neve
szám szám szám
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Út, járda és kerékpárút felújítás

Előirányzat neve

Változás
-19903

Városi Egészségügyi Intézmény

Térségi Szoc. Gond. Központ

Közös Önkormányzati Hivatal

Határ Győző Városi Könyvtár

Felújítás változás összesen:

-19 903

9

5.§
Fejlesztés és egyéb kiadások változása
Fejlesztési.kiad. Felh. célú pe.átad.
Eredeti előirányzat
566 303
44 726
II. Módosított ei.
591 927
48 648
III. Módosított ei.
598 858
48 648
Változás
6 931
0

Felhalm. egyéb kiadásai
214 386
214 386
219 386
5 000

Cím Alcím Előir.
Cím neve
Alcím neve
Előirányzat neve
szám szám szám
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Játszótéri játékok vás-Poharelec L.tiszteletdíj felajánlása
Optikai kábelhál.kiép-367/2013. Gye Kt. hat.

Városi Egészségügyi Intézmény
2 sz.háziorvosi körzet min.feltételeinek b-gépműszer besz.

Összesen
825 415
854 961
866 892
11 931
Változás
600
1000

695

Térségi Gondozási Központ
Közös Önkormányzati Hivatal
Klíma beszerelése

4 500

Közműv.Közgyűjt.Intézmény
136

Múzeális int.érd.növ támog. felhasználása

Fejlesztési kiadás összesen:

6 931

Önkormányzat

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:

0

Önkormányzat
Rózsahegyi k.Alapítványnak pály.-hoz kölcsön nyújt.

Felhalmozás egyéb kiadásai összesen:

5 000

5 000

Felhalmozási kiadás összesen:

11 931

10

6.§
Céltartalék
Eredeti előirányzat
II. Módosított előirányzat
III. Módosított előirányzat
Változás

474 156
462 638
456 167
-6 471

Cím Alcím Előir.
Cím neve
Alcím neve
Előirányzat neve
szám szám szám
11.
Polgármesteri Hivatal
4.
Működéssel kapcsolatos tartalék
KIK-től átvett pénzeszköz-okt.int.előző évi bev.
Belső ellenőri feladatok
Központosított támogatás
Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás 2013.

Működéssel kapcsolatos tartalék összesen:
Felhalmozással kapcsolatos tartalék

Változás

3 882
-129
-5 455
210

-1 492
351

Szennyvíztisztító telep állami támogatása

Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen:
Önkormámyzat összesen
Egyéb általános tartalék
Polgármesteri Hivatal összesen:
Céltartalék változás összesen:

11

351
-1 141
-5 330
-6 471
-6 471

1. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben
Cím
szám

Alcím
szám

Előir.
szám

1.

1.

1.

2.
3.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
1.

1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
1.
1.

1.
1.
1.

2.
3.

3.
1.-3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
1.
1.

5.
6.
1.
2.

Cím neve

Alcím
neve

Előir. neve

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
691 296
Költségvetési támogatások
Önk. Hiv.műk.ált tám.
158 605
Zöldter. Gazd.tám.
25 455
Közvil. Tám.
33 238
Köztemető fennt. Tám.
100
Közutak fennt. Tám.
6 934
-62 485
Beszámítás összege (elvárt bev
38 694
Egyéb köt. Önk. Fel.tám.
Óvodaped. Bértám.
76 336
Óvodaműk. Tám.
12 582
Egyes jöv.pótló tám-ok kieg.
0
64 661
Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-ho
21 538
Egyes szoc.és gyermekjóléti ala
Egyes szoc.alapell.tám. Térség
204 594
Étkezés állami tám.
79 356
Bentlakásos üzemeltetési tám.
15 351
Kulturális fel. Tám.
16 337
Normatív kötött felhasználású tám.
0
Központosított támogatás műk.célú
0
Központosított támogatás felhalm.célú
Szerkezetátalakítási tartalékból
0
TEKI támogatás
0
0
Kötvény adósságátvállalás.felhalmozás
Vis maior támogatás
0
Egyéb központi támogatás
Működési célú költségvetési támogatás összesen:
Felhalmozási célú költségvetési támogatás össz.
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:
691 296
Önkormányzati sajátos működési bevételek
Helyi adók
Iparűzési adó
260 000
Építményadó
29 000
Telekadó
5 000
35 000
Magánszemélyek kommunális a
Idegenforgalmi adó
6 000
Pótlékok, bírságok bevétele
5 000
1 000
Talajterhelési díj-környezetvéde
Átengedett központi adók
SZJA helyben maradó része
SZJA jöv.kül.mérséklése
Gépjármű adó
Termőföld bérbeadása
Különféle bírságok

1.
2.
3.
4.

70 000

Önkormányzati lakások lakbérbevétele

Mezőőri járulék bevétele
10 000
Önkormányzati sajátos működési bevételek össze
421 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése,
9 000
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
Pénzügyi befektetések bevételei
0
Koncesszióból származó bevételek
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
9 000
Költségvetési bevételek összesen:
1 121 296
Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei
Saját bevétel
96 251
Átvett pénzeszköz működési célra.
541 989
Felhalmozási célú bevétel
537 885
Előző évi pénzmaradvány
0
Összesen
1 176 125
Kölcsönök visszatérülése összesen:
Rövid lejáratú hitelfelvét

1.-6.

2013. évi terv

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának összes b
Határ Győző Városi Könyvtár
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Határ Győző Városi Könyvtár összesen
1

Módosított
előirányzat III.

759 676
168 425
25 455
33 238
100
6 934
-62 485
38 694
75 536
12 096
67 058
64 661
21 538
196 776
79 356
15 957
16 337
0
9 455
487
18 654
0
0
0
14 729
803 001
260 000
29 000
5 000
35 000
6 000
5 000
1 000

28 000
0
0
0
10 000
379 000
9 000
0
0
0
9 000
1 191 001
98 951
502 336
537 885
0
1 139 172

21 900
0

21 900
0

2 319 321
300

2 352 073
0
300
0
0

300

300

1. melléklet
3.
1.
2.
3.
4.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
6.
1.
2.
3.
4.
7.
1.
2.
3.
4.

Közművelődési-Közgyűjt és Szolg.Intézmény
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Közművelődési, Közgyűjteményi és Szo
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kis
Városi Egészségügyi Intézmény
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Városi Egészségügyi Intézmény összesen:
Térségi Szociális Gondozási Központ
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen:
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
Költségvetési bevételek összesen:
Saját bevétel összesen
Műk.c.pe.átvét.összesen
Felhalm.célú bevétel összesen
Előző évi pénzmaradvány összesen
Kölcsönök visszatérülése összesen:
Rövid lejáratú hitelfelvét
Összes bevétel

2

6 800
0
0
0
6 800
183
2 101
0
0
2 284

0
6 800
0
0
6 800
183
2 101
0
2 284

4 140
145 879

4 140
145 879
0

150 019

150 019

238 545
10 294

238 545
2 000
0

248 839

240 545

395
1 726

395
1 726
0

2 121

2 121

1 121 296
346 614
701 989
537 885
708 551
21 900
0
3 438 235
3 438 235

1 191 001
349 314
654 042
537 885
793 093
21 900
0
3 547 235
3 547 235

2 191 799

2 216 257

2. melléklet

Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése
Adatok E Ft-ban
Szakf.

Megn Cí
Cím Alcím Előir. ev.
m Alcím
szám szám szám
ne neve
ve

1.

1.

1.

4.

4.

4.

1.

2.

3.

Előir. neve

2013. évi terv

Önkormányzat saját bevétel
Holtágak haszonbére
1 114
Földhaszonbér
8 140
Bérleti díj
20 575
Költségalapú bérlakások lakbérbevétele
Közterületfoglalás
393
Egyéb bevételek
2 084
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
2 084
Kamatbevétel
3 000
Készlet értékesítés
Kamatbevétel kötvény
25 000
Árfolyam nyereség
Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés
ÁFA bevétel-befizetendő
13 861
ÁFA visszatérülés működéshez
ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.
Hulladéklerakó bérleti díj bev.
20 000
Oktatási intézmények saját bev.
Oktatási intézmények bérl.díj bev.
Saját bevétel összesen:
96 251
Önkormányzat műk.c.pe.átvétel
Támogatásértékű műk.bevétel
Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét.
Rendszeres segély átvett pénz
190 115
Gyermektartásdíj kieg.
Mozgáskorl.tám.
Mezőőri jár. átvett pénz
3 000
Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332
18 408
Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló
286 309
2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám.
16 808
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás 60 fő támog.
Téli közfoglalkoztatás 8 fő támog.
Építéshatósági számla előző évi rendezése
0
MVH-tól átvett pe.
Támogató Szolgálat támogatása
Belvíz III. EU-s önerő alap s.forrás kieg.
Körös-Szögi kistérségi T-tól 2012. évi kieg.tám.
Szúnyoggyérítés településektől átvett pe.
Oktatási Int. műk.c.pe.átvétele
Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez
12 214
Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez
12 935
Előző évi pm. átvét
IKSZT pályázat bér támogatás
2 200
Támogatásértékű műk.bevétel össz.
541 989
Liget Fürdő pénzeszközátvétel
R.K. Diákjaiért 2012. civil alapból vfiz.
Polgárvédelem tám.vállalkozóktól
Kötelezettségváll-ÖNO
Váll.tól átvett pe.
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről
0
Közköltséges temetés vfiz.
Szos.segély visszafiz.
Műk.c.kölcsönök visszatérülése össz.
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen
541 989
Önkormányzat felh.c.pe.átvét
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Közösségi közlekedés pály.tám.
Kondoros DAOP5.1.2./A-11-2011-0010 előleg
Szennyvíztisztító telep felújítá
319 844
Szennyvíztisztító telep felújítá
32 529
Szennyvíztisztító telep felújítá
32 545
Alapszolg.ny.gond.egység inf
49 538
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel
91 929
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz.
526 385
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
Út érdekeltségi hj.
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ.
1 500
3

Módosított előirányzat
III.

1 114
8 140
40 575
393
2 084
2 084
3 000
25 000

13 861
2 700
0

98 951

123 057

3 000
18 408
286 309
18 052
9 884
922
0
8 294

7 061
12 214
12 935
2 200
502 336

0

502 336

319 844
32 529
32 545
49 538
91 929
526 385

1 500

2. melléklet

1.

5.

1.

5.

1.

6.

6.

10 000

10 000

Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen:

11 500
537 885

11 500
537 885

4 000
300
1 500
700
0
400
0

4 000
300
1 500
700
0
400
0

1 000
7 000
7 000
21 900

1 000
7 000
7 000
21 900

Kölcsönök visszatérülése
Lakáskölcsön visszafizetés
Elemi kár kölcsöntörlesztés
Belvíz kölcsön visszafizetés
Egyéb kölcsön visszafizetés
Kölcsön visszafiz.(Tulipános, Cseme
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Igná
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Szé
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Dávid)
Közköltséges temetés visszatér.
Körös Kajak pály.tám.megel.megtérü
Közalapítvány pály.tám.megel.megté
Kölcsönök visszatérülése összesen:

1.
2.
1.

Rek.alap többlet bérleti díj bev. Vízm
Közérdekű köt.váll.

Rövid lejáratú hitelfelvét
Működési célú
Felhalmozási célú
Rövid lejáratú hitelfelvét összesen
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3.melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai
Adatok E Ft-ban
Cím Alcím Előir. Cím Alcím
Módosított
Előirányzat neve
2013. évi terv
szám szám szám neve neve
előirányzat III.
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
1.
Személyi juttatás
274 662
288 769
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a
40 339
42 665
3.
Dologi kiadás
198 392
309 700
4.
Pénzeszköz átadás
277 794
204 028
5.
Ellátottak juttatása
0
Gyomaendrőd Város Önkormány
791 187
845 162
2.
Határ Győző Városi Könyvtár
1.
Személyi juttatás
5 775
7 473
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a
1 559
2 018
3.
Dologi kiadás
5 622
8 305
4.
Pénzeszköz átadás
0
5.
Ellátottak juttatása
Határ Győző Városi Könyvtár ös
12 956
17 796
3.
Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény
1.
Személyi juttatás
11 528
10 196
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a
3 112
2 752
3.
Dologi kiadás
10 886
12 919
4.
Pénzeszköz átadás
0
5.
Ellátottak juttatása
Közművelődési, Közgyűjt.és Szo
25 526
25 867
4.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
1.
Személyi juttatás
55 754
56 178
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a
15 054
15 170
3.
Dologi kiadás
15 596
15 112
4.
Pénzeszköz átadás
0
5.
Ellátottak juttatása
0
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hu
86 404
86 460
5.
Városi Egészségügyi Intézmény
1.
Személyi juttatás
70 323
74 868
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a
19 025
20 253
3.
Dologi kiadás
62 671
73 811
4.
Pénzeszköz átadás
0
5.
Ellátottak juttatása
0
Városi Egészségügyi Intézmény összes
152 019
168 932
6.
Térségi Szociális Gondozási Központ
1.
Személyi juttatás
250 044
253 513
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a
67 161
68 097
3.
Dologi kiadás
262 815
275 064
4.
Pénzeszköz átadás
0
5.
Ellátottak juttatása
0
Térségi Szoc.Gondozási Központ össze
580 020
596 674
7.
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
1.
Személyi juttatás
132 143
132 625
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a
33 619
33 752
3.
Dologi kiadás
56 516
65 334
4.
Pénzeszköz átadás
226 274
226 274
5.
Ellátottak juttatása
0
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
448 552
457 985
Működési kiadások mindösszesen
1.
Személyi juttatás
800 229
823 622
2.
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj
179 869
184 707
3.
Dologi kiadás
612 498
760 245
4.
Pénzeszköz átad., egyéb t
504 068
430 302
5.
Ellátottak juttatása
0
0
Működési kiadások mindösszesen:
2 096 664
2 198 876
2 096 664
2 198 876
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Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai

Szakfel.
szám

Cím Alcí
Előir.
szá
m
szám
m szám
9.
7.

02100010
1.
2.
3.
4.
36000010
1.
2.
3.
4.
37000010
1.
2.
3.
4.
38210110
1.
2.
3.
4.
52200110
1.
2.
3.

8560050
1.
2.
3.
4.
84140317
1.
2.
3.
4.
68000110
1.
2.
3.
4.
68000210
1.
2.
3.
4.
81300010
1.
2.
3.
4.
84111210
1.
2.
3.
4.
84111410

Adatok E Ft-ban
Szakfel.

Cím Alcím
Előirányzat neve 2013. évi terv
neve neve

Polgármesteri Hivatal
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Erdőgazdálkodás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Víztermelés,- kezelés,-ellátás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Szennyvíz elvezetés
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás (Kama
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Települési hulladék
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
10 000
Pénzeszköz átad., e
13 807
Összesen:
23 807
Helyi közutak üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
6 934
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen
6 934
Oktatási vagyon műk.-Okt.kieg.komplex tám.
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Okt.vagyon önkormányzati költségek
Személyi juttatás
10 917
Munkaa.terh.jár.és s
2 948
Dologi kiadás
14 000
Pénzeszköz átad., e
93 715
Összesen:
121 580
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
13 861
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
13 861
Zöldterület kezelés-parkgondozás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
3 455
Pénzeszköz átad., e
22 000
Összesen:
25 455
Önkormányzati jogalkotás-képviselők
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
10 000
13 807
23 807
0
0
27 781
0
27 781
0
0
0
31 715
31 715
10 917
2 948
76 000
0
89 865
0
0
0
0
0
0
0
13 861
0
13 861
0
0
3 455
22 000
25 455

0

Térségi Humánsegítő Szolgálat

1.
2.
3.
4.
84111510

Módosított
előirányzat III.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
Önkormányzati képviselőválasztás
6
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0
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1.
2.
3.
4.
85202111
1.
2.
3.

85202112
1.
2.
3.

85311110
1.
2.
3.
4.
85202110
1.
2.
3.

84112612
1.
2.
3.
4.
84113310
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Kis Bálint Iskola Működtetése
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Rózsahegyi Kálmán Iskola működtetése
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Kner Imre Gimnázium működtetése
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb tám
Összesen:
0
Okt.int. működtetése
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Önkorm.ellátó szolg.
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Helyi adókkal kapcsolatos
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pe.átadás
42 000
Összesen:
42 000

1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb tám.
Összesen:
Közvilágítás

84140210

0

1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
33 238
0
Pénze. átad., egyéb
33 238

Összesen:
Városgazdálkodás

84140310
1.
2.
3.
4.
84140311

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb

Összesen:
Vállalkozói iroda

1.
2.
3.
4.
84215510
1.
2.
3.
4.
84242110
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e

0
0
0
1 902
1 902

0

0

2 379
2 379

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33 238
0

33 238

0
42 500
18 960
61 460

357
96
69 126
23 500
93 079

0
750
0
750

0
0
750
0
750

Összesen:
Testvérvárosi kapcsolatok
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Közterület felügyelők
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
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84242111

Mezőőri szolgálat
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e

9 029
1 962
2 100
0
13 091

9 512
2 092
2 100
0
13 704

Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0

0
0
0
0
0

Összesen:
Településőrök

84242112
1.
2.
3.
4.

Összesen:
Polgárvédelmi tev.

84253110
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e

216
58
850
400
1 524

216
58
850
400
1 524

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
9 910
Pénzeszköz átad., e
2 090
12 000

0
0
9 910
2 090
12 000

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
15 510
Összesen:
15 510
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
7 180
Összesen:
7 180
Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
6 000
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
6 000
Időskorúak bentlakásos szoc.tám.
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
125
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
125
Téli közfoglalkoztatás 8 fő
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Mezőgazd.közfogl. 60 fő
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Családsegítő Szolg.dec.havi kiad.
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Adósságcsökk.tám.kapcs.lakásfenntart.tám.
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
4 000
Összesen:
4 000

0
0
1 450
15 510
16 960

Összesen:
Ár- és belvízvédelem

84254110
1.
2.
3.
4.

Összesen:
Óvodai nevelés

85101150
1.
2.
3.
4.
86210250
1.
2.
3.
4.
86905210
1.
2.
3.
4.
87301110
1.
2.
3.
4.
87901210
1.
2.
3.
4.
89044215
1.
2.
3.
4.
89044214
1.
2.
3.
4.
88992410
1.
2.
3.
4.
88211410
1.
2.
3.
4.
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0
0
0
7 180
7 180
0
0
6 000
0
6 000
0
0
0
0
0
0
0
125
0
125
1 326
204
0
0
1 530
8 660
1 204
20
0
9 884
1 079
287
17
0
1 383
0
0
0
4 000
4 000
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88211510

Ápolási díj alanyi jogon
1.
2.
3.
4.

88211710
1.
2.
3.
4.
88211810
1.
2.
3.
4.
88211910
1.
2.
3.
4.
88212110
1.
2.
3.
4.
88212210
1.
2.
3.
4.
88212310
1.
2.
3.
4.
88212410
1.
2.
3.
4.
88212510
1.
2.
3.
4.
88212910
1.
2.
3.
4.
88220110
1.
2.
3.
4.
88993610
1.
2.
3.
4.
88220310
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e

0
0

0
Összesen:
0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Óvodáztatási támogatás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Helyi eseti lakásfenntartási tám.
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Átmeneti segély
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
4 300
Összesen:
4 300
Temetési segély
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
4 500
Összesen:
4 500
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
3 000
Összesen:
3 000
Mozgáskorlátozottak közl.tám.
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Egyéb önkormányzati eseti p.ell.
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
2 700
Összesen:
2 700
Adósságkezelési szolgáltatás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
4 000
Összesen:
4 000
Gyermektartásdíj megelőlegezés
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Köztemetés
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
2 000
Összesen:
2 000
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 300
4 300
0
0
0
4 500
4 500
0
0
0
3 000
3 000
0
0
0
0
0
0
0
0
2 700
2 700
0
0
0
4 000
4 000
0
0
0
0
0
0
0
0
2 000
2 000
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88910150

Bölcsődei ellátás
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
Összesen:
Mirhóháti u. TIOP

87301118
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és s
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
Összesen:
Falugondnoki szolgálat

88992810
1.
2.
3.
4.
88100010
1.
2.
3.
4.
89030150
1.
2.
3.
4.
84140310
1.
2.
3.
4.
89044210
1.
2.
3.
4.
89044310
1.
2.
3.
4.
89044311
1.
2.
3.
4.
84119250
1.
2.
3.
4.
84119150
1.
2.
3.
4.
91050210
1.
2.
3.
4.
93120410
1.
2.
3.
4.

0
0
0
4 084
4 084
0
0
0
0
0

Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
DAOP Idősek bent.nélk.szoc.ell.
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Civil szervezetek működési támogatása
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Közcélú támogatás (menedzsment)
Személyi juttatás
7 505
Munkaa.terh.jár.és s
2 027
Dologi kiadás
3 543
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
13 075
Közcélú foglalkoztatás (kézbesítők, településőr, egyéb)
Személyi juttatás
20 217
Munkaa.terh.jár.és s
2 729
Dologi kiadás
2 346
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
25 292
Közcélú támogatás (2013.-ben induló)
Személyi juttatás
211 969
Munkaa.terh.jár.és s
28 616
Dologi kiadás
45 724
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
286 309
Közcélú támogatás (2012.-ről áthúzódó)
Személyi juttatás
14 809
Munkaa.terh.jár.és s
1 999
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
16 808
Sajt és Túrófesztivál támogatása
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Halászléfőző rendezvény támogatása
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Képtár
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
910
Összesen:
910
Diáksport támogatása
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
10

0
0
0
4 084

4 084
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
2 426

2 426
7 841
2 118
3 543
0

13 502
20 217
2 729
2 346
0
25 292
211 969
28 616
45 724
0
286 309
16 555
2 281
0
0
18 836
0
0
0
1 750
1 750
0
0
0
800
800
0
0
0
1 460
1 460
120
32
348
0
500

4. melléklet

93190350
1.
2.
3.
4.
93291110
1.
2.
3.
4.
93291910
1.
2.
3.
4.
8520211
1.
2.
3.
4.
96090050
1.
2.
3.
4.
94990010
1.
2.
3.
4.
96030210
1.
2.
3.
4.
93110210
1.
2.
3.
4.
84251050
1.
2.
3.
4.
7.
1.
2.
3.
4.
7.

M.N.S. egyéb sporttámogatás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Fürdő
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., e
20 663
Összesen:
20 663
M.N.S.egyéb szórakoztatás
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Ált.iskola 5-8 évfolyam okt.
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Tourinform Iroda tám.
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
0
Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Temetkezés
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
100
Pénzeszköz átad., e
0
Összesen:
100
Sportlétesítmények működtetése
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
2 956
Pénzeszköz átad., e
6 475
Összesen:
9 431
Önkormányzati és Önkéntes Tűzoltóság
Személyi juttatás
0
Munkaa.terh.jár.és s
0
Dologi kiadás
0
5 500
Pénzeszköz átad., e
Összesen:
5 500
Önkormányzat összesen
Személyi juttatás
274 662
Munkaa.terh.jár.és
40 339
Dologi kiadás
198 392
Pénzeszköz átad., e
277 794
Önkormányzat összesen
791 187
791 187
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0
0
0
10 737
10 737
0
0
0
20 663
20 663
0
0
0
1 150
1 150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 000
4 000
0
0
100
0
100
0
0
2 956
6 475
9 431

5 500
5 500

288 769
42 665
309 700
204 028
845 162
845 162

5. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2013. évben
Adatok E Ft-ban
Cím Alcím Előir. Cím Alcím
szám szám szám neve neve
1.

2.

6.

6.

Előirányzat neve

2013. évi terv

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Út, járda és kerékpárút felújítás
Magtárlaposi lakások felújítása
Költségalapú bérlakások felújítása
Szennyvíz és ivóvíz rek.munkák

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár

Módosított
előirányzat III.

20 000
22 000

0
22 000

42 000

22 000
3 300

Selyem u. épület felújítása

3 300

6.

Határ Győző Városi Könyvtár
Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény

0

3.

0

6.

Közművelődési, Közgyűjt. és Szolg.Intézmén
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

0

4.

0

6.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérsé
Városi Egészségügyi Intézmény

0

5.

0

6.

Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ

0

6.

0

6.

Térségi Szociális Gondozási Központ
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal

0

7.

Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

42 000

25 300

Felújítási kiadás mindösszesen:
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6. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2013. évben

Cím Alcím Előir. Cím Alcím
szám szám szám neve neve
1.

7.

Előirányzat neve

Módosított
előirányzat III.

2013. évi terv

Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B
392 421
392 421
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B
17 834
17 834
51 505
51 505
Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAO
102 143
102 143
Népliget és Erzsébet liget rendezése
1 500
1 500
Parkosítás
900
900
Külterületi környezetáll.jav.vízpótlás
2969
Gye Város vízvédelmi fejlesztés
Új városháza költsége
3476
Komposztáló karám építése
Telekparti csatorna állapotterve
Vízpótlás végrehajtása
Fegyvernek utca záportározó
Felhagyott hulladéklerakó telepen előírt mérések
START pr-gyakorlókert,varroda villanysz,gépjármű, betonelem gyártó gép besz.
Enci-Körgát közötti útalap kész.
Magtárlaposi lakások befejezése
Okt.6. játszótér mászóka
Dacia Duster gépkocsi vásárlása
Belvíz III. ütem
Bánomkert szennyvízcsatorna bővítés
Játszótéri játékok vás-Poharelec L.tiszteletdíj felajánlása
600
Optikai kábelhál.kiép-367/2013. Gye Kt. hat.
1000

2.

7.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár

566 303

149

Riasztó beszerelése könyvtárba

3.

7.

Határ Győző Városi Könyvtár
Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény

0

7.

5.

7.

6.

7.

Közművelődési,Közgyűjt.és Szolg.Intézmény
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

0

136

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvo
Városi Egészségügyi Intézmény
Előző évi pénzmaradványból gk, és eü.gép-műszer besz.
2 sz.háziorvosi körzet min.feltételeinek b-gépműszer besz.
Előző évi pénzmaradványból épület beruh.
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ

0

0

0

5974
695
11532
18 201

0

0

0
566 303

1 524
4 500
6 024
598 858

Térségi Szociális Gondozási Központ
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
Szellemi termék és szám.tech.eszköz vás.
Klíma beszerelése
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
Fejlesztési kiadás összesen:
7.

1.

149
136

Múzeális int.érd.növ támog. felhasználása

4.

574 348

7.

8.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhalmozási célú pe.átadás
Támogatás értékű felhalmozási kiadások
Belvíz III.Megyének peszk.átad.

37 354

37 354

Támogatás értékű felhalmozási össz.

37 354

37 354

1 000
1 800
4 572

1 000
1 800
4 572
3 922

7 372

11 294

44 726

48 648

Felh.c.pesz.átad.ÁK
Első lakáshozjutók támogatása
Ivóvíz min.jav.peszk átadás
Fürdő Kft.-nek pály.megval.tan-ra
Környezetvédelmi alapból pály.tám.

Felh.c.pesz.átad.ÁK össz.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:
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6. melléklet
1.

9.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata kölcsönök nyújtása
Első lakáshoz jutók kölcsöne
Elemi kárra kamatmentes kölcsön
Körösök Völgye Közh.Egy.
Rózsahegyi k.Alapítványnak pály.-hoz kölcsön nyújt.
Kölcsönök nyújtása összesen:

3 873

2 000
1 000
873
5 000
8 873

210 513

210 513

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz:

210 513

210 513

Felhalmozási kiadás mindösszesen:

825 415

866 892

1.

10.

Gyomaendrőd V. Önk.Kötvény törlesztése (421025+421025

Egyéb finanszírozás kiadásai
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2 000
1 000
873

7. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi tartalékai
Cí
m
szá
m
1.

Alc
ím
sz
ám

Elő
ir. Cím Alcím
Előirányzat neve
2013. évi terv
sz neve neve
ám
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
11.
Működéssel kapcsolatos tartalék
Polgármesteri alap
400
Kitüntetési alap
200
Ifjúsági alap
0
Civil alap
2 100
Sport alap
13 000
0
Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi ala
Talajterhelési díj
500
Állati hulla ártalm előző évi elszámolás
0
Állati hulla ártalm.2012. évi előleg
0
Rendezvények alapja
4 400
TDM részére peszk.átad működés
4 000
0
Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartá
Liget Fürdő Kft-től szolg.vás.
10 000
Kállai adomány, és a kamata
10 000
Lejárt életbiztosítás (polgármester)
2 577
Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás régi játéko
0
Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás 2013.
0
Képviselői (Nagyné Perjési Anikó) tiszt.díj felajánlás
0
Közfogl.saját erő
0
Körös szögi Kistérség 2013. évi hj.
507
Hulladéklerakó 2011. évi bérleti díj áfa
0
IKSZT beruházás
2 200
3 726
IKSZT beruházás működési plusz igény
Rendkívüli feladatokra elkülönített összeg
0
Központosított támogatás
Kis Bálint ált. Iskolába átcsop.
0
Közös Hivatalba egyszeri készletbesz.
420
Oktatási vagyon műk.dologi tartalék
20 000
KIK-től átvett pénzeszköz-okt.int.előző évi bev.
TV közvetítés 2012-ről áthúzódó
843
3 000
Belső ellenőri feladatok
Nyomda Múzeum tám-a
Óvoda szem.jutt.állami tám.elsz.
7 962
Gyomaendrődi Hírmondó újság megjel.
1 500
Működéssel kapcsolatos tartalék összesen:
Felhalmozással kapcsolatos tartalék
Turisztikai alap
Belvíz kölcsön törlesztés
Fogorvosi gép értékesítése
Környezetvédelmi alap
Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele
Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő
HURO 1001 pályázat önerő
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B
Kulturális örökségvédelmi bírság (Hulladéklera
Kötvény fel nem használt része
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése K
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése K
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "a
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "a
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-20
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-20
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B öner
Szennyvíztisztító telep állami támogatása
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B öner
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Módosított
előirányzat III.

126
200
0
0
2 000
0
500
0
0
100
0
0
12 700
10 598
2 577
0
210
0
0
507
0
2 200
1 026
7 541
3 778
0
420
20 000
3 882
0
2 631
900
7 962
0

87 335

79 858

0
0
4 358
0
0
1 981
35 285
0
0
24 352
30 653
17 223
4 053
0
0
21 041

0
0
436
22
0
1 981
35 285
0
0
24 352
30 653
17 223
4 053
0
0
21 041
351
0

0

4.
4.

Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szög
1 230
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) önerő
Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 ön
13 197
49 539
Fürdő pályázat vagy egyéb pály.saját erő
Körös Kajak SE sólyapálya és móló beruh.se.
Varga Lajos Sportcsarnok infrastrukturális fejlesztése pály.se.
0
Hulladékszállító jármű besz. Gyomaközszolg tő
DAOP 4.1.3 Szociális alapszolg. Fejl.önerő
Iparűzési adó túlfizetés
36 793
0
Kerékpárút beruházás (Fő út-Bajcsy út) tám.vis
15 000
Fürdő hitelfelvét
Új Városháza kial. Maradvány költsége
4 197
Új városháza kial. Többletköltségei
3 000
Könyvtár kial.Selyem út 124.
5 000
Gépjármű beszerzés
3 500
Épületek energetikai felújítása KEOP önerő (tá
72 197
27 803
Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-20
Játszóterek kialakítása saját erő
5 000
Nyomda Múzeum tám-a
900
Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen:
376 302
11.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen:
463 637
463 637
Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen:
11.
Céltartalék összesen:
463 637
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
10 519
Egyéb általános tartalék
12.

Általános tartalék
Tartalék mindösszesen

10 519
474 156
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7. melléklet
1 230
13 197
44 107
1 257
4 214
0
55 000
0
15 000
0
0
0
3 500
71 460
21 758
5 000
0
371 120
450 978
450 978
450 978
5189
5 189
456 167

8. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének

Megnevezés
Költségvetési bevétel összesen
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek ös
Rövid lejáratú hitelfelvétel
Egyéb finanszírozási bevételek
Bevétel mindösszesen

Működési kiadás összesen
Felújítás összesen
Fejlesztés összesen
Tartalék
Egyéb finanszírozás kiadásai
Kiadás mindösszesen
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Módosított
előirányzat III.

2013. évi terv

2 729 684
708 551
0

2 754 142
793 093
0

3 438 235

3 547 235

2 096 664
42 000
825 415
474 156

2 198 876
25 300
866 892
456 167

3 438 235

3 547 235

0

0

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet módosítása
Csényi István
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló rendelete nem szabályozza a vagyonkezelési jog eljárási szabályait. A Gyomaendrőd, Szabadság
tér 1. szám alatti épület átadása a Békés Megyei Kormányhivatalnak vagyonkezelési jog átadásával történt. A
közeljövőben Kner Imre Gimnázium egyház használatába adása során a törvényi rendelkezések alapján létesíthető
vagyonkezelői jog.
A Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján a képviselő-testület a helyi önkormányzat
tulajdonában lévő nemzeti vagyonra a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezései szerint az önkormányzati
közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesíthet. Vagyonkezelői jog önkormányzati lakóépületre
és vegyes rendeltetésű épületre, társasházban lévő önkormányzati lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre
kizárólag a helyi önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel, vagy annak 100%-os
tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel létesíthető, és kizárólag általuk gyakorolható. A vagyonkezelési
szerződésnek a gazdálkodó szervezet tulajdonosi szerkezetében történő tulajdonos változás miatti megszűnésének
esetére a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározottak az irányadók.
Az önkormányzati törvény alapján a képviselő-testület rendeletében határozza meg a vagyonkezelői jog ellenértékét,
az ingyenes átengedés, a vagyonkezelői jog gyakorlásának, valamint a vagyonkezelés ellenőrzésének részletes
szabályait.
A vagyonkezelői jog átadása nem érinti az önkormányzati közfeladatok ellátásának kötelezettségét. A vagyonkezelői
jog átadása az önkormányzati feladatellátás feltételeinek hatékony biztosítása, a vagyon állagának és értékének
megőrzése, védelme, továbbá értékének növelése érdekében történhet.
A vagyonkezelői jog a vagyontörvény által meghatározott kivétellel vagyonkezelési szerződéssel jön létre. A nemzeti
vagyon tekintetében vagyonkezelési szerződés, korlátozásokkal, kizárólag az alábbiakban felsorolt szervezetekkel,
személyekkel köthető, és a vagyonkezelői jog kizárólag általuk gyakorolható.
Az állam tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében:
1. költségvetési szerv,
2. helyi önkormányzat, önkormányzati társulás,
3. önkormányzati intézmény,
4. köztestület,
5. az állam, az 1. 2. alpontban meghatározott személyek együtt vagy külön-külön 100%-os tulajdonában álló
gazdálkodó szervezet,
6. az 5. alpont szerinti gazdálkodó szervezet 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet,
7. a törvény által kijelölt egyedileg meghatározott jogi személy.
A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében:
1. önkormányzati társulás,
2. költségvetési szerv vagy önkormányzati intézmény,
3. köztestület,
4. az állam, a helyi önkormányzat, a 1-2. alpontban meghatározott személyek együtt vagy külön-külön 100%-os
tulajdonában álló gazdálkodó szervezet,
5. a 4. alpont szerinti gazdálkodó szervezet 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.
6. a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek
jogállásáról szóló törvény szerinti egyház, belső egyházi jogi személy és egyházi intézmény a tevékenysége
ellátásához szükséges nemzeti vagyon tekintetében.
A vagyonkezelőt - ha jogszabály vagy a vagyonkezelési szerződés másként nem rendelkezik - megilletik a
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tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei - ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti könyvvezetési
és beszámoló készítési kötelezettséget is - azzal, hogy
a) a vagyont nem idegenítheti el, valamint - jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön
jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított
szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével - nem terhelheti meg,
b) a vagyont biztosítékul nem adhatja,
c) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet,
d) a vagyonkezelői jogot harmadik személyre a törvényben foglalt kivétellel nem ruházhatja át és nem terhelheti
meg, valamint
Nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben
hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe.
A rendeletben azt kívánjuk szabályozni, amikor Képviselő – testület döntése alapján ( nem jogszabályon alapuló )
történik a vagyonkezelési jog létesítése, illetve amire a törvény nem tér ki részletesen.
Ennek megfelelően:
1.
2.

Vagyonkezelési jog megszerzésének és gyakorlásának feltételei
Vagyonkezelési jog ellenőrzésére vonatkozó szabályok.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló rendeletet az alábbiakkal kívánjuk kiegészíteni
Vagyonkezelési jog megszerzésének és gyakorlásának feltételei
A vagyonkezelési jog akkor adható át ha a vagyonkezelői jog jogosultja vállalja, hogy:
a) a vagyonelemet közfeladat ellátására vagy a közfeladat ellátásához kapcsolódó tevékenységhez használja,
b) a vagyonelem értékcsökkenésével arányos mértékű állagmegóvási, karbantartási munkák elvégzését, a
vagyonkezelésbe vett vagyonelemhez kapcsolódó nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését,
d) a szerződés teljesítésének biztosítására szolgáló mellékkötelezettségeket és egyéb biztosítékokat,
e) a vagyonkezelői jog megszerzéséhez kapcsolódó költségek viselését,
f) viseli a vagyonelemhez kapcsolódó terheket és kötelezettségeket.
Vagyonkezelői jog ellenőrzésére vonatkozó szabályok
(1) A vagyonkezelőt megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, célszerűségét, a kötelezettségek
teljesítését a pénzügyi bizottság ellenőrzi.
(2) A pénzügyi bizottság jogosult:
a) a vagyonkezelő kezelésében álló önkormányzati tulajdonú ingatlan területére belépni,
b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó közérdekből nyilvános adat megismerésére és okiratba betekintésre,
(3) A vagyonkezelő jogosult:
a) az ellenőrzési cselekményeknél jelen lenni,
b) az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre észrevételt tenni.
(4) A vagyonkezelő köteles:
a) az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, abban együttműködni,
b) az ellenőrzést végző részére szóban vagy írásban kért tájékoztatást, felvilágosítást, nyilatkozatot megadni, a
dokumentációkba a betekintést biztosítani,
c) az ellenőrzést végző kérésére, a rendelkezésre bocsátott dokumentum teljességéről nyilatkozni,
d) az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni,
e) az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedéseiről az önkormányzatot 30 napon belül
tájékoztatni.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) értelmében megalkotásra kerülő jogszabály
előzetes hatásvizsgálatának eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét
tájékoztatni kell. A Jat. 17. § (2) bekezdése határozza meg, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat
során milyen szempontokat kell vizsgálnia, melyre tekintettel a rendeletmódosítás várható következményeiről – az
előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom.
1.) A rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági hatásai közvetve érvényesülnek azzal, hogy a rendelkezései
elősegíthetik az önkormányzati vagyongazdálkodás hatékonyságának növelését, hozzájárulhatnak a vagyonkezelés
átláthatóbbá tételéhez, a vagyonfenntartás és – fejlesztés követelményeinek előírásával biztosítják a helyi
közfeladatok ellátását, illetve az ellátás színvonalának az emelését. A rendeletmódosítás a törvényi követelmények
helyi szabályozásba történő beépítésével megteremti a kapcsolatot a vagyongazdálkodás és a szintén új szabályok
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szerinti költségvetési tervezés és szabályozás között.
A rendeletalkotás környezeti, egészségügyi, követelményei nem határozhatók meg, úgy, ahogy az adminisztrációt
csökkentő hatásai sem.
2.) A rendeletmódosítást törvényi változások tették szükségessé. A rendeletalkotásra, illetve a módosításra a
Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. 109. § (4), illetve a 143. § (4) i) pontja ad
felhatalmazást. A Nemzeti vagyonról szóló tv. 6. § valamint 11. § szakaszai szabályozzák a nemzeti vagyon
kezelését, hasznosítását. Tekintettel arra, hogy a vagyontörvény és az önkormányzati törvény 2012. január 1-jét
megelőzően hatályos rendelkezéseihez képest a vagyongazdálkodásra vonatkozóan lényegesen eltérő
szabályozást tartalmaz, szükségesnek tartjuk, hogy a rendelet módosítását.
E nélkül jelentős zavarok keletkezhetnének az önkormányzat vagyon gazdálkodásában és a tulajdonosi jogok
gyakorlásában, közvetve pedig a közfeladatok ellátása során.
3.) A rendeletmódosítás alkalmazásához szükséges személyi feltételekkel az önkormányzat rendelkezik. Az ehhez
szükséges tárgyi és pénzügyi feltételek nem határozhatók meg. Többletterhet a rendeletmódosítás alkalmazása nem
jelent.
Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és
elfogadásáról dönteni.

Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság egyhangúlag javasolja a redelet
tervezet elfogadását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság egyhangúlag javasolja a redelet
tervezet elfogadását.

Döntési javaslat
"Rendelettervezet "
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
……/2013. (…...) önkormányzati rendelete
a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LCXXXIX. Törvény
143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában
meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör) II. fejezete a
következő „Vagyonkezelői jog létesítésére vonatkozó szabályok” alcímmel egészül ki:
„Vagyonkezelési jog megszerzésének és gyakorlásának feltételei
14/A. § A vagyonkezelési jog akkor adható át ha a vagyonkezelői jog jogosultja vállalja, hogy:
a) a vagyonelemet közfeladat ellátására vagy a közfeladat ellátásához kapcsolódó tevékenységhez használja,
b) a vagyonelem értékcsökkenésével arányos mértékű állagmegóvási, karbantartási munkák elvégzését,
c) a vagyonkezelésbe vett vagyonelemhez kapcsolódó nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek
teljesítését,
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d) a szerződés teljesítésének biztosítására szolgáló mellékkötelezettségeket és egyéb biztosítékokat,
e) a vagyonkezelői jog megszerzéséhez kapcsolódó költségek viselését,
f) viseli a vagyonelemhez kapcsolódó terheket és kötelezettségeket,
(2) Az Ör. II. fejezete a következő „Vagyonkezelői jog ellenőrzésére vonatkozó szabályok” alcímmel egészül ki:
„Vagyonkezelői jog ellenőrzésére vonatkozó szabályok
14/B.§ (1) A vagyonkezelőt megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, célszerűségét, a kötelezettségek
teljesítését a pénzügyi bizottság ellenőrzi.
(2) A pénzügyi bizottság jogosult:
a) a vagyonkezelő kezelésében álló önkormányzati tulajdonú ingatlan területére belépni,
b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó közérdekből nyilvános adat megismerésére és okiratba betekintésre,
(3) A vagyonkezelő jogosult:
a) az ellenőrzési cselekményeknél jelen lenni,
b) az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre észrevételt tenni.
(4) A vagyonkezelő köteles:
a) az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, abban együttműködni,
b) az ellenőrzést végző részére szóban vagy írásban kért tájékoztatást, felvilágosítást, nyilatkozatot megadni, a
dokumentációkba a betekintést biztosítani,
c) az ellenőrzést végző kérésére, a rendelkezésre bocsátott dokumentum teljességéről nyilatkozni,
d) az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni,
e) az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedéseiről az önkormányzatot 30 napon belül
tájékoztatni.
(5) A pénzügyi bizottság az ellenőrzés megállapításairól készített összefoglaló jelentést köteles a soronkövetkező
Képviselő - testületeti ülésre beterjeszteni.
2. § (1) Az Ör. 14. § (5) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
"14. § (5) g) A polgármester és a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság (a
továbbiakban: pénzügyi bizottság) a vagyonkezeléssel megbízott szervek vezetőit e feladatuk ellátásáról
rendszeresen, külön is beszámoltathatják. "
(2) Az Ör. 15. § (1) bekezdésben, a 17. § (1) bekezdés b) pontjában, 18. §-ban, a 20. § (1) bekezdés a) és b)
pontjában a "Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság" szövegrész helyébe a
"pénzügyi bizottság" szöveg lép.
3. § Ez a rendelet 2013. október 5.-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 10. 15.
Felelős: Dr. Csorba Csaba
Hivatali felelős: Csényi István
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A testület 2013. augusztusi ülésén a 422/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozatával úgy döntött, hogy a Gyomaendrőd,
Magtárlaposi u. 1-3. szám alatti ötlakásos társasházban lévő valamennyi lakást szolgálati bérlakás céljára tartja
fenn, továbbá utasította Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot, hogy a soron
következő testületi ülésre terjessze be a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló tervezetet.
A rendelet 3. melléklete tartalmazza a szolgálati jellegű bérlakások főbb jellemzőit és térítési díjait, a melléklet
módosítása megtörtént a testületi döntésnek megfelelően.
Előzetes hatásvizsgálat
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
Öt új szolgálati bérlakással növekedett az önkormányzati bérlakás-állomány, a lakások kiutalásával biztosítható a
település szakember ellátottsága, nő a település népességmegtartó ereje.
A szolgálati bérlakások kiutalásával a befolyt lakbérbevétellel biztosítható az épület állagmegóvása.
2. Környezeti és egészségi következményei:
Modern, összkomfortos szolgálati lakásokkal bővült az önkormányzati bérlakás-állomány, mely lakások mind
környezeti, mind egészségügyi szempontból megfelelnek a jogszabályi követelményeknek.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az önkormányzati tulajdonú épület felújítását követően rendelkezni kell az épület hasznosításáról. Az önkormányzat
szolgálati jellegű bérlakásként kívánja használni az épületet, ezért az abban található lakásokat a helyi rendeletben
szolgálati bérlakássá kell minősíteni és meg kell határozni a lakások bérleti díját.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek az Önkormányzatnál
rendelkezésre állnak.
Indokolás
1. § Az önkormányzat tulajdonában álló épület felújítását követően az abban lévő lakásokat szolgálati lakásként
kívánja hasznosítani az önkormányzat, ezért szükséges a lakásokat szolgálati bérlakássá nyilvánítani és
meghatározni a lakások bérleti díjat.
Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és
elfogadásáról dönteni.

Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság
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A Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a
Képviselő-testület számára.

Döntési javaslat
"A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
.../2013. (.. ...) önkormányzati rendelete
a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet 3.
melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet 2013. október 15-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a …/2013. (…...) önkormányzati rendelethez
Szolgálati jellegű bérlakások

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

A

B

C

D

E

Bérlakás címe

Komfortfokozat

m²

Szobaszám

Garázs
m²

Álmos u. 11
Összkomfort
Hősök u. 39/B
Komfortos
Fő u. 45/1.
Összkomfort
Fő u. 45/2.
Összkomfort
Apponyi u. 24/A
Összkomfort
Apponyi u. 24/B
Összkomfort
Népliget u. 1/A
Összkomfort
Népliget u. 1/B
Összkomfort
Október 6 ltp. A/2
Komfortos
Október 6ltp A/13
Komfortos
Október 6 ltp B/8
Komfortos
Október 6. ltp B/3
Komfortos
Október 6. ltp. B/10
Komfortos
Vásártéri ltp. ¼
Komfortos
Katona J. u. 54
Komfortos
Fő út 210.
Összkomfort
Magtárlaposi út
Összkomfort
1-3./I.
Magtárlaposi út
Összkomfort
1-3./II.
Magtárlaposi út
Összkomfort
1-3./III.
Magtárlaposi út
Összkomfort

64
59
59
59
60
65
72
61
58
58
58
55
58
57
63
80
80,79
80,32
68,37
56,94

2
2
2
2
2
2
2
2
1,5
1,5
2
1,5
1,5
2,5
1,5
2,5
Lakótér
+2 szoba
Lakótér
+1,5 szoba
Lakótér
+1,5 szoba
Lakótér
32

F
Lakbér
Összege
Ft/hó
(nettó)
16.680
12.140
15.390
15.390
15.650
16.940
18.770
15.910
11.940
11.940
11.940
11.320
17.750
11.730
12.970
28.980

G
H
Garázs
Óvadék
bérleti díj
összege
ÁFÁ-val
Ft
Ft/hó
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000

18

29.100

1.540

50.000

18

28.900

1.540

50.000

24.610

50.000

20.500

50.000

22

1-3./IV.
Magtárlaposi út
1-3./V.

Összkomfort

72,03

+1 szoba
Lakótér
+1,5 szoba

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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25.930

50.000

4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet
módosítása
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Békés Megyei Kormányhivatal által szakmai segítségnyújtás keretében a rendelet normaszövegével kapcsolatban
feltárt problémákat a hivatal megvizsgálta és az alábbiak szerint javasoljuk a rendelet módosítását:
A nyersanyagnorma és vendégétkezés térítési díjának megállapítására nincs rendelet-alkotási felhatalmazása
önkormányzatunknak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-a alapján,
ezért a rendelet 2. mellékletét (mely az intézmény nyersanyagnormáit tartalmazza) valamint a 3. melléklet 21. sorát
(mely a vendégétkeztetés térítési díját tartalmazza) hatályon kívül kell helyezni.
A gyermekétkeztetés térítési díjainak szabályozására önálló önkormányzati rendeletben kerül sor.
A Térségi Szociális Gondozási Központ belső szabályzatában (Élelmezési Szabályzat) határozza meg az intézmény
nyersanyagnormáit valamint a vendégétkeztetés térítési díját.
A rendelet további módosítása vált szükségessé az Intézményi Társulás átalakulása miatt.
Előzetes hatásvizsgálat
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
Nem releváns.
2. Környezeti és egészségi következményei:
Nem releváns
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A módosítás elfogadása nyomán megteremtődik a Szt. hatályos szabályaival való összhang.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek az Önkormányzatnál
rendelkezésre állnak.
Indokolás
1-3. § Az Intézményi Társulás 2013. július 1. napjával Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési
Önkormányzati Társulássá alakult át, a rendelet normaszövegében átvezetésre került a szervezeti változás.
4. § A nyersanyagnormára valamint a vendégétkeztetés térítési díjára vonatkozó helyi szabályozás hatályon kívül
helyezésével megteremtődik a helyi rendelet és a Sztv. közötti összhang.
Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és
elfogadásáról dönteni.

Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság
34

A Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a
Képviselő-testület számára.

Döntési javaslat
"A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
szóló 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
…/2013. (…..) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. § (1) Aszemélyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:
„E rendelet alkalmazásában:
a) Társulás: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
b) Társulási Tanács: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
c) Képviselő-testület: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
d) Esélyegyenlőségi Bizottság: Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
e) Pénzügyi Bizottság: Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság
f) Polgármesteri Hivatal: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
g) Intézmény: Társulás által fenntartott szociális ellátást nyújtó intézmény
h) Ellátott: A Társulás által fenntartott a 3. §-ban meghatározott szociális ellátást igénybevevő személy.
2. § Az ÖR. 3. §-ában és 9. § (7) bekezdésében az „Intézményi Társulás” szövegrész helyébe „Társulás” szöveg lép.
3. § Az ÖR. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Térségi Szociális Gondozási Központ SZMSZ-ét és házirendjét a Társulási Tanács hagyja jóvá.”
4. § (1) Ez a rendelet 2013. október 15-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az ÖR. 9. § (1) bekezdés a) pontja, a 2. melléklete, valamint a 3. melléklet 21. sora.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Rendeletalkotás a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Békés Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtás keretében a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet
normaszövegével kapcsolatban feltárta, hogy a nyersanyagnorma és vendégétkezés térítési díjának megállapítására
nincs rendelet-alkotási felhatalmazása az önkormányzatoknak.
A rendeletmódosítást a feltárt problémák megszüntetésére előkészítettük, azonban szükséges önálló rendelet
megalkotása a gyermekétkeztetés térítési díjainak szabályozására.
A rendeletben rögzítettük az étkezési térítési díjak megfizetésével kapcsolatos szabályokat a helyi gyakorlatnak
megfelelően.
Előzetes hatásvizsgálat
A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A rendeletben rögzítésre került az étkezési térítési díjak megfizetésével kapcsolatos szabályozás a már kialakult
helyi gyakorlatnak megfelelően. Az étkezési térítési díjakkal kapcsolatos információk együtt állnak rendelkezésre az
ellátást igénybevevők számára.
Környezeti és egészségi következményei:
Nem releváns
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A gyermekek napközbeni ellátásáért térítési díjat kell fizetni. A fenntartó állapítja meg az intézményi térítési díjat. E
szabályozás következtében a bölcsődei térítési díj megállapítására nincs hatásköre önkormányzatunknak, hiszen a
településen működő bölcsődék nem önkormányzati fenntartású intézmények. A gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a gyermekétkeztetés vonatkozásában rögzíti, hogy a települési
önkormányzat az általa fenntartott óvodában, és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által
fenntartott nevelési-oktatási intézményben biztosítja gyermekek/tanulók számára az étkezést. A gyermekétkeztetést
biztosító önkormányzatoknak rendeletben kell meghatározni a gyermekétkeztetés térítési díjára vonatkozó helyi
szabályokat.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek az Önkormányzatnál
rendelkezésre állnak.
Indokolás
1. § Gyomaendrőd város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 151. § (2) bekezdése szerint biztosítja az általa fenntartott óvodában és a közigazgatási területén az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben a gyermekétkeztetést, e szabálynak
megfelelően önkormányzatunk meghatározta a rendelet személyi hatályát.
2. § A gyermekétkeztetést önkormányzatunk a Térségi Gondozási Központ Központi Konyháján keresztül biztosítja.
A kialakult gyakorlatnak megfelelően étkezés lemondásának szabályait állapítja meg.
3. § A helyi gyakorlatnak megfelelően rögzítésre került a térítési díj befizetésének határideje.
4. § A rendelet hatályba lépésének időpontját határozza meg.
Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és
elfogadásáról dönteni.
Döntéshozói vélemények
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Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a
Képviselő-testület számára.

Döntési javaslat
"Rendeletalkotás a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról "
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
…/2013. (…..) önkormányzati rendelete
a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 29. § (1) és a 151. § (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Térségi Szociális Gondozási Központ Központi Konyháján keresztül
biztosítja a településen az óvodai, iskolai gyermekélelmezéssel, étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat.
(2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül
az étkeztetésért az önkormányzat intézményi térítési díjat állapít meg, melynek alapja az élelmezés
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
(3) Az étkezés igénybevétele átmenetileg lemondható az igénybevevő betegsége, a családtagjaival közös
programban részvétele miatt.
(4) Az étkezést a lemondással érintett napot megelőző nap délután 15 órájáig kell telefonon lemondani. Lemondás
bejelentése esetén a távolmaradás idejére a fizetésre kötelezett a bejelentést követő naptól mentesül a térítési díj
fizetésének kötelezettsége alól.
2. § (1) Intézményi térítési díj napi összegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A tárgyhóra eső étkezési térítési díjat tárgyhónap első hetében kell megfizetni.
3. § Ez a rendelet 2013. október 15-én lép hatályba.

A
1
2 Óvoda 3-6 éves
Általános iskola alsó
3
tagozat 7-10 éves
Általános iskola felső
4
tagozat 11-14 éves
5 Középiskola 14 év felett

B

1. melléklet a
Gyermekétkeztetés térítési díjai
C
D
E

/2013. ( . ) önkormányzati rendelethez

Tízórai

Ebéd

Uzsonna

Vacsora

55,-

55,-

138,-

40,-

95,-

G
Kollégium
étkezés
összesen
383,-

55,-

60,-

170,-

60,-

95,-

440,-

290,-

60,-

70,-

180,-

80,-

100,-

490,-

330,-

100,-

-

192,-

-

142,-

434,-

192,-

Reggeli

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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F

H
Három-szori
étkezés
összesen
233,-

6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A követelésről lemondás eseteiről és módjairól szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Megyeri László aljegyző
Dr. Csorba Csaba jegyző
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A gazdálkodó szervezetek behajthatatlan követelések minősítésével, kezelésével kapcsolatos feladatait a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt.) szabályozza. Az államháztartás szervezetei beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet (a továbbiakban:
Áhsz.) az Szt-ben megfogalmazottakkal összhangban álló, de szigorúbb feltételeket szab arra vonatkozóan, hogy az
önkormányzat mikor minősítheti követelését behajthatatlannak. Ezek eseteit a jogszabály tételesen felsorolja:
"3.17 behajthatatlan követelés: az a követelés,
a) amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy amennyiben a talált fedezet a követelést
csak részben fedezi, a nem fedezett rész tekintetében,
b) amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben
átvett eszköz nem nyújt fedezetet,
c) a költségvetési törvényben meghatározott kisösszegű követelések tekintetében, amelyet eredményesen nem
lehet érvényesíteni, vagy amelynél a fizetési meghagyásos eljárással, vagy a végrehajtással kapcsolatos költségek
nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével (a fizetési meghagyásos eljárás, a végrehajtás
veszteséget eredményez vagy növeli a veszteséget), illetve amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott
címen nem található és a felkutatása „igazoltan” nem járt eredménnyel,
d) amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet,
e) amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.
A behajthatatlanság tényét és mértékét bizonyítani kell. "
Általános szabályként megfogalmazható, hogy a követelést akkor lehet behajthatatlannak minősíteni, ha a
jogorvoslati lehetőségek kimerültek, az önkormányzat biztos lehet az adós pénzügyi teljesítésének elmaradásában.
Behajthatatlan követelést a mérlegben kimutatni nem lehet.
Az Áhsz. további rendelkezése szerint a behajthatatlan követelések leírása (számviteli nyilvántartásokból történő
kivezetése) nem minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) szerinti
követelés elengedésnek. Az Áht. 97. § (2) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat, a társulás, a térségi
fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy
helyi önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.
A beterjesztett szabályozási javaslat célja, hogy amennyiben valamely különleges élethelyzet indokolttá teszi, akkor
az önkormányzati célok megvalósításának elősegítése, a fölösleges adminisztrációs terhek csökkentése érdekében
legyen módja a döntéshozónak a behajthatatlan követelés elengedésére a rendeletben szabályozott esetekben és
módon.
Az önkormányzati költségvetési bevételek megteremtése és a fegyelmezett gazdálkodás, az állampolgári és
szerződéses fegyelem előmozdítása érdekében a rendelet-tervezet nem teszi lehetővé a követelés elgedést széles
körben. Erre kizárólag azokban az esetekben lehet mód, ahol a követelés valamely önkormányzati rendeletben
szabályozott támogatás visszafizetése (sport, civil, környzetvédelmi, rendezvény és vállalkozás fejlesztési alap)
során keletkezik, vagy önkormányzati rendelet alapján létrejött szolgáltatási szerződésből (pl. közterület foglalási díj,
földbérlet) és egyéb polgárjogi szerződéses kapcsolatból ered a vevőkövetelés és az már a jogszabály szerint
behajthatatlannak minősül. A tárgyi hatály szűkítése és a meghozható döntések előkészítésének szabályai arra
inspirálják a döntéshozókat, hogy az önkormányzati bevételek "elszivárságásnak" megakadályozása érdekében
kizárólag kivételesen indokolt és más módon nem rendezhető esetben tegye lehetővé a követelés elengedését.
Ezekben az esetekben a követelés részbeni vagy akár teljes elengedése elősegíthet valamilyen fontos
önkormányzati vagy társadalmi cél megvalósítását azzal, hogy nem lehetetleníti el a követelés címzettjét, így az nem
pénzteljesítéssel hanem más módon valósítja meg a szerződésben vállalt célt. Adott esetben a követelés részleges
elengedése "lélegzethez" juttatja az adós felet, így annak a krízishelyzetet követően módja lehet a fennmaradó
terhek rendezésére.
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A tervezet természetesen nem ad módot az elengedésre azokban az esetekben, ahol az nem szerződéses
kapcsolatban keletkezett és hatósági vagy más eszközökkel rendezhető a követelés sorsa.
A rendelet-tervezet rendezi a döntési hatásköröket és az eljárási szabályokat is. A költségvetési törvényben
meghatározott kisösszegű (jelenleg 100.000 forint alatt) követelések elengedéséről a polgármester, egyébként pedig
a Képviselő-testület jogosult dönteni. A költségvetési szerveknek minden zárszámadás előtt számba kell venniük a
követelés állományukat és megtenni a szükséges intézkedéseket azok rendezésére. A rendeletben megállapított
határnapig lehet kezdeményezniük a behajthatatlan követelések elengedését. A döntéshozó számára
meghatározza a döntési eljárás során alkalmazandó elveket és intézkedési lehetőségeket.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti indokokra és hatásvizsgálatra figyelemmel alkossa meg a
tárgybani rendeletet.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság javasolja a rendelet megalkotását a benyújtott
szabályozási javaslat szerint.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság javasolja a rendelet megalkotását a benyújtott
szabályozási javaslat szerint.

Döntési javaslat
"követelésről lemondás eseteiről és módjairól szóló rendelet megalkotása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
…/2013. (…) önkormányzati rendelete
a követelésről lemondás eseteiről és módjairól
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat és az önkormányzat önállóan működő vagy önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerveire (a továbbiakban együtt: költségvetési szerv) terjed ki.
2. § A költségvetési szerv kizárólag önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás, szolgáltatás biztosítása utáni
és egyéb módon, kizárólag polgárjogi szerződéses jogviszonyban keletkezett visszafizetési kötelezettségből és
vevőkövetelésből származó behajthatatlan követeléseiről mondhat le, ha az önkormányzati kötelező és önként vállalt
feladat, illetve jogszabály által meghatározott közérdekű cél megvalósítását szolgálja és jogszabály nem zárja ki.
3. § (1) Az éves zárszámadás előtt a költségvetési szerv minősíti a kintlévőségeket és szükség esetén javaslatot
tesz a leértékelésükre, az értékvesztés elszámolására.
(2) A behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente egyszer a zárszámadásról szóló döntést megelőző 60. napig
kell elvégezni.
(3) A (2) bekezdésben foglalt felülvizsgálat során a 2. §-ban szabályozott körben keletkezett kisösszegű, be nem
hajtható követelések elengedéséről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
(4) A (3) bekezdésben foglalt értékhatárt meghaladó behajthatatlan követelések elengedéséről a képviselő-testület
dönt.
4. § (1) A követelések elengedésére jogosultak eljárásuk során mérlegelik a kötelezett pénzügyi helyzetét, személyi
körülményeit, az önkormányzattal, önkormányzati intézménnyel fenntartott üzleti és egyéb kapcsolatait, tartós
kapcsolat esetén a megállapodások, kötelezettségek betartásával kapcsolatos magatartását, teljesítési készségét és
képességét, az elengedés esetleges előnyeit, hátrányait.
(2) Minden követelésről való lemondásra jogosult a követelésről részben vagy egészben mondhat le. Teljes
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mértékben vagy részben le lehet mondani a késedelmi kamatok megfizetésének követeléséről.
(3) Minden követelésről való lemondás elbírálására és döntésére jogosult megállapodhat a kötelezettel a követelés
behajtása és beszedhetősége érdekében értéket képező, és az önkormányzat számára hasznosuló
szolgáltatásteljesítésről. Köthető részletfizetési vagy a követelés beszedését, teljesülését biztosító más polgári jogi
szerződés is.
5. § Ez a rendelet 2013. október 15. napján lép hatályba.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A 7. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Bánki Gyula a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosa 2013. december 31. napjával meg kívánja szüntetni
egészségügyi vállalkozását, háziorvosi tevékenységét, a praxis működtetési jogát Önkormányzatunknak vissza
kívánja adni.
Dr. Bánki Gyula levelében arra kérte Várfi András polgármestert, hogy segítsen a rendelő felszerelésének során
felmerült költségei (bútorok, műanyag bejárati ajtó és ablak beszereltetése, melegvízboyler és könyökkel
működtethető csaptelep beszerzése, új hűtőszekrény megvétele) megtérülésében.
Az egészségügyi alapellátásban kialakult gyakorlatra valamint a Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratában
foglalt feladatkörre (általános járóbeteg ellátás) tekintettel javaslom a Képviselő-testület számára, hogy a 7. számú
felnőtt háziorvosi körzet átvételével és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásával bízza meg a Városi
Egészségügyi Intézményt.
A Városi Egészségügyi Intézmény a praxis átvétele során felméri a rendelő felszerelésének átvételével kapcsolatos
költségeket, melyről a Képviselő-testületet 2013. november 28-i ülésén tájékoztatja. A költségek ismeretében lehet
kijelölni a fedezetül szolgáló forrást.
A képviselő-testületnek határozatban kell rögzítenie, hogy 2014. január 1. napjától kezdődően, az önkormányzat
hozzájárul ahhoz, hogy a praxist a Városi Egészségügyi Intézmény működtesse.
A Városi Egészségügyi Intézmény a háziorvosi praxis működtetésével kapcsolatos eljárásrendjét a következő
jogszabályok határozzák meg:
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, mely
meghatározza a tartósan betöltetlen háziorvosi körzet fogalmát:
„2. § (1) b) tartósan betöltetlen háziorvosi körzet: az a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzet,
ba) amelyben az ellátási kötelezettségnek hat hónapot meghaladóan csak helyettesítéssel tudnak eleget tenni,
kivéve, ha ennek az az oka, hogy a körzetet ellátó háziorvos munkavégzésében akadályoztatva van, vagy
bb) amelyben - a helyettesítés kivételével - az önkormányzat az ellátás nyújtásáról legalább hat hónapig nem tud
gondoskodni önálló orvosi tevékenység végzésére jogosult személlyel;”
Jelen esetben a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet az átadástól, 2014. január 01. napjától számított hat hónapon túl,
2014. 07. 01. napjától válik tartósan betöltetlen háziorvosi körzetté.
A Városi Egészségügyi Intézménynek a körzet finanszírozásával kapcsolatban figyelemmel kell lennie az
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletáltal meghatározottakra:
„12. § (3) ...Az egy éven túl helyettesítéssel ellátott praxis a 14. § (2)-(4) bekezdése szerinti fix összegű díj 60
százalékára jogosult. A fixdíj folyósítása szempontjából nem tekinthető tartós helyettesítésnek, ha a praxis ellátására
a szolgáltató teljes munkaidőben a Hr. szerint háziorvosi tevékenység végzésére jogosult másik orvost foglalkoztat.”
Jelen esetben a 7. számú felnőtt háziorvosi körzetben a finanszírozás 60 %-ra való csökkenésére 2015. január 01.
napjától számíthatunk abban az esetben, ha fenti határidőig a praxist nem sikerül betölteni.
A Városi Egészségügyi Intézmény fenti jogszabályhelyekre figyelemmel fog a körzet működtetéséről gondoskodni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
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elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a határozati
javaslat szerinti elfogadását javasolja a Képviselő-testület
számára.

1. döntési javaslat
"A 7. számú felnőtt háziorvosi körzet átvételével kapcsolatos feladatok ellátása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Városi Egészségügyi Intézményt, hogy a
7. számú felnőtt háziorvosi körzet átvételével kapcsolatos feladatokat lássa el, az átvétellel kapcsolatban felmerült
költségekről (rendelő felszerelésének átvételével kapcsolatos költségek), az elvégzett feladatokról számoljon be a
Képviselő-testület 2013. november 28-i ülésén.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 11. 28.
Felelős: Dr. Torma Éva
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
2. döntési javaslat
"A 7. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Városi Egészségügyi Intézményt
(székhely: 5500 Gyomaendrőd Hősök útja 57., képviseli: Dr. Torma Éva igazgató főorvos), hogy 7. számú felnőtt
háziorvosi körzet folyamatos működtetését biztosítsa, továbbá, hogy az illetékes egészségügyi államigazgatási
szervtől a körzetre 2014. január 1-jétől működtetési engedély kiadását kérje az Intézmény számára.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Városi Egészségügyi
Intézmény (székhely: 5500 Gyomaendrőd Hősök útja 57., képviseli: Dr. Torma Éva igazgató főorvos) az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral a Gyomaendrőd 7. számú felnőtt háziorvosi körzetben a feladatok ellátására 2014.
január 1-jétől finanszírozási szerződést kössön.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 12. 19.
Felelős: Dr. Torma Éva
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

„Dr. Békés” Fogszakorvosi Bt.-vel a 3. számú fogorvosi körzetre kötött feladatellátási szerződés módosítása, előszerződés megkötése
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Békés Annamária a „Dr. Békés” Fogszakorvosi Bt. (5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 30.) ügyvezetője
Gyomaendrőd Város Önkormányzata felé kérelemmel fordult, mely szerint az önkormányzat és a Bt. között területi
ellátással végzett fogorvosi ellátás tárgyában a 3-as körzetre megkötött feladat-ellátási szerződést módosítani
szíveskedjenek, mivel a körzetet ellátó fogorvos személyében változás történt.
A fentiekkel egyidőben Dr. Nyitrai Adrienn (születési hely. Nyíregyháza, születési idő: 1988. szeptember 13., anyja
neve: Tóth Magdolna, lakóhely: 4532 Nyírtura, Nárcisz u. 9.) fogorvos is kéri a Képviselő-testületet, hogy személyét,
valamint azt fogadja el, hogy 2013. december 1. napjától átveszi a 3. számú fogászati körzet működtetési jogát. Dr.
Nyitrai Adrienn határozatlan idejű munkaviszonyban áll a „Dr. Békés” Fogszakorvosi Betéti Társasággal és ezen
jogviszony keretében fogja ellátni a gyomaendrődi 3. számú fogászati körzetben a fogorvosi teendőket a Bt. által
biztosított, természetben Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 30. szám alatti rendelőben.
A Bt. jelenleg a 2012. december 28. napján kelt Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Bt. között megkötött
határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződés alapján a gyomaendrődi 3. számú vegyes fogászati körzet
praxisjogával rendelkező Dr. Hák Mária fogorvos alkalmazásával látja el a fogorvosi tevékenységet.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/A §-a alapján a praxisjogot megszerezni kívánó
orvossal előszerződést kell kötni. Az orvos az előszerződés kötése után tudja a praxis engedélyt kérvényezni az arra
jogosult egészségügyi hatósági szervtől, majd a praxisengedély birtokában lehet megkötni a feladat-ellátási
szerződést.
Fent leírtak alapján szükséges az előszerződés megkötése a „Dr. Békés” Fogszakorvosi Bt.-vel, valamint dr. Nyitrai
Adrienn fogorvossal. Az Önkormányzat ezzel az előszerződéssel hagyja jóvá tulajdonképpen a feladat ellátásában
személyesen közreműködő orvos személyében bekövetkezett változást.
A Képviselő-testületnek döntést kell hoznia az előszerződés megkötéséről valamint arról, hogy az önkormányzat a
praxisengedély kiadása esetén megköti a feladat-ellátási szerződést.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.

Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a határozati
javaslat szerinti elfogadását javasolja a Képviselő-testület
számára.

1. döntési javaslat
"Előszerződés megkötése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Dr. Békés” Fogszakorvosi Bt. alkalmazásában álló dr.
Nyitrai Adrienn fogorvossal a 3. számú fogorvosi praxis működtetésére az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000.
évi II. törvény 2/A. § (2) a) pontja alapján előszerződést köt az alábbi tartalommal, és ezzel egyidejűleg felkéri Várfi
András polgármestert az előszerződés aláírására:
Előszerződés
amely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124., képviseli Várfi András
polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről „Dr. Békés” Fogszakorvosi Bt. alkalmazásában álló dr. Nyitrai Adrienn fogorvos (születési helye,
ideje: Nyíregyháza, 1988. 09. 13., an: Tóth Magdolna, lakcím: 4532 Nyírtura, Nárcisz u. 9.) - a továbbiakban:
fogorvos - között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. Az előszerződés tárgya a területi ellátási kötelezettséggel működő 3. számú fogorvosi praxis (továbbiakban:
Praxis) feladatellátására vonatkozó az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (Öotv.) 2/B. § szerinti
feladat-ellátási szerződés megkötése.
2. A fogorvos a területi ellátási kötelezettségét az Országos Egészségügyi Pénztárral kötött finanszírozási szerződés
hatályba lépését követő naptól, 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 30 szám alatti rendelőben teljesíti.
3. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 208. §-a
alapján a feladat-ellátási szerződést jelen előszerződésben rögzített feltételek teljesülését követően, de legkésőbb
jelen előszerződés 5. pontjában rögzített határidőig kötelesek megkötni.
4. Szerződő felek rögzítik, hogy jogosultak határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést kötni a Praxis
fogorvosi feladatai ellátására, amennyiben egészségügyi szolgáltató a Praxisra vonatkozó praxisengedély
megszerzését igazolja. Dr. Nyitrai Adrienn jelen előszerződést az Öotv. végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.)
Korm. rendeletben szabályozott praxisengedély kiadása iránti kérelemhez csatolja.
5. Az Önkormányzat köteles a 4. pontban foglaltak teljesülése esetén legkésőbb 2013. november 30. napjáig a
feladat-ellátási szerződés megkötésére.
6. Szerződő felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási szerződésben szabályozzák a feladatellátás feltételeit.
7. Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és társadalombiztosítási
jogszabályokat, valamint a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha valamely fél az 5. pont szerinti határidőn belül a
feladat-ellátási szerződés megkötését jelen előszerződés szabályaival ellentétesen megtagadja, a másik fél a Ptk.
208. § (3)-(4) bekezdései szerint a bíróságtól kérheti a szerződés létrehozását.
8. Szerződő felek bármelyike megtagadhatja a szerződés megkötését a Ptk. 208. § (5) bekezdésében meghatározott
esetekben, továbbá a jelen előszerződésben előírt feltételek hiánya esetén.
9. Jelen előszerződés az aláírás napjától 2013. november 30. napjáig hatályos, de az előszerződés megszűnik, ha a
Szerződő felek feladat-ellátási szerződést kötnek.
10. Jelen előszerződést Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták.
11. Jelen előszerződés 4 példányban készült, aKépviselő-testületaz előszerződést a …./2013. (IX. 26.) Gye. Kt.
határozatával fogadta el.
Gyomaendrőd, 2013. ………………
……………….
Dr. Békés Fogszakorvosi Bt.
Dr. Békés Annamária
képviselő

………………….
Dr. Nyitrai Adrienn
praxis jog jogosultja
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……………………
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Várfi András
polgármester

………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Torma Éva
igazgató főorvos

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 11. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
2. döntési javaslat
"Döntés a feladat-ellátási szerződés megkötéséről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Várfi András polgármestert, hogy a 3.
számú fogorvosi praxisra a praxisengedély kiadása esetén e praxis tekintetében a házi orvosi feladatok területi
ellátási kötelezettséggel történő végzésére „Dr. Békés” Fogszakorvosi Bt. alkalmazásában álló dr. Nyitrai Adrienn
fogorvossal az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdése szerinti feladat-ellátási
szerződést megkösse.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 11. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Küldött delegálása a Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet Felügyelő Tanácsába
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény a területi ellátási kötelezettséggel működő fekvőbeteg-szakellátást
nyújtó egészségügyi intézményekben kórházi felügyelő tanács működését írja elő.
A kórházi felügyelő tanács feladatkörét a törvény, az alábbiak szerint szabályozza:
- Véleményt nyilvánít és javaslatokat tesz az intézmény működésével, fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos
kérdésekben.
- Biztosítja a kapcsolattartást az intézmény vezetése és az érintett lakosság között.
- Képviseli az érintett lakosság érdekeit az intézmény működésében.
- Figyelemmel kíséri az intézmény működését.
A kórházi felügyelő tanács megalakulásának, működésének részletes szabályait a 23/1998. (XII. 27.) EüM rendelet
szabályozza, mely alapján a kórház ellátási területéhez tartozó önkormányzatok delegálnak jelöltet a felügyelő
tanácsba. A felügyelő tanács mandátuma 4 évre szól.
Az előző ciklusban településünket Dr. Torma Éva intézményvezető főorvos képviselte.
A Réthy Pál Kórház-rendelőintézet orvos igazgatója, Dr. Nédó Erika 2013. szeptember 4-én kelt átiratával
tájékoztatja önkormányzatunkat, hogy a kórház felügyelő tanácsának mandátuma lejárt, és kéri, hogy 1 fő küldöttet
delegáljon az önkormányzat az újólag megválasztandó testületbe.
A hivatalvezetés Dr. Torma Évát, a Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosát javasolja delegálni.
Kérem a Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.

Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a határozati
javaslat szerinti elfogadását javasolja a Képviselő-testület
számára.

Döntési javaslat
"Küldött delegálása a Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet Felügyelő Tanácsába"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Réthy Pál Kórház-rendelőintézet Felügyelő
Tanácsába Gyomaendrőd Város küldötteként Dr. Torma Évát a Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosát
delegálja.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Vidovszky kép és Corini grafikák megvásárlása
Mag Barbara
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért Kuratóriuma arra kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy
járuljon hozzá egy Vidovszky kép, illetve Corini grafikák megvásárlásához, és erre fedezetet jelöljön ki.
A gyulai KöröspArt Galéria tulajdonosa, Durkó Károly felajánlotta, hogy – tekintettel a képtárban jelenleg lévő 25
alkotásból álló Vidovszky-gyűjteményre – igen kedvező áron, 100.000.-Ft-ért eladná a képtárnak „Tavasz a kertben”
című Vidovszky-képét. Emellett egy városunkban élő magánszemély – aki nevét nem kívánja nyilvánosságra hozni –
9 grafikából álló Corini-gyűjteményét ajánlotta fel eladásra, valamint további rajzokat, melyeket az alkotó
művészbarátai készítettek. Ezekért összesen 100.000.-Ft-ot kér. A Vidovszky-kép és a Corini grafikák egy része
megtekinthető a képtár által írt műtárgyvásárlási kérelemben, mely az előterjesztés mellékletét képezi.
Banner Zoltán művészettörténész szakértői véleménye alapján a Corini grafikák valóban Corini Margit festőművész
alkotásai. (a szakértői vélemény az előterjesztés mellékletét képezi)
Mind a Vidovszky kép, mind a Corini grafikák megvásárlását javaslom a Tisztelt Képviselő-testület számára, azzal,
hogy a műtárgyak megvásárlásának költségéhez a forrást a 2013. évi Bursa Hungarica pályázat előirányzatából
megmaradt 585.000 Ft összeg terhére jelölje ki.
Egy gyomaendrődi lakos szintén felkereste a Képtárat azzal, hogy a tulajdonában lévő 3 db Corini képet eladná. A 3
db képért összesen 1.300.000.-Ft-ot kért. A képek – melyekről Banner Zoltán szintén megállapította, hogy eredetiek
– az előterjesztés mellékletében megtekinthetők. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy mielőtt a képek
megvásárlásáról döntene, kérjen fel értékbecslőt az alkotások értékének megállapításához.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.

Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a határozati
javaslat szerinti elfogadását javasolja a Képviselő-testület
számára.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a határozati
javaslat szerinti elfogadását javasolja a Képviselő-testület
számára.

1. döntési javaslat
"Vidovszky kép és Corini grafikák megvásárlása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművelődés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
48

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyt ad a Közalapítvány Gyomaendrőd Város
Közgyűjteményeiért Kuratóriuma kérelmének, és 200.000.-Ft-ért megvásárolja „Tavasz a kertben” című Vidovszkyképet és a Corini grafikákat.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a műtárgyvásárlás forrásaként a 2013. évi Bursa
Hungarica pályázat előirányzatából megmaradt 585.000 Ft összeget jelöli ki.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Értékbecslő felkérése a 3 db Corini kép megvásárlása előtt"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművelődés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Közalapítvány Gyomaendrőd Város
Közgyűjteményeiért Kuratóriumát, hogy a megvételre felajánlott 3 db Corini kép megvásárlása előtt értékbecslőt
kérjen fel a képek értékének megállapítására.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Katona József Művelődési Ház nagytermének használata
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 417/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozatával utasította az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot, hogy a szeptember havi testületi ülésre készítsen
előterjesztést arra vonatkozóan, hogy a városban működő civil szervezetek az év hátralévő részében ingyenesen
használhatják a Katona József Művelődési Ház nagytermét rendezvényeik megtartására.
A testületi döntés értelmében megvizsgáltuk, hogy 2011-ben és 2012-ben milyen rendezvények kerültek megtartásra
az intézmény nagytermében. Az alábbi két táblázat tartalmazza az adatokat, melyekből látszik, hogy nagyon változó
igénnyel léptek fel a civil szervezetek a nagyterem használatával kapcsolatban. 2011. évben október-december
hónapokban nem volt rendezvény a nagyteremben, 2012. évben a nagyterem bérbe adásából származó jövedelem
35 %-a (29.500.-Ft) származott a fenti időszakból.
2011-es év civil rendezvényei z intézmény nagytermében:
Dátum
Szervezet neve
Rendezvény neve
Február
Komédiás Kör
Színjáték Próba
Február 28.
Kecsegészug Tájvédelmi és Taggyűlés
Horgász Egyesület
Február 26.
Rumba Tse.
Félévzáró táncbemutató
Március 12.
Torzsászugi Tájvédelmi és Egyesületi gyűlés
Horgász Egyesület
Június 18.
Körösmenti Táncegyüttes
Évzáró táncbemutató
Alapítvány
Június 19.
Rumba Tse.
Évzáró táncbemutató
Összesen:

Összeg
27.670 Ft
4.000 Ft
23.810 Ft
5.540 Ft
19.260 Ft
10.940 Ft
91.220 Ft

2012-es év civil rendezvényei az intézmény nagytermében:
Dátum
Szervezet neve
Rendezvény neve
Március 8.
Őszidő Nyugdíjas Klub
Nőnapi ebéd

Összeg
17.400 Ft

Március 31.
Június 9.
Szeptember 22.
Október 13.
Október 13.
December 1.
Összesen:

7.500 Ft
10.120 Ft
18.900 Ft
4.500 Ft
5.000 Ft
20.000 Ft
83.420 Ft

Galaktika Baráti Kör
Rumba TSE.
Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör
Galaktika Baráti Kör
Suttyomba Alapítvány
Suttyomba Alapítvány

Előadás
táncbemutató
Vacsora
Előadás
Zenekari próba
Mikulás napi táncház

Objektívan nem lehet megmondani, hogy a civil szervezetek milyen igénnyel lépnek fel az év hátralévő hónapjaiban
a nagyterem ingyenes használatával kapcsolatban, ezért javaslom, hogy az önkormányzat 500.000.-Ft összegű
működési tartalékot képezzen az intézmény számára a nagyterem ingyenes használata céljából, a forrás kijelölésére
kérem a Képviselő-testületet tegyen javaslatot.
Javaslom, hogy az ingyenes használat lehetőségét maximum este 22 óráig biztosítsa az önkormányzat, fenti
időponton túl térítési díjas szolgáltatásként adja az intézmény a szolgáltatást a civil szervezetek számára.
Jelenleg a civil szervezetek fogalmán az a szervezet értendő, amelyik bírósági nyilvántartásba vétellel rendelkezik,
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egyébként úgy kell tekinteni a támogatás nyújtását, mintha az önkormányzat természetes személynek adná a
támogatást.
A nagyterem ingyenes használatának biztosításakor javaslom az önkormányzat számára a civil szervezet
fogalmának következetes alkalmazását, amely egyébként összhangban van az önkormányzat helyi rendeleteivel
(pl.: civil alap).
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.

Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, nem javasolja a Katona József
Művelődési Ház nagytermének ingyenes használatának biztosítását a civil
szervezetek részére.

Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bzottság megtárgyalta az előterjesztést, nem javasolja az előterjesztésben leírtak
szerint a nagyterem ingyenes használatát. A Bizottság javasolja a Képviselőtestület számára, hogy a 2014. évi pályáztatásnál gondolja át a Civil szervezetek
pályázati konstrukcióját. A Bizottság véleménye szerint legyen az eljárás két
tényezős, az egyik a már alkalmazott meghívásos pályázat a közművelődési
szervezetek számára, a másik - melynek keretében lehet biztosítani például a
Művelődési Ház negytermét is -, természetben nyújtott önkormányzati intézményi
szolgáltatás igénybevétele céljából meghirdetett pályázati felhívás.
A Bizottság két döntését tartalmazza az 1. és 2. határozati javaslat, a 3 határozati
javaslat foglalja magában az előterjesztésben eredetileg is szereplő határozati
javaslatot.

1. döntési javaslat
"Katona József Művelődési Ház nagytermének használata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművelődés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október – 2013. december időtartamban nem
biztosítja térítésmentesen a Katona József Művelődési Központ nagytermének használatát a gyomaendrődi civil
szervezetek számára.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Civil szervezetek pályázati alap konstrukciójának módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművelődés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi Civil Alap pályázati konstrukcióját két
tényezős eljárássá alakítja át, a meghívásos pályázati felhívás közművelődési szervezetek részére tárgyú eljárás
mellett meghirdeti a természetben nyújtott önkormányzati intézményi szolgáltatás igénybevétele céljából pályázati
felhívást is.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottságot, hogy a természetben nyújtott önkormányzati intézményi szolgáltatás igénybevétele
céljából pályázati felhívás részleteit dolgozza ki a Képviselő-testületi ülés 2014. februári ülésére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 02. 27.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Megyeri László
3. döntési javaslat
"Katona József Művelődési Ház nagytermének ingyenes használata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművelődés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október – 2013. december időtartamban
ingyenesen biztosítja a Katona József Művelődési Központ nagytermének használatát a gyomaendrődi civil
szervezetek számára –szervezetenként legfeljebb 2 alkalommal - rendezvényeik megtartása céljából, azzal, hogy az
ingyenes használat a rendezvényeken este 22°° óráig, ezt követően csak térítési díjas szolgáltatásként vehető
igénybe.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 500.000.-Ft összegű működési tartalékot képez a
Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény számára a nagyterem ingyenes használata céljából,
melynek forrása ………………………………..

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Csatlakozás a 2014. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez
Mag Barbara
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő minden évben meghirdeti az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján. A
települési önkormányzatoknak évente lehetőségük van az azt követő évi fordulóhoz csatlakozniuk. Idén 2013.
október 11-ig van lehetősége az önkormányzatoknak csatlakozni az ösztöndíjprogram 2014-es fordulójához, mely a
2013/2014. tanév második és a 2014/2015. tanév első félévére vonatkozik.
A támogatást kizárólag szociális rászorultság alapján lehet elnyerni. Helyi, megyei és központi forrásból táplálkozó
ösztöndíj rendszer került kialakításra, amelynek biztosítása során a helyi önkormányzati támogatáshoz a megyei
önkormányzat is nyújthat támogatást, majd ehhez az Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogatást biztosít.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatnak két típusa van, „A” és „B”. Az „A” típusú pályázatot felsőoktatási
intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező pályázók nyújthatják be, a „B” típusút pedig a 2013/2014-es
tanévben érettségiző tanulók. Az „A” típusú pályázat 10 hónapra, azaz két egymást követő tanulmányi félévre
vonatkozik, a „B” típusú pályázat pedig 3x10 hónapra, azaz hat egymást követő tanulmányi félévre, amennyiben a
tanuló felvételt nyer, majd hallgatóként is megfelel a 6 félév alatt a kritériumoknak..
A Bursa Hungarica 2014. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételek 13.§-a a következőket mondja ki:
A települési önkormányzat a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázat elbírálása alapján a pályázót
minimum 1.000 Ft havi támogatásban részesíti, vagy a pályázó támogatási igényét elutasítja. (…)A megítélt
támogatásnak havonta azonos összegűnek és 100 Ft-tal maradék nélkül oszthatónak kell lennie.(…) A települési
önkormányzat a megítélt havi támogatás összegét a pályázati forduló teljes tartamára garantálni köteles, annak
módosítására nem jogosult.
A 2012-es forduló tapasztalatai:
A 2012-es fordulóban határidőre 31-en nyújtottak be „A” típusú pályázatot, 3-an pedig „B” típusút. A 34 főből
mindegyik megfelelt a szükséges kritériumoknak.
A 2012. évi költségvetésben előzetesen elkülönített 1.500.000.-Ft forrásból összesen 1.035.000.-Ft lett felhasználva
(ebből 930.000.-Ft az „A” típusú: 31 fő x 10 hó x 3.000.-Ft, valamint 45.000.-Ft a „B” típusú: 3 fő x 5 hó x 3.000.-Ft
pályázók körében) + 60.000.-Ft (a 2010. évi 1 fő „B” pályázója és a 2011. évi 3 fő „B” pályázója), mely átutalásra
került a Támogatáskezelő részére. Jogosultsági feltételek hiányában a Támogatáskezelő 2012. évben 90.000 Ft-ot
utalt vissza Önkormányzatunk részére.
Települési önkormányzati részünk a következőképpen alakult a 2012-es költségvetési évben:
31 db A típusú pályázat x 10 hónap (2012-es forduló)
3 db B típusú pályázat x 5 hónap (2012-es forduló)
3 db B típusú pályázat x 5 hónap (2011-es forduló)
1 db B típusú pályázat x 5 hónap (2010-es forduló)
Összesen:
Jogosultsági feltételek hiányában a Támogatáskezelő által
visszautalt összeg:
Ténylegesen felhasznált összeg:

930.000 Ft
45.000 Ft
45.000 Ft
15.000 Ft
1.035.000 Ft
90.000 Ft
945.000 Ft

A pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi átlagkeresete a 38 pályázóra vonatkozóan:
20.000 Ft alatti
2 pályázó
20-30.000 Ft között
11 pályázó
30-40.000 Ft között
12 pályázó
40-42.750 Ft között
9 pályázó
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A 2013-as forduló tapasztalatai:
A 2013-as fordulóban határidőre 36-an nyújtottak be „A” típusú pályázatot, 5-en pedig „B” típusút. A 41 főből 38-an
(34 fő „A” típusú és 4 fő „B” típusú pályázat) feleltek meg minden kritériumnak.
A 2013. évi költségvetésben előzetesen elkülönített 1.500.000.-Ft forrásból összesen 1.110.000.-Ft lett felhasználva
(ebből 1.020.000.-Ft az „A” típusú: 34 fő x 10 hó x 3.000.-Ft, valamint 60.000.-Ft a „B” típusú: 4 fő x 5 hó x 3.000.-Ft
pályázók körében) + 30.000.-Ft (a 2012. évi 1 fő „B” pályázója és a 2010. évi 1 fő „B” pályázója), mely átutalásra
került a Támogatáskezelő részére. Jogosultsági feltételek hiányában a Támogatáskezelő 2013. évben 195.000 Ft-ot
utalt vissza Önkormányzatunk részére.
Települési önkormányzati részünk a következőképpen alakult a 2013-as költségvetési évben:
34 db A típusú pályázat x 10 hónap (2012-es forduló)
4 db B típusú pályázat x 5 hónap (2012-es forduló)
1 db B típusú pályázat x 5 hónap (2012-es forduló)
1 db B típusú pályázat x 5 hónap (2010-es forduló)
Összesen:
Jogosultsági feltételek hiányában a Támogatáskezelő által
visszautalt összeg:
Ténylegesen felhasznált összeg:

1.020.000 Ft
60.000 Ft
15.000 Ft
15.000 Ft
1.110.000 Ft
195.000 Ft
915.000 Ft

A pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi átlagkeresete a 38 pályázóra vonatkozóan:
20.000 Ft alatti
2 pályázó
20-30.000 Ft között
8 pályázó
30-40.000 Ft között
21 pályázó
40-42.750 Ft között
7 pályázó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az elmúlt fordulókban egységesen 3.000 Ft-os havi támogatást ítélt meg a
támogatottak részére. A 2012-es és 2013-as költségvetési rendeletben 1.500.000 Ft-ot különítettünk el a Bursa
Hungarica támogatások önkormányzati részeként, melyből 2012-ben 945.000.-Ft, 2013-ban pedig 915.000.-Ft került
felhasználásra.
A 2014-es forduló pályázatainak benyújtási határideje 2013. november 15. lesz, tehát a novemberi testületi ülésre
már látható lesz, hogy hány érvényes pályázat érkezik, és annak megfelelően kalkulálható a támogatás mértéke,
melynek forrása a 2014. év költségvetésébe kerül megtervezésre.
Amennyiben a 2014-es fordulóhoz is csatlakozni kíván Gyomaendrőd Város Önkormányzata, úgy ennek feltétele a
csatlakozási szándék nyilatkozatának visszaküldése. Ezt idén október 11-ig kell megküldeni az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő részére.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előtejesztést megvitatni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.

Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a határozati
javaslat szerinti elfogadását javasolja a Képviselő-testület
számára.

Döntési javaslat
"Csatlakozás a 2014. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási
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Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához, és felhatalmazza Várfi András polgármestert a csatlakozási nyilatkozat
aláírására.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata
Nyíri Szmolár Eszter
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

A 2013. július 1-jei hatállyal életbe lépő, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról szóló
2013. évi CXVI. törvény változásai szükségessé tették a 243/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. számú határozattal jóváhagyott
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatát. Ezen kívül a Közös
Önkormányzati Hivatal létrejötte is megkíván pár új elem beépítését a jelenlegi szabályzatba.
A fenti változások alább részletezett helyeken érinti a szabályzatunkat:
A szabályzat 2. pontjának első mondata a törvényi paragrafus hivatkozásával egészül ki [egyebekben
változatlan marad]:
1.)
[Nyílt eljárás:] - Kbt. 83. § - [ajánlati felhívással induló, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben
minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet.]
A szabályzat 3. pontjának első mondata a törvényi paragrafus hivatkozásával egészül ki [egyebekben
változatlan marad]:
2.)
[Meghívásos eljárás:] - Kbt. 84.-88. § - [2 szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amely részvételi felhívással
indul, és amelynek első, részvételi szakasza során az ajánlatkérő a részvételre jelentkezők a szerződés teljesítésére
való alkalmasságáról, vagy alkalmatlanságáról dönt.]
A szabályzat 4. pontjának első mondata a törvényi paragrafus hivatkozásával egészül ki [egyebekben
változatlan marad]:
3.)
[Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás:] - Kbt. 89.-93. § - [2 szakaszból álló közbeszerzési
eljárás, amely akkor alkalmazható, ha:]
A szabályzat 5. pontjának első mondata a törvényi paragrafus hivatkozásával egészül ki [egyebekben
változatlan marad]:
4.)
[Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás:] - Kbt. 94.-100. § - [ajánlattételi felhívás, vagy a Kbt. 99. § (2)
bekezdése szerinti esetben tárgyalási meghívó megküldésével kezdődő, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás,
amelyben az ajánlatkérő az ajánlattételre felhívott és alkalmasnak minősített ajánlattevőkkel tárgyal a szerződés
feltételeiről.]
A szabályzat a 8.) pont után az eljárás rendekről szóló fejezethez kapcsolódóan kiegészül egy új ponttal, mely a
8./A) számot kapja:
8/A.) Az ajánlatkérő az a Kbt. III. részének hatálya alá tartozó közbeszerzés megvalósításakor választása szerint:
a) a 123. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított eljárást folytat le, vagy
b) a törvény Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el a 122-122/A. §-ban foglalt eltérésekkel.
A közbeszerzések tervezése, előkészítése, lefolytatása című fejezet 9.) pontjának 13-ik bekezdése hatályát
vesztette, ennek helyébe a következő szöveg lép:
- a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.)
Korm. rendelet
A közbeszerzések tervezése, előkészítése, lefolytatása című fejezet 9.) pontjának 14-ik bekezdése hatályát
vesztette, ennek helyébe a következő szöveg lép:
- a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011 (II.25.) Korm. rendelet
A közbeszerzések tervezése, előkészítése, lefolytatása című fejezet 9.) pontjának 14-ik bekezdése kiegészül
az alábbi bekezdésekkel:
- a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló
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168/2004 (V.25.) Korm. rendelet
- a közfoglalkoztatáshoz szükséges beszerzések sajátos szabályairól szóló 18/2012. (IV. 5.) BM rendelet.
A közbeszerzések tervezése című fejezet 10. pontjának második bekezdése helyébe a következő lép:
A KCS feladatait a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztálya látja el. A
közbeszerzés tervezésével kapcsolatban a KCS ellátja mind a Gyomaendrőd Város Önkormányzat, mind a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal feladatait a társult három önkormányzat – Gyomaendrőd,
Csárdaszállás, Hunya – tekintetében is.
A közbeszerzések tervezése című fejezet 10. pontjának utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Az elfogadott közbeszerzési tervet, illetve a módosításait haladéktalanul közzé kell tenni a Kbt. 31. §-ában
foglaltaknak megfelelően. A közzétételről a KCS gondoskodik.
A közbeszerzési eljárás előkészítése című fejezet 14. pontja helyébe a következő lép:
14.)
A közbeszerzési eljárás előkészítésénél a 263/2013. (V.30.) Gye. Kt. határozatban jóváhagyott
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat 28. sz. mellékletét képező, a
beszerzések lebonyolításának szabályzatában foglalt rendelkezések figyelembe vételével kell eljárni.
A közbeszerzési eljárás lefolytatása című fejezet 15. pontjának első és második mondata az alábbiak szerint
módosul:
15.)
A közbeszerzési eljárás az ajánlati/részvételi felhívás közzétételével, a tárgyalási meghívó
megküldésével, illetve a nemzeti értékhatárokat elérő, de a Kbt. 122. § (7) a) pontjában meghatározott értékeket el
nem érő értékű közbeszerzés esetén az ajánlattételi felhívás ajánlattevők részére történő megküldésével kezdődik.
Ez utóbbi esetben az ajánlattevők személyéről a Kbt. 122. § (8) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a
Közbeszerzési Bizottság az eljárást megindító felhívás elfogadásával egyidejűleg dönt a KCS javaslata alapján.
A közbeszerzési eljárás lefolytatása című fejezet 17. pontja helyébe a következő lép:
17.)
A benyújtott ajánlatokat a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott időpontig a KCS zárható irodájában
kell tárolni és tilos felbontani. Az ajánlatkérő az ajánlatok – tárgyalásos eljárásban a végleges ajánlatok –
bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a közbeszerzés – a 18. § (2)
bekezdésének alkalmazása nélkül számított – becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló
anyagi fedezet összegét, részajánlattétel biztosítása esetén részenként. Ha tárgyalásos eljárásban Ha tárgyalásos
eljárásban az ajánlatkérő végleges ajánlatok írásbeli benyújtását nem kéri, akkor a közbeszerzés becsült értékét és
a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét - részajánlattétel biztosítása esetén
részenként – az utolsó tárgyalás alkalmával azt követően kell ismertetnie, hogy valamennyi ajánlattevő megtette
végleges ajánlatát. A bontást a Bíráló Bizottság végzi, melyről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza:
- a közbeszerzés tárgyát, a bontási eljárás helyét és idejét (óra és perc pontossággal),
- jelenlévő személyek megnevezését és funkcióját,
- ajánlattevő nevét és címét,
- ajánlattevő által kért ellenszolgáltatást,
- a főbb számszerűsíthető adatokat, melyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek.
A jegyzőkönyv mellékletét képezi a jelenléti ív. A bontásról készült jegyzőkönyvet a KCS öt napon belül megküldi az
összes ajánlattevőnek.
A 19.) pontba az alábbi mondatok kerülnek beépítésre [egyebekben változatlan marad]:
19.)
[A Bíráló Bizottság az ajánlatokat a felhívásban megadott szempontok szerint értékeli. Ennek során
felelős az objektív, a Kbt.-ben meghatározott szempontok szerinti értékelésért.
A Bíráló Bizottság javaslatot tesz az ajánlattevők által benyújtott ajánlatok Érvényességére / érvénytelenségére,
valamint az eljárás eredményességére / eredménytelenségére, továbbá megállapítja, hogy melyik ajánlat a
legkedvezőbb, illetve ha az ajánlattételi felhívás előírja, sorrendet állít fel az ajánlatok között.] Az ajánlatok
értékeléséről a Bíráló Bizottság tagjainak indoklással ellátott bírálati lapot kell kitöltenie, a Bíráló Bizottság elnökének
döntési javaslatot kell készítenie. A Bíráló Bizottság munkájáról minden esetben jegyzőkönyv készül. [A döntési
javaslatot a Bíráló Bizottság elnöke terjeszti az eredményt megállapító Közbeszerzési Bizottság, illetve a Képviselőtestület elé, akik a döntést név szerinti szavazással kötelesek meghozni.
Az ajánlatok elbírálásáról a Kbt. 77. § (2) bekezdésében meghatározott írásbeli összegezést a KCS készíti el.]
A 21.) pont utolsó mondata kiegészítésre kerül [egyebekben változatlan marad]:
21.)
[Előzetes vitarendezési kérelem benyújtása esetén, illetve amennyiben azt követően jogorvoslati eljárás
indul, vagy előzetes vitarendezés nélkül közvetlenül a Közbeszerzési Döntőbizottságnál kezdeményezett jogorvoslat
esetén a választ a Kbt-ben, illetve a Ket-ben meghatározott határidők figyelembe vételével a Bíráló Bizottság
közreműködése mellett a Közbeszerzési Bizottság Elnöke készíti el és a Közbeszerzési Bizottság hagyja jóvá], az
ezzel kapcsolatos közzétételről a KCS gondoskodik a Kbt. 31. § rendelkezései szerint.
A Szerződéskötés a közbeszerzési eljárás eredménye alapján című fejezet 23.) pontjának utolsó mondata
helyébe a következő lép:
A közbeszerzési eljárás lefolytatása után kötött szerződések nyilvántartásáról, közzétételéről a KCS gondoskodik a
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Kbt. 31. § rendelkezései szerint.
A 25.) pont helyébe a következő lép:
25.)
A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának közbeszerzési értékhatár alatti beszerzései során legalább
három ajánlat bekérése szükséges, amelytől rendkívüli sürgősség esetén el lehet térni.
A Gyomaendrőd Város Önkormányzata, valamint a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Kbt. hatálya alá
nem tartozó beszerzéseinek előkészítését és végrehajtását a 263/2013. (V.30.) Gye. Kt. határozatban jóváhagyott
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat 28. sz. mellékletét képező, a
beszerzések lebonyolításának szabályzatában foglalt rendelkezések figyelembe vételével kell lefolytatni.
A Záró rendelkezések című fejezet 31.) pontjának első bekezdése helyébe a következő lép:
31.)
Jelen Szabályzat 2013. szeptember 27-én lép hatályba. Rendelkezéseit az ezt követően megkezdett
közbeszerzésekre, árajánlat-kérésekre kell alkalmazni. Jelen Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát
veszti az Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 243/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozatával jóváhagyott
Közbeszerzési Szabályzata.
A szabályzat többi pontja változatlan marad.
Az egységes szerkezetbe foglalt Közbeszerzési szabályzat tervezetét az előterjesztés melléklete tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a szabályzat változásainak áttekintésére, valamint véleményezésére!

Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja az előterjesztésben foglaltak
elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

A Bizottság javasolja az előterjesztésben foglaltak
elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja az előterjesztésben foglaltak
elfogadását.

Döntési javaslat
"Közbeszerzési Szabályzat módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
(a továbbiakban: Kbt.) 22. § (1) bekezdése alapján a Közbeszerzési Szabályzat ( a továbbiakban: Szabályzat)
módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
A Szabályzat hatálya
1.)
A Szabályzat Hatálya alá tartozik:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Kbt. hatálya alá tartozó beszerzései.
A Szabályzat hatálya kiterjed az Önkormányzat által szerződés alapján ellátott gesztor önkormányzati feladatokkal
kapcsolatos beszerzésekre is, figyelemmel a létrehozó szerződés szerint érvényesülő döntési rendre.
A közbeszerzés értékének meghatározására a Kbt. 11-18. §-ok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzésekre a Kbt. Második Részét, az ezek alatti és
egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésekre a Harmadik Részét alkalmazva kell eljárni, kivéve,
ha a Kbt. másként rendelkezik.
A közbeszerzési eljárás fajtái
2.)
Nyílt eljárás: - Kbt. 83. § - ajánlati felhívással induló, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás,
amelyben minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet. A nyílt eljárásban nem lehet tárgyalni. Az ajánlattételi
határidő a hirdetmény feladásának napjától számított negyvenöt napnál rövidebb nem lehet, kivéve amennyiben
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előzetes összesített tájékoztató készült, ekkor 29 napnál, sürgősség esetén 22 napnál rövidebb nem lehet. A
határidő további 5 nappal rövidíthető, ha a dokumentáció térítésmentesen, és teljes terjedelemben elektronikus úton
hozzáférhető.
3.)
Meghívásos eljárás: - Kbt. 84.-88. § - 2 szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amely részvételi
felhívással indul, és amelynek első, részvételi szakasza során az ajánlatkérő a részvételre jelentkezők a szerződés
teljesítésére való alkalmasságáról, vagy alkalmatlanságáról dönt. A részvételi határidő a hirdetmény feladásának
napjától számított 30 napnál, gyorsított eljárás esetén 10 napnál rövidebb nem lehet. Az ajánlattételi felhívás
megküldésének időpontja a részvételi jelentkezések bontását követő 30., építési beruházás esetén 60. napnál
későbbi időpontban nem határozható meg.
A második, ajánlattételi szakaszában kerülnek az ajánlatok benyújtásra, amely alapján az ajánlatkérő dönt. Az
eljárásban nem lehet tárgyalni. A részvételi szakasz eredményességének közlésétől számított 5 munkanapon belül
az írásbeli ajánlattételi felhívást az alkalmasnak minősített jelentkezőknek egyidejűleg meg kell küldeni. Az
ajánlattételi határidő 40 napnál rövidebb nem lehet, illetve a Kbt. 88. § (2) – (4) esetében az ott meghatározott
határidő az irányadó.
4.)
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás: - Kbt. 89.-93. § - 2 szakaszból álló
közbeszerzési eljárás, amely akkor alkalmazható, ha:
a) a nyílt, a meghívásos eljárás, vagy a versenypárbeszéd a Kbt. 76. § (1) a)-b) vagy d) pontja alapján
eredménytelen, feltéve, hogy a felhívásban vagy a dokumentációban meghatározottak lényegesen nem változtak
meg;
b) kivételesen, ha a beszerzés objektív természete, vagy az ehhez kapcsolódó kockázatok nem teszik lehetővé az
ellenszolgáltatás előzetes átfogó meghatározását.
5.)
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás: - Kbt. 94.-100. § - ajánlattételi felhívás, vagy a Kbt. 99. § (2)
bekezdése szerinti esetben tárgyalási meghívó megküldésével kezdődő, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás,
amelyben az ajánlatkérő az ajánlattételre felhívott és alkalmasnak minősített ajánlattevőkkel tárgyal a szerződés
feltételeiről. Legalább három ajánlattevőt kell ajánlattételre felhívni.
Akkor alkalmazható, ha:
a) a nyílt, a meghívásos eljárás, vagy a versenypárbeszéd a Kbt. 76. § (1) b) vagy c) pontja alapján
eredménytelen, és az ajánlatkérő összes megfelelő ajánlattevőt meghívja;
b) az eljárásban nem nyújtottak be ajánlatot vagy részvételi jelentkezést, mindkét esetben feltéve, hogy a
felhívásnak és a dokumentációnak a feltételei időközben lényegesen nem változtak meg;
c) a szerződés kizárólag egy meghatározott személlyel vagy szervezettel köthető meg;
d) előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt;
e) építési beruházás, vagy szolgáltatás megrendelés esetén a Kbt. 94. § (3) bekezdésében meghatározottak
szerint;
f) árubeszerzés esetén a Kbt. 94. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint;
g) szolgáltatás megrendelés esetén, ha arra tervpályázati eljárást követően kerül sor, és a nyertesek
valamelyikével kell szerződni.
Az eljárás megkezdése napján az ajánlatkérő köteles benyújtani a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz az ajánlattételi
felhívást, továbbá az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők nevéről, címéről, a beszerzés becsült
értékéről, valamint a tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről szóló tájékoztatást.
6.)
Versenypárbeszéd: a Kbt. 101. § - 107. § szerint szabályozott közbeszerzési eljárás.
7.)
Keret megállapodásos eljárás: a Kbt. 108. § - 110. § szerint szabályozott közbeszerzési eljárás.
8.)
A 305/2011. (XII.23.) Korm. rendelet szerinti tervpályázati eljárást kötelező lefolytatni – ha a 305/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet vagy más jogszabály eltérően nem rendelkezik – építmény építészeti-műszaki tervezésének
versenyeztetésére, amennyiben az ajánlatkérő olyan – a Kbt. hatálya alá tartozó – tervszolgáltatást kíván
megrendelni, amelynek a Kbt. szerint számított teljes becsült értéke eléri vagy meghaladja a szolgáltatás
megrendelésére irányadó uniós értékhatárt.
8/A.) Az ajánlatkérő az a Kbt. III. részének hatálya alá tartozó közbeszerzés megvalósításakor választása szerint
a) a 123. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított eljárást folytat le, vagy
b) a törvény Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el a 122-122/A. §-ban foglalt eltérésekkel.
A közbeszerzések tervezése, előkészítése, lefolytatása
9.)
A közbeszerzések előkészítését és megvalósítását az alábbi jogszabályok rendelkezéseire
figyelemmel kell végrehajtani:
- a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
- a közfoglalkoztatáshoz szükséges beszerzések sajátos szabályairól szóló 18/2012. (IV.05.) BM rendelet
- a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás maghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
- az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
- a tervpályázati eljárások szabályairól szóló 305/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
- a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 289/2011. (XII.22.)
Korm. rendelet
- a Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a
Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló
288/2011. (XII.22.) Korm. rendelet
- a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységről szóló 93/2011. (XII.30.) NFM rendelet
- a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének
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szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegzésről szóló
92/2011. (XII.30.) NFM rendelet
- a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az
elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X.4.) Korm. rendelet
- a védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes szabályairól szóló 302/2006. (XII.23.) Korm.
rendelet
- a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, adózásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség
teljesítésének eljárási szabályairól és díjazásról szóló 1/2006. (I.13.) PM rendelet
- a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013.
(VIII.28.) Korm. rendelet
- a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011 (II.25.) Korm. rendelet
- a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről
szóló 168/2004 (V.25.) Korm. rendelet
- a közfoglalkoztatáshoz szükséges beszerzések sajátos szabályairól szóló 18/2012. (IV. 5.) BM rendelet
A közbeszerzések tervezése
10.)
Az adott évre tervezett közbeszerzési eljárásokról, illetve beszerzésekről az éves költségvetés alapján
legkésőbb minden év március 31-ig a Közbeszerzési Csoport (a továbbiakban: a KCS) éves összesített
közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készít, melyet az Önkormányzat Képviselő-testülete fogad
el.
A KCS feladatait a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztálya látja el. A
közbeszerzés tervezésével kapcsolatban a KCS ellátja mind a Gyomaendrőd Város Önkormányzat, mind a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal feladatait a társult három önkormányzat – Gyomaendrőd,
Csárdaszállás, Hunya – tekintetében is.
A közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell:
·
a közbeszerzéseket tárgy szerinti bontásban,
·
a közbeszerzéseket az eljárás rendje szerint csoportosítva,
·
a közbeszerzési eljárás típusát,
·
lefolytatásának tervezett időpontját,
·
valamint a beszerzés becsült értékét.
Az elfogadott közbeszerzési tervet, illetve a módosításait haladéktalanul közzé kell tenni a Kbt. 31. §-ában
foglaltaknak megfelelően. A közzétételről a KCS gondoskodik.
A közbeszerzési eljárás előkészítése:
11.)
a) Az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében nem vehet részt olyan személy vagy
szervezet, amely vagy aki a Kbt. 24. §-a alapján összeférhetetlen.
b) A Képviselő-testület a KCS javaslata alapján létrehozza a Bíráló Bizottságot. A Bíráló Bizottság legalább 3 tagú
és tagjainak rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel.
Nem lehet a Bíráló Bizottság tagja olyan személy, aki a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalában részt
vesz. A szabályzat 22. pontja szerinti közbeszerzések esetében a Bíráló Bizottságban a képviselő-testület tagja
kizárólag tanácskozási joggal vehet részt.
12.)
A Bíráló Bizottság feladatai:
- pénzügyi, műszaki és piaci paraméterek alapján a beszerzési tárgy jellemzőinek részletes megfogalmazása
- a lehetséges ajánlattevők alkalmassági/alkalmatlansági ismérveinek részletes összeállítása
- az elbírálás szempontjainak, illetve részszempontjainak és értékelési módszertanának leírása
- részvétel az ajánlati dokumentáció szakmai részének elkészítésében és a részletes szerződési feltételek
meghatározásában
- ajánlattevőkkel történő kapcsolattartás, helyszíni szemle lebonyolítása
- a beérkezett ajánlatok bontása, feldolgozása és értékelése
- az ajánlatok elbírálása
- írásbeli szakvélemény és döntési javaslat készítése az eljárást lezáró döntést meghozó a Képviselőtestület által
létrehozott Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság állandó tagjaiból álló testület (a
továbbiakban: Közbeszerzési Bizottság), illetve a Képviselő-testület részére
- szerződés aláírásra való előkészítésében részvétel
- az eljárás során készítendő jegyzőkönyvek, tájékoztatások szakmai részének elkészítése
- előzetes vitarendezési kérelem beérkezése esetén közreműködik a válasz megfogalmazásában.
13.)
A KCS előkészíti az eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás és dokumentáció tervezetét, melyet
az uniós értékhatárokat elérő közbeszerzések esetét kivéve a Közbeszerzési Bizottság fogad el.
14.)
A közbeszerzési eljárás előkészítésénél a 263/2013. (V.30.) Gye. Kt. határozatban jóváhagyott
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat 28. sz. mellékletét képező, a
beszerzések lebonyolításának szabályzatában foglalt rendelkezések figyelembe vételével kell eljárni.
A közbeszerzési eljárás lefolytatása:
15.)
A közbeszerzési eljárás az ajánlati/részvételi felhívás közzétételével, a tárgyalási meghívó megküldésével,
illetve a nemzeti értékhatárokat elérő, de a Kbt. 122. § (7) a) pontjában meghatározott értékeket el nem érő értékű
közbeszerzés esetén az ajánlattételi felhívás ajánlattevők részére történő megküldésével kezdődik. Ez utóbbi
esetben az ajánlattevők személyéről a Kbt. 122. § (8) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Közbeszerzési
Bizottság az eljárást megindító felhívás elfogadásával egyidejűleg dönt a KCS javaslata alapján. A KCS olyan
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ajánlattevők felkérésére tehet javaslatot, amelyek szerepelnek a közhiteles nyilvántartásban (egyéni vállalkozók
nyilvántartása, cégjegyzék) és a tevékenységi körükben szerepel a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység,
valamint az ajánlattétel időpontját megelőző lezárt üzleti évben a nettó árbevételük meghaladta a közbeszerzés
tárgyának értékét.
Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének, illetve az ajánlattételi felhívás megküldésének feltétele az alábbi
dokumentumok rendelkezésre állása:
·
igazolás a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról,
·
az ajánlattételhez szükséges dokumentáció, a megvalósítandó feladathoz rendelkezésre álló részletes
műszaki leírás (építésügyi, műszaki dokumentációk, engedélyek),
·
szerződés-tervezet,
·
az eljárás megindításához szükséges egyéb információk és dokumentumok.
16.)
Az ajánlati dokumentációt az ajánlattevők részére a KCS bocsátja rendelkezésre.
A KCS köteles gondoskodni továbbá arról, hogy a dokumentáció az ajánlattételi határidő lejártáig rendelkezésre
álljon.
17.)
A benyújtott ajánlatokat a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott időpontig a KCS zárható irodájában
kell tárolni és tilos felbontani. Az ajánlatkérő az ajánlatok – tárgyalásos eljárásban a végleges ajánlatok –
bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a közbeszerzés – a 18. § (2)
bekezdésének alkalmazása nélkül számított – becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló
anyagi fedezet összegét, részajánlattétel biztosítása esetén részenként. Ha tárgyalásos eljárásban Ha tárgyalásos
eljárásban az ajánlatkérő végleges ajánlatok írásbeli benyújtását nem kéri, akkor a közbeszerzés becsült értékét és
a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét - részajánlattétel biztosítása esetén
részenként – az utolsó tárgyalás alkalmával azt követően kell ismertetnie, hogy valamennyi ajánlattevő megtette
végleges ajánlatát. A bontást a Bíráló Bizottság végzi, melyről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza:
a.
a közbeszerzés tárgyát, a bontási eljárás helyét és idejét (óra és perc pontossággal),
b.
jelenlévő személyek megnevezését és funkcióját,
c.
ajánlattevő nevét és címét,
d.
ajánlattevő által kért ellenszolgáltatást,
e.
a főbb számszerűsíthető adatokat, melyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek.
A jegyzőkönyv mellékletét képezi a jelenléti ív. A bontásról készült jegyzőkönyvet a KCS öt napon belül megküldi az
összes ajánlattevőnek.
18.)
A KCS az ajánlatok bontását követően 5 munkanapon belül az érvényesség, a szükséges hiánypótlás
szempontjából azokat áttekinti, és intézkedik a hiánypótlás elrendelése, a hiánypótlási határidő megállapítása, a
számítási hiba javítása iránt, valamint a kizáró okokkal, az alkalmassággal, aránytalanul alacsony árral, illetőleg az
ajánlattételi felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések,
nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása okán szükséges felvilágosítás megkérése iránt. A beérkezett
válaszok alapján a KCS táblázatos formában előkészítő anyagot készít a Bíráló Bizottság számára.
19.)
A Bíráló Bizottság az ajánlatokat a felhívásban megadott szempontok szerint értékeli. Ennek során felelős az
objektív, a Kbt.-ben meghatározott szempontok szerinti értékelésért.
A Bíráló Bizottság javaslatot tesz az ajánlattevők által benyújtott ajánlatok Érvényességére / érvénytelenségére,
valamint az eljárás eredményességére / eredménytelenségére, továbbá megállapítja, hogy melyik ajánlat a
legkedvezőbb, illetve ha az ajánlattételi felhívás előírja, sorrendet állít fel az ajánlatok között. Az ajánlatok
értékeléséről a Bíráló Bizottság tagjainak indoklással ellátott bírálati lapot kell kitöltenie, a Bíráló Bizottság elnökének
döntési javaslatot kell készítenie. A Bíráló Bizottság munkájáról minden esetben jegyzőkönyv készül. A döntési
javaslatot a Bíráló Bizottság elnöke terjeszti az eredményt megállapító Közbeszerzési Bizottság, illetve a Képviselőtestület elé, akik a döntést név szerinti szavazással kötelesek meghozni.
Az ajánlatok elbírálásáról a Kbt. 77. § (2) bekezdésében meghatározott írásbeli összegezést a KCS készíti el.
20.)
Az eredmény közzétételéről a KCS gondoskodik. Amennyiben az eljárás során közbeszerzési szakértő került
bevonásra és a hirdetmény ellenőrzése a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelet alapján kötelező, úgy az ellenőrzési díjat
az ajánlatkérő viseli. Amennyiben a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, és a közbeszerzési szakértő kérelmére
történt, az ellenőrzési díj a szakértőt terheli.
21.)
Előzetes vitarendezési kérelem benyújtása esetén, illetve amennyiben azt követően jogorvoslati eljárás indul,
vagy előzetes vitarendezés nélkül közvetlenül a Közbeszerzési Döntőbizottságnál kezdeményezett jogorvoslat
esetén a választ a Kbt-ben, illetve a Ket-ben meghatározott határidők figyelembe vételével a Bíráló Bizottság
közreműködése mellett a Közbeszerzési Bizottság Elnöke készíti el és a Közbeszerzési Bizottság hagyja jóvá, az
ezzel kapcsolatos közzétételről a KCS gondoskodik a Kbt. 31. § rendelkezései szerint.
22.)
Az uniós értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések esetén az eljárást megindító felhívást, és az eljárást
lezáró döntést a Képviselő-testület fogadja el.
Szerződéskötés a közbeszerzési eljárás eredménye alapján
23.)
A közbeszerzési eljárás nyertesével a szerződés írásban köthető meg a kötelezettségvállalás rendje szerint,
a kötelezettségvállalásról, ellenjegyzésről, érvényesítésről és utalványozásról szóló belső rendelkezésekben
foglaltak szerint, az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívás, a dokumentáció és az ajánlat tartalmának megfelelően, a
Kbt. 124.§ (5)-(6) bekezdései szerinti időtartamon belül.
A közbeszerzési eljárás lefolytatása után kötött szerződések nyilvántartásáról, közzétételéről a KCS gondoskodik a
Kbt. 31. § rendelkezései szerint.
24.)
A közbeszerzési szerződés módosítására a Kbt. 132. §-ában foglaltakra figyelemmel, a Közbeszerzési
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Bizottság, illetve a Képviselő-testület előzetes jóváhagyó írásbeli véleményének birtokában kerülhet sor.
25.)
A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának közbeszerzési értékhatár alatti beszerzései során legalább
három ajánlat bekérése szükséges, amelytől rendkívüli sürgősség esetén el lehet térni.
A Gyomaendrőd Város Önkormányzata, valamint a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Kbt. hatálya alá
nem tartozó beszerzéseinek előkészítését és végrehajtását a 263/2013. (V.30.) Gye. Kt. határozatban jóváhagyott
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat 28. sz. mellékletét képező, a
beszerzések lebonyolításának szabályzatában foglalt rendelkezések figyelembe vételével kell lefolytatni.
A közbeszerzési eljárásban résztvevők felelőssége
26.)
A közbeszerzési eljárás előkészítésében, lebonyolításában, a döntéshozatalban részt vevők a 2. számú
melléklet szerinti összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot kötelesek aláírni a közbeszerzési eljárásban való
közreműködésük megkezdését megelőzően. Ezen rendelkezések megsértése esetén, a vonatkozó jogszabályok
szerint felelősséggel tartoznak. A Polgármesteri Hivatalban dolgozók munkaköri leírásában, a közbeszerzési eljárás
lefolytatásával kapcsolatos kötelezettségüket meg kell határozni, valamint utalni kell esetleges károkozásuk esetén a
köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. tv. 160. §-a szerinti kártérítési felelősségükre. A
döntéshozatalban résztvevők felelősségére a helyi önkormányzati képviselők jogállásáról, valamint a polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről rendelkező jogszabályok, valamint a döntésükkel esetlegesen okozott kár
megtérítésére a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 339. §-a szerinti kártérítési szabályok alkalmazandók.
27.)
A szakértőt – így különösen a hivatalos közbeszerzési tanácsadót – a felelősség a vele kötött szerződés
tartalmának megfelelően terheli.
A közbeszerzési eljárások dokumentálási rendje, belső ellenőrzés
28.)
A közbeszerzési eljárásokat azok megindításától a jogorvoslati eljárás jogerős lezárásáig, illetőleg a
közbeszerzési szerződés teljesítéséig terjedően írásban kell dokumentálni. A keletkezett iratokat, szerződéseket,
azzal kapcsolatos jelentéseket, összegezéseket stb. elektronikus úton rögzített (floppy, CD, stb.) formában is meg
kell őrizni.
29.)
A közbeszerzési eljárás során keletkező valamennyi iratot és dokumentumot a KCS az iratkezelési
szabályzat előírásai szerint köteles kezelni és őrizni. Amennyiben az Önkormányzat külső szakértővel (pl.: hivatalos
közbeszerzési tanácsadóval) szerződést köt, úgy a szerződésnek kötelezően tartalmaznia kell az alábbiakat:
- a külső szakértő az eljárás lezárultát követően haladéktalanul köteles a KCS részére az eljárás eredeti
dokumentumait (ideértve különösen a beérkezett ajánlatok eredeti példányait) iratjegyzék és teljességi nyilatkozattal
együtt hiánytalanul átadni,
- a külső szakértő felelősséggel tartozik azért, hogy az eljárás során keletkezett dokumentumokhoz illetéktelen
személy nem férhet hozzá, de a Szabályzat szerinti jogosultaknak, annak szabályaival biztosítania kell a betekintést.
30.)
Amennyiben az adott közbeszerzési eljárásban a külön jogszabályban meghatározott illetékes ellenőrző
szervek, a feladat- és hatáskörüknek megfelelően végzett ellenőrzésük során jogsértést tárnak fel, valamint, ha a
Közbeszerzési Döntőbizottság által a Kbt. 134.§ (3) bekezdése szerinti eljárásban valószínűsíthető, hogy a
szerződés módosítása a Kbt. 132. §-ba ütköző módon történt, illetőleg a szerződésszegés olyan körülményre
vezethető vissza, amelyekért a közbeszerzési eljárásban résztvevő KCS tag, illetve köztisztviselő szakértő felel, úgy
soron kívüli vizsgálatot kell lefolytatni a Belső Ellenőrzési Szabályzatban foglaltak szerint.
Záró rendelkezések
31.)
Jelen Szabályzat 2013. szeptember 27-én lép hatályba. Rendelkezéseit az ezt követően megkezdett
közbeszerzésekre, árajánlat-kérésekre kell alkalmazni. Jelen Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát
veszti az Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 243/2012. (IV. 26.) Gye. Kt. határozatával jóváhagyott
Közbeszerzési Szabályzata.
A hatálybalépés előtt megkezdett, és még folyamatban lévő ügyeket a megkezdésükkor hatályos szabályozás
szerint kell befejezni.
A szabályzat előkészítéséért és aktualizálásáért a KCS felel.
Gyomaendrőd,

………………………….
Polgármester

………………………..
Jegyző

Szabályzat a Bíráló bizottság működéséről
1) A ……………………………………. tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bíráló bizottság
létszáma ……….....fő.
2) Az elnök személyét tagjai közül maga választja. A jegyzőkönyvvezetőt, és a jegyzőkönyv
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1. számú melléklet

hitelesítőjét szintén a tagok választják.
3) A Bíráló bizottság valamennyi tagja, illetőleg a Bíráló bizottság ülésén jelen lenni jogosult
egyéb résztvevők az első ülést megelőzően kötelesek az általuk kitöltött és aláírt összeférhetetlenségi, és
titoktartási-, felelősségi-, valamint adott esetben a távolmaradási nyilatkozatot átadni a jegyzőkönyvvezető részére.
Az átadott nyilatkozatok, valamint a jegyzőkönyvvezető által kitöltött és aláírt összeférhetetlenségi és titoktartási
nyilatkozat a jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képezi.
4) A Bíráló bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele, közöttük az elnök jelen van. Amennyiben a
Bíráló bizottság 3 tagú, minden tag jelenléte szükséges a határozatképességhez.
Az ülés időtartama alatti személyi változásokat (távozás,érkezés) rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.
5) A Bíráló bizottság minden tagjának egy szavazata van. A Bíráló bizottság az írásbeli szakvéleményre és a döntési
javaslatra vonatkozó döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.
6) Amennyiben a részvételi jelentkezések/ajánlatok bírálata során további bíráló bizottsági üléstartása szükséges, az
újabb ülés időpontját a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
7) Abban az esetben, ha a Bíráló bizottság tagja bármely hozzászólását a jegyzőkönyvben – adott esetben szó
szerint – rögzíttetni kívánja, azt jeleznie kell a jegyzőkönyvvezetőnek.
8) A bizottsági ülés jegyzőkönyvét a levezető elnök javaslata alapján az elnökön túl egy másik – a bizottság által
megválasztott – bizottsági tag hitelesíti.

Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat

2. számú melléklet

Alulírott
Név: …………………………………………
Lakcím: ……………………………………..
mint a közbeszerzési eljárásban közszolgálati jogviszony alá tartozó szakértő
mint a Bíráló bizottság tagja
mint külső megbízott szakértő (pl. hivatalos közbeszerzési tanácsadó)
……………………………………………………………………..….. tárgyú közbeszerzési eljárásban (a megfelelő
szöveg aláhúzandó)
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 24.§ (4) bekezdése alapján
kijelentem,
hogy velem szemben a Kbt. 24. § -ában meghatározott összeférhetetlenségi ok, mint kizáró körülmény nem áll fenn.
Egyben kötelezettséget vállalok arra, hogy a fenti tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban tudomásomra jutott
a Ptk. 81.§ (3) bekezdésében meghatározott, közérdekű nyilvános adatnak nem minősülő adatot üzleti titokként
kezelem, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos tudomásomra jutott adatokat, tényeket, titkot megőrzöm, azt sem
az eljárás befejezése előtt, sem pedig azt követően jogosulatlan személy tudomására nem hozom.
Tudomással bírok az összeférhetetlenség fennállásának és a titoktartási kötelezettségem megszegésének
jogkövetkezményeiről.
Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében, minden befolyásolástól mentesen, saját kezűleg az alulírott
helyen és napon írom alá.
Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 24.§ (3) bekezdés szerinti esetben az „Összeférhetetlenségi és titoktartási
nyilatkozatomhoz” csatolnom kell az érintett gazdálkodó szervezet nyilatkozatát, a 3. számú „Távolmaradási
nyilatkozatot” arról, hogy az eljárásban nem vesz részt ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy erőforrást nyújtó
szervezetként.
Gyomaendrőd, 20..……………………..

………………………………………
Aláírás

Felelősségi nyilatkozat
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3. számú melléklet

Alulírott
Név: ………………………………………….
Lakcím: ………………………………………….
mint a
„………………………………………………………………………………………………...”
tárgyú közbeszerzési eljárásban, mint a Bíráló bizottság tagja, elismerem és tudomásul veszem, hogy
az eljárás során a tevékenységemmel az Önkormányzatnak okozott kárért:
- a köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. tv. 160. §-a szerinti,
- a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 339. §-a szerinti
kártérítési felelősséggel tartozom (A megfelelő szöveg aláhúzandó).

Gyomaendrőd, 20………………………

…………………………….
aláírás
TÁVOLMARADÁSI NYILATKOZAT
Kitöltés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a csatolt tájékoztatást!
Alulírott, mint az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevonni kívánt érdekelt gazdálkodó szervezet
vezetője nyilatkozom, hogy az általam vezetett gazdálkodó szervezet az Önkormányzat által kezdeményezett
„………………………………………………………………………………………………...”
tárgyú közbeszerzési eljárásban sem ajánlattevőként, sem alvállalkozóként, sem pedig erőforrást nyújtó
szervezetként nem vesz részt.

Gyomaendrőd, 20……………………..

……………………………………………
a gazdálkodó szervezet vezetőjének
aláírása
Tájékoztató az „Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat” és a „Távolmaradási nyilatkozat”
kitöltéséhez

Kbt. 24. § (1) Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy elkerülje az
összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek kialakulását.
(2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan
személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen
gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.
(3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak
előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, ha közreműködése az eljárásban a
verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont
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személy vagy szervezet figyelmét arra, ha e bekezdés alapján - különösen az általa megszerzett többletinformációkra tekintettel - a közbeszerzési eljárásban történő részvétele összeférhetetlenséget eredményezne.
(4) Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos
tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az e §
szerinti összeférhetetlenség.
(5) A (3) bekezdés alkalmazásában nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen az
olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban, akitől, illetőleg amelytől az ajánlatkérő
a) az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetőleg piacfelmérés, a közbeszerzés becsült értékének
felmérése érdekében a közbeszerzés megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében
szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást, vagy
b) a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához szükséges árajánlatot kapott feltéve, hogy az a) vagy a b)
pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő
(részvételre jelentkező) részére rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 09. 26.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
…………….. Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. § (1) bekezdése alapján a Közbeszerzési Szabályzat ( a továbbiakban: Szabályzat) módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
A Szabályzat hatálya
1.) A Szabályzat Hatálya alá tartozik:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Kbt. hatálya alá tartozó beszerzései.
A Szabályzat hatálya kiterjed az Önkormányzat által szerződés alapján ellátott gesztor önkormányzati feladatokkal kapcsolatos beszerzésekre is, figyelemmel a létrehozó szerződés
szerint érvényesülő döntési rendre.
A közbeszerzés értékének meghatározására a Kbt. 11-18. §-ok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzésekre a Kbt. Második Részét, az ezek alatti és egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésekre a Harmadik Részét alkalmazva kell eljárni, kivéve, ha a Kbt. másként rendelkezik.
A közbeszerzési eljárás fajtái
2.) Nyílt eljárás: - Kbt. 83. § - ajánlati felhívással induló, egy szakaszból álló közbeszerzési
eljárás, amelyben minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet. A nyílt eljárásban nem
lehet tárgyalni. Az ajánlattételi határidő a hirdetmény feladásának napjától számított negyvenöt napnál rövidebb nem lehet, kivéve amennyiben előzetes összesített tájékoztató készült,
ekkor 29 napnál, sürgősség esetén 22 napnál rövidebb nem lehet. A határidő további 5 nappal
rövidíthető, ha a dokumentáció térítésmentesen, és teljes terjedelemben elektronikus úton
hozzáférhető.
3.) Meghívásos eljárás: - Kbt. 84.-88. § - 2 szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amely
részvételi felhívással indul, és amelynek első, részvételi szakasza során az ajánlatkérő a részvételre jelentkezők a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról, vagy alkalmatlanságáról
dönt. A részvételi határidő a hirdetmény feladásának napjától számított 30 napnál, gyorsított
eljárás esetén 10 napnál rövidebb nem lehet. Az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja a részvételi jelentkezések bontását követő 30., építési beruházás esetén 60. napnál későbbi
időpontban nem határozható meg.
A második, ajánlattételi szakaszában kerülnek az ajánlatok benyújtásra, amely alapján az
ajánlatkérő dönt. Az eljárásban nem lehet tárgyalni. A részvételi szakasz eredményességének
közlésétől számított 5 munkanapon belül az írásbeli ajánlattételi felhívást az alkalmasnak minősített jelentkezőknek egyidejűleg meg kell küldeni. Az ajánlattételi határidő 40 napnál rövidebb nem lehet, illetve a Kbt. 88. § (2) – (4) esetében az ott meghatározott határidő az irányadó.
4.) Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás: - Kbt. 89.-93. § - 2 szakaszból
álló közbeszerzési eljárás, amely akkor alkalmazható, ha:
a) a nyílt, a meghívásos eljárás, vagy a versenypárbeszéd a Kbt. 76. § (1) a)-b) vagy d) pontja alapján eredménytelen, feltéve, hogy a felhívásban vagy a dokumentációban meghatározottak lényegesen nem változtak meg;
b) kivételesen, ha a beszerzés objektív természete, vagy az ehhez kapcsolódó kockázatok
nem teszik lehetővé az ellenszolgáltatás előzetes átfogó meghatározását.
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5.) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás: - Kbt. 94.-100. § - ajánlattételi felhívás, vagy a
Kbt. 99. § (2) bekezdése szerinti esetben tárgyalási meghívó megküldésével kezdődő, egy
szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérő az ajánlattételre felhívott és
alkalmasnak minősített ajánlattevőkkel tárgyal a szerződés feltételeiről. Legalább három ajánlattevőt kell ajánlattételre felhívni.
Akkor alkalmazható, ha:
a) a nyílt, a meghívásos eljárás, vagy a versenypárbeszéd a Kbt. 76. § (1) b) vagy c) pontja
alapján eredménytelen, és az ajánlatkérő összes megfelelő ajánlattevőt meghívja;
b) az eljárásban nem nyújtottak be ajánlatot vagy részvételi jelentkezést, mindkét esetben
feltéve, hogy a felhívásnak és a dokumentációnak a feltételei időközben lényegesen nem
változtak meg;
c) a szerződés kizárólag egy meghatározott személlyel vagy szervezettel köthető meg;
d) előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt;
e) építési beruházás, vagy szolgáltatás megrendelés esetén a Kbt. 94. § (3) bekezdésében
meghatározottak szerint;
f) árubeszerzés esetén a Kbt. 94. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint;
g) szolgáltatás megrendelés esetén, ha arra tervpályázati eljárást követően kerül sor, és a
nyertesek valamelyikével kell szerződni.
Az eljárás megkezdése napján az ajánlatkérő köteles benyújtani a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz az ajánlattételi felhívást, továbbá az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők
nevéről, címéről, a beszerzés becsült értékéről, valamint a tárgyalásos eljárás alkalmazását
megalapozó körülményekről szóló tájékoztatást.
6.) Versenypárbeszéd: a Kbt. 101. § - 107. § szerint szabályozott közbeszerzési eljárás.
7.) Keret megállapodásos eljárás: a Kbt. 108. § - 110. § szerint szabályozott közbeszerzési
eljárás.
8.) A 305/2011. (XII.23.) Korm. rendelet szerinti tervpályázati eljárást kötelező lefolytatni
– ha a 305/2011. (XII.23.) Korm. rendelet vagy más jogszabály eltérően nem rendelkezik –
építmény építészeti-műszaki tervezésének versenyeztetésére, amennyiben az ajánlatkérő
olyan – a Kbt. hatálya alá tartozó – tervszolgáltatást kíván megrendelni, amelynek a Kbt. szerint számított teljes becsült értéke eléri vagy meghaladja a szolgáltatás megrendelésére irányadó uniós értékhatárt.
8/A.) Az ajánlatkérő az a Kbt. III. részének hatálya alá tartozó közbeszerzés megvalósításakor választása szerint
a) a 123. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított eljárást folytat le, vagy
b) a törvény Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el a 122-122/A. §-ban
foglalt eltérésekkel.
A közbeszerzések tervezése, előkészítése, lefolytatása
9.) A közbeszerzések előkészítését és megvalósítását az alábbi jogszabályok rendelkezéseire
figyelemmel kell végrehajtani:
- a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
- a közfoglalkoztatáshoz szükséges beszerzések sajátos szabályairól szóló 18/2012. (IV.05.)
BM rendelet
- a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás maghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet
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- az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet
- a tervpályázati eljárások szabályairól szóló 305/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
- a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló
289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet
- a Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes
szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló
288/2011. (XII.22.) Korm. rendelet
- a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységről szóló 93/2011. (XII.30.) NFM rendelet
- a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének
szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegzésről szóló 92/2011. (XII.30.) NFM rendelet
- a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X.4.) Korm. rendelet
- a védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes szabályairól szóló
302/2006. (XII.23.) Korm. rendelet
- a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, adózásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség
teljesítésének eljárási szabályairól és díjazásról szóló 1/2006. (I.13.) PM rendelet
- a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről
szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet
- a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011 (II.25.) Korm.
rendelet
- a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladatés hatásköréről szóló 168/2004 (V.25.) Korm. rendelet
- a közfoglalkoztatáshoz szükséges beszerzések sajátos szabályairól szóló 18/2012. (IV. 5.)
BM rendelet
A közbeszerzések tervezése
10.) Az adott évre tervezett közbeszerzési eljárásokról, illetve beszerzésekről az éves költségvetés alapján legkésőbb minden év március 31-ig a Közbeszerzési Csoport (a továbbiakban: a KCS) éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készít,
melyet az Önkormányzat Képviselő-testülete fogad el.
A KCS feladatait a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztálya
látja el. A közbeszerzés tervezésével kapcsolatban a KCS ellátja mind a Gyomaendrőd Város
Önkormányzat, mind a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal feladatait a társult három önkormányzat – Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya – tekintetében is.
A közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell:
·
·
·
·
·

a közbeszerzéseket tárgy szerinti bontásban,
a közbeszerzéseket az eljárás rendje szerint csoportosítva,
a közbeszerzési eljárás típusát,
lefolytatásának tervezett időpontját,
valamint a beszerzés becsült értékét.

Az elfogadott közbeszerzési tervet, illetve a módosításait haladéktalanul közzé kell tenni a
Kbt. 31. §-ában foglaltaknak megfelelően. A közzétételről a KCS gondoskodik.
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A közbeszerzési eljárás előkészítése:
11.)
a) Az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében nem vehet részt
olyan személy vagy szervezet, amely vagy aki a Kbt. 24. §-a alapján összeférhetetlen.
b) A Képviselő-testület a KCS javaslata alapján létrehozza a Bíráló Bizottságot. A Bíráló
Bizottság legalább 3 tagú és tagjainak rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti,
közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel. Nem lehet a Bíráló Bizottság tagja olyan
személy, aki a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalában részt vesz. A szabályzat 22. pontja szerinti közbeszerzések esetében a Bíráló Bizottságban a képviselő-testület
tagja kizárólag tanácskozási joggal vehet részt.
12.) A Bíráló Bizottság feladatai:
- pénzügyi, műszaki és piaci paraméterek alapján a beszerzési tárgy jellemzőinek részletes
megfogalmazása
- a lehetséges ajánlattevők alkalmassági/alkalmatlansági ismérveinek részletes összeállítása
- az elbírálás szempontjainak, illetve részszempontjainak és értékelési módszertanának leírása
- részvétel az ajánlati dokumentáció szakmai részének elkészítésében és a részletes szerződési feltételek meghatározásában
- ajánlattevőkkel történő kapcsolattartás, helyszíni szemle lebonyolítása
- a beérkezett ajánlatok bontása, feldolgozása és értékelése
- az ajánlatok elbírálása
- írásbeli szakvélemény és döntési javaslat készítése az eljárást lezáró döntést meghozó a
Képviselőtestület által létrehozott Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság állandó tagjaiból álló testület (a továbbiakban: Közbeszerzési Bizottság), illetve
a Képviselő-testület részére
- szerződés aláírásra való előkészítésében részvétel
- az eljárás során készítendő jegyzőkönyvek, tájékoztatások szakmai részének elkészítése
- előzetes vitarendezési kérelem beérkezése esetén közreműködik a válasz megfogalmazásában.
13.) A KCS előkészíti az eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás és dokumentáció tervezetét, melyet az uniós értékhatárokat elérő közbeszerzések esetét kivéve a Közbeszerzési Bizottság fogad el.
14.) A közbeszerzési eljárás előkészítésénél a 263/2013. (V.30.) Gye. Kt. határozatban jóváhagyott Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat 28.
sz. mellékletét képező, a beszerzések lebonyolításának szabályzatában foglalt rendelkezések
figyelembe vételével kell eljárni.
A közbeszerzési eljárás lefolytatása:
15.) A közbeszerzési eljárás az ajánlati/részvételi felhívás közzétételével, a tárgyalási meghívó megküldésével, illetve a nemzeti értékhatárokat elérő, de a Kbt. 122. § (7) a) pontjában
meghatározott értékeket el nem érő értékű közbeszerzés esetén az ajánlattételi felhívás ajánlattevők részére történő megküldésével kezdődik. Ez utóbbi esetben az ajánlattevők személyéről a Kbt. 122. § (8) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Közbeszerzési Bizottság az eljárást megindító felhívás elfogadásával egyidejűleg dönt a KCS javaslata alapján. A KCS olyan
ajánlattevők felkérésére tehet javaslatot, amelyek szerepelnek a közhiteles nyilvántartásban
(egyéni vállalkozók nyilvántartása, cégjegyzék) és a tevékenységi körükben szerepel a közbe-
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szerzés tárgya szerinti tevékenység, valamint az ajánlattétel időpontját megelőző lezárt üzleti
évben a nettó árbevételük meghaladta a közbeszerzés tárgyának értékét.
Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének, illetve az ajánlattételi felhívás megküldésének
feltétele az alábbi dokumentumok rendelkezésre állása:
·
·
·
·

igazolás a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról,
az ajánlattételhez szükséges dokumentáció, a megvalósítandó feladathoz rendelkezésre
álló részletes műszaki leírás (építésügyi, műszaki dokumentációk, engedélyek),
szerződés-tervezet,
az eljárás megindításához szükséges egyéb információk és dokumentumok.

16.) Az ajánlati dokumentációt az ajánlattevők részére a KCS bocsátja rendelkezésre.
A KCS köteles gondoskodni továbbá arról, hogy a dokumentáció az ajánlattételi határidő lejártáig rendelkezésre álljon.
17.) A benyújtott ajánlatokat a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott időpontig a KCS
zárható irodájában kell tárolni és tilos felbontani. Az ajánlatkérő az ajánlatok – tárgyalásos
eljárásban a végleges ajánlatok – bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt
közvetlenül ismerteti a közbeszerzés – a 18. § (2) bekezdésének alkalmazása nélkül számított
– becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét,
részajánlattétel biztosítása esetén részenként. Ha tárgyalásos eljárásban Ha tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő végleges ajánlatok írásbeli benyújtását nem kéri, akkor a közbeszerzés
becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét részajánlattétel biztosítása esetén részenként – az utolsó tárgyalás alkalmával azt követően
kell ismertetnie, hogy valamennyi ajánlattevő megtette végleges ajánlatát. A bontást a Bíráló
Bizottság végzi, melyről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza:
-

a közbeszerzés tárgyát, a bontási eljárás helyét és idejét (óra és perc pontossággal),
jelenlévő személyek megnevezését és funkcióját,
ajánlattevő nevét és címét,
ajánlattevő által kért ellenszolgáltatást,
a főbb számszerűsíthető adatokat, melyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek.

A jegyzőkönyv mellékletét képezi a jelenléti ív. A bontásról készült jegyzőkönyvet a KCS öt
napon belül megküldi az összes ajánlattevőnek.
18.) A KCS az ajánlatok bontását követően 5 munkanapon belül az érvényesség, a szükséges hiánypótlás szempontjából azokat áttekinti, és intézkedik a hiánypótlás elrendelése, a hiánypótlási határidő megállapítása, a számítási hiba javítása iránt, valamint a kizáró okokkal,
az alkalmassággal, aránytalanul alacsony árral, illetőleg az ajánlattételi felhívásban vagy a
dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása okán szükséges felvilágosítás megkérése iránt. A beérkezett válaszok alapján a KCS táblázatos formában előkészítő anyagot készít a Bíráló Bizottság számára.
19.) A Bíráló Bizottság az ajánlatokat a felhívásban megadott szempontok szerint értékeli.
Ennek során felelős az objektív, a Kbt.-ben meghatározott szempontok szerinti értékelésért.
A Bíráló Bizottság javaslatot tesz az ajánlattevők által benyújtott ajánlatok Érvényességére /
érvénytelenségére, valamint az eljárás eredményességére / eredménytelenségére, továbbá
megállapítja, hogy melyik ajánlat a legkedvezőbb, illetve ha az ajánlattételi felhívás előírja,
sorrendet állít fel az ajánlatok között. Az ajánlatok értékeléséről a Bíráló Bizottság tagjainak
indoklással ellátott bírálati lapot kell kitöltenie, a Bíráló Bizottság elnökének döntési javaslatot kell készítenie. A Bíráló Bizottság munkájáról minden esetben jegyzőkönyv készül. A
döntési javaslatot a Bíráló Bizottság elnöke terjeszti az eredményt megállapító Közbeszerzési
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Bizottság, illetve a Képviselő-testület elé, akik a döntést név szerinti szavazással kötelesek
meghozni.
Az ajánlatok elbírálásáról a Kbt. 77. § (2) bekezdésében meghatározott írásbeli összegezést a
KCS készíti el.
20.) Az eredmény közzétételéről a KCS gondoskodik. Amennyiben az eljárás során közbeszerzési szakértő került bevonásra és a hirdetmény ellenőrzése a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelet alapján kötelező, úgy az ellenőrzési díjat az ajánlatkérő viseli. Amennyiben a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, és a közbeszerzési szakértő kérelmére történt, az ellenőrzési
díj a szakértőt terheli.
21.) Előzetes vitarendezési kérelem benyújtása esetén, illetve amennyiben azt követően jogorvoslati eljárás indul, vagy előzetes vitarendezés nélkül közvetlenül a Közbeszerzési Döntőbizottságnál kezdeményezett jogorvoslat esetén a választ a Kbt-ben, illetve a Ket-ben meghatározott határidők figyelembe vételével a Bíráló Bizottság közreműködése mellett a Közbeszerzési Bizottság Elnöke készíti el és a Közbeszerzési Bizottság hagyja jóvá, az ezzel kapcsolatos közzétételről a KCS gondoskodik a Kbt. 31. § rendelkezései szerint.
22.) Az uniós értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések esetén az eljárást megindító felhívást, és az eljárást lezáró döntést a Képviselő-testület fogadja el.
Szerződéskötés a közbeszerzési eljárás eredménye alapján
23.) A közbeszerzési eljárás nyertesével a szerződés írásban köthető meg a kötelezettségvállalás rendje szerint, a kötelezettségvállalásról, ellenjegyzésről, érvényesítésről és utalványozásról szóló belső rendelkezésekben foglaltak szerint, az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívás, a dokumentáció és az ajánlat tartalmának megfelelően, a Kbt. 124.§ (5)-(6) bekezdései
szerinti időtartamon belül.
A közbeszerzési eljárás lefolytatása után kötött szerződések nyilvántartásáról, közzétételéről a
KCS gondoskodik a Kbt. 31. § rendelkezései szerint.
24.) A közbeszerzési szerződés módosítására a Kbt. 132. §-ában foglaltakra figyelemmel, a
Közbeszerzési Bizottság, illetve a Képviselő-testület előzetes jóváhagyó írásbeli véleményének birtokában kerülhet sor.
25.) A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának közbeszerzési értékhatár alatti beszerzései
során legalább három ajánlat bekérése szükséges, amelytől rendkívüli sürgősség esetén el
lehet térni.
A Gyomaendrőd Város Önkormányzata, valamint a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzéseinek előkészítését és végrehajtását a 263/2013.
(V.30.) Gye. Kt. határozatban jóváhagyott Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzat 28. sz. mellékletét képező, a beszerzések lebonyolításának
szabályzatában foglalt rendelkezések figyelembe vételével kell lefolytatni.
A közbeszerzési eljárásban résztvevők felelőssége
26.) A közbeszerzési eljárás előkészítésében, lebonyolításában, a döntéshozatalban részt vevők a 2. számú melléklet szerinti összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot kötelesek
aláírni a közbeszerzési eljárásban való közreműködésük megkezdését megelőzően. Ezen rendelkezések megsértése esetén, a vonatkozó jogszabályok szerint felelősséggel tartoznak. A
Polgármesteri Hivatalban dolgozók munkaköri leírásában, a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos kötelezettségüket meg kell határozni, valamint utalni kell esetleges károko-
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zásuk esetén a köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. tv. 160. §-a szerinti kártérítési felelősségükre. A döntéshozatalban résztvevők felelősségére a helyi önkormányzati
képviselők jogállásáról, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről rendelkező jogszabályok, valamint a döntésükkel esetlegesen okozott kár megtérítésére a Polgári
törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 339. §-a szerinti kártérítési szabályok alkalmazandók.
27.) A szakértőt – így különösen a hivatalos közbeszerzési tanácsadót – a felelősség a vele
kötött szerződés tartalmának megfelelően terheli.
A közbeszerzési eljárások dokumentálási rendje, belső ellenőrzés
28.) A közbeszerzési eljárásokat azok megindításától a jogorvoslati eljárás jogerős lezárásáig, illetőleg a közbeszerzési szerződés teljesítéséig terjedően írásban kell dokumentálni. A
keletkezett iratokat, szerződéseket, azzal kapcsolatos jelentéseket, összegezéseket stb. elektronikus úton rögzített (floppy, CD, stb.) formában is meg kell őrizni.
29.) A közbeszerzési eljárás során keletkező valamennyi iratot és dokumentumot a KCS az
iratkezelési szabályzat előírásai szerint köteles kezelni és őrizni. Amennyiben az Önkormányzat külső szakértővel (pl.: hivatalos közbeszerzési tanácsadóval) szerződést köt, úgy a szerződésnek kötelezően tartalmaznia kell az alábbiakat:
- a külső szakértő az eljárás lezárultát követően haladéktalanul köteles a KCS részére az eljárás eredeti dokumentumait (ideértve különösen a beérkezett ajánlatok eredeti példányait) iratjegyzék és teljességi nyilatkozattal együtt hiánytalanul átadni,
- a külső szakértő felelősséggel tartozik azért, hogy az eljárás során keletkezett dokumentumokhoz illetéktelen személy nem férhet hozzá, de a Szabályzat szerinti jogosultaknak, annak
szabályaival biztosítania kell a betekintést.
30.) Amennyiben az adott közbeszerzési eljárásban a külön jogszabályban meghatározott
illetékes ellenőrző szervek, a feladat- és hatáskörüknek megfelelően végzett ellenőrzésük során jogsértést tárnak fel, valamint, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság által a Kbt. 134.§ (3)
bekezdése szerinti eljárásban valószínűsíthető, hogy a szerződés módosítása a Kbt. 132. §-ba
ütköző módon történt, illetőleg a szerződésszegés olyan körülményre vezethető vissza, amelyekért a közbeszerzési eljárásban résztvevő KCS tag, illetve köztisztviselő szakértő felel, úgy
soron kívüli vizsgálatot kell lefolytatni a Belső Ellenőrzési Szabályzatban foglaltak szerint.
Záró rendelkezések
31.) Jelen Szabályzat 2013. szeptember 27-én lép hatályba. Rendelkezéseit az ezt követően
megkezdett közbeszerzésekre, árajánlat-kérésekre kell alkalmazni. Jelen Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 243/2012.
(IV. 26.) Gye. Kt. határozatával jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzata.
A hatálybalépés előtt megkezdett, és még folyamatban lévő ügyeket a megkezdésükkor hatályos szabályozás szerint kell befejezni.
A szabályzat előkészítéséért és aktualizálásáért a KCS felel.
Gyomaendrőd,
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………………………….
Polgármester

………………………..
Jegyző
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1. számú melléklet
Szabályzat a Bíráló bizottság működéséről
1) A ……………………………………. tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bíráló bizottság
létszáma ……….....fő.
2) Az elnök személyét tagjai közül maga választja. A jegyzőkönyvvezetőt, és a jegyzőkönyv
hitelesítőjét szintén a tagok választják.
3) A Bíráló bizottság valamennyi tagja, illetőleg a Bíráló bizottság ülésén jelen lenni jogosult
egyéb résztvevők az első ülést megelőzően kötelesek az általuk kitöltött és aláírt összeférhetetlenségi, és titoktartási-, felelősségi-, valamint adott esetben a távolmaradási nyilatkozatot
átadni a jegyzőkönyvvezető részére.
Az átadott nyilatkozatok, valamint a jegyzőkönyvvezető által kitöltött és aláírt összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat a jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képezi.
4) A Bíráló bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele, közöttük az elnök
jelen van. Amennyiben a Bíráló bizottság 3 tagú, minden tag jelenléte szükséges a határozatképességhez.
Az ülés időtartama alatti személyi változásokat (távozás,érkezés) rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.
5) A Bíráló bizottság minden tagjának egy szavazata van. A Bíráló bizottság az írásbeli szakvéleményre és a döntési javaslatra vonatkozó döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.
6) Amennyiben a részvételi jelentkezések/ajánlatok bírálata során további bíráló bizottsági
üléstartása szükséges, az újabb ülés időpontját a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
7) Abban az esetben, ha a Bíráló bizottság tagja bármely hozzászólását a jegyzőkönyvben –
adott esetben szó szerint – rögzíttetni kívánja, azt jeleznie kell a jegyzőkönyvvezetőnek.
8) A bizottsági ülés jegyzőkönyvét a levezető elnök javaslata alapján az elnökön túl egy másik – a bizottság által megválasztott – bizottsági tag hitelesíti.
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2. számú melléklet
Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat
Alulírott
Név: …………………………………………
Lakcím: ……………………………………..
mint a közbeszerzési eljárásban közszolgálati jogviszony alá tartozó szakértő
mint a Bíráló bizottság tagja
mint külső megbízott szakértő (pl. hivatalos közbeszerzési tanácsadó)
……………………………………………………………………..….. tárgyú közbeszerzési
eljárásban (a megfelelő szöveg aláhúzandó)
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 24.§ (4) bekezdése alapján
kijelentem,
hogy velem szemben a Kbt. 24. § -ában meghatározott összeférhetetlenségi ok, mint kizáró
körülmény nem áll fenn.
Egyben kötelezettséget vállalok arra, hogy a fenti tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban tudomásomra jutott a Ptk. 81.§ (3) bekezdésében meghatározott, közérdekű nyilvános
adatnak nem minősülő adatot üzleti titokként kezelem, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos
tudomásomra jutott adatokat, tényeket, titkot megőrzöm, azt sem az eljárás befejezése előtt,
sem pedig azt követően jogosulatlan személy tudomására nem hozom.
Tudomással bírok az összeférhetetlenség fennállásának és a titoktartási kötelezettségem megszegésének jogkövetkezményeiről.
Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében, minden befolyásolástól mentesen, saját
kezűleg az alulírott helyen és napon írom alá.
Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 24.§ (3) bekezdés szerinti esetben az „Összeférhetetlenségi
és titoktartási nyilatkozatomhoz” csatolnom kell az érintett gazdálkodó szervezet nyilatkozatát, a 3. számú „Távolmaradási nyilatkozatot” arról, hogy az eljárásban nem vesz részt ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy erőforrást nyújtó szervezetként.
Gyomaendrőd, 20..……………………..

………………………………………
Aláírás
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3. számú melléklet
Felelősségi nyilatkozat

Alulírott
Név: ………………………………………….
Lakcím: ………………………………………….
mint a
„………………………………………………………………………………………………...”
tárgyú közbeszerzési eljárásban, mint a Bíráló bizottság tagja, elismerem és tudomásul veszem, hogy
az eljárás során a tevékenységemmel az Önkormányzatnak okozott kárért:
- a köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. tv. 160. §-a szerinti,
- a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 339. §-a szerinti
kártérítési felelősséggel tartozom (A megfelelő szöveg aláhúzandó).

Gyomaendrőd, 20………………………

…………………………….
aláírás
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TÁVOLMARADÁSI NYILATKOZAT
Kitöltés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a csatolt tájékoztatást!
Alulírott, mint az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevonni kívánt érdekelt
gazdálkodó szervezet vezetője nyilatkozom, hogy az általam vezetett gazdálkodó szervezet az
Önkormányzat által kezdeményezett
„………………………………………………………………………………………………...”
tárgyú közbeszerzési eljárásban sem ajánlattevőként, sem alvállalkozóként, sem pedig erőforrást nyújtó szervezetként nem vesz részt.

Gyomaendrőd, 20……………………..

……………………………………………
a gazdálkodó szervezet vezetőjének
aláírása
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Tájékoztató az „Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat” és a „Távolmaradási
nyilatkozat” kitöltéséhez

Kbt. 24. § (1) Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező
helyzetek kialakulását.
(2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos
gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő
gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.
(3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy
vagy szervezet, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet figyelmét arra, ha e bekezdés alapján - különösen az általa megszerzett többletinformációkra tekintettel - a közbeszerzési eljárásban történő részvétele összeférhetetlenséget
eredményezne.
(4) Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni
arról, hogy vele szemben fennáll-e az e § szerinti összeférhetetlenség.
(5) A (3) bekezdés alkalmazásában nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem
összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban, akitől, illetőleg amelytől az ajánlatkérő
a) az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetőleg piacfelmérés, a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés megkezdése időpontjának megjelölése
nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást, vagy
b) a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához szükséges árajánlatot kapott feltéve,
hogy az a) vagy a b) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a közbeszerzési
eljárás során az összes ajánlattevő (részvételre jelentkező) részére rendelkezésre bocsátott
adatok körét meghaladó információt.
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Új megállapodás a Fő út 80. szám alatti ingatlan használatára
Csényi István
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, a Gyomaendrődi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, és a „Művelt
Cigányifjúságért” Alapítvány között együttműködési megállapodás jött létre a 2009. február 25-én a Gyomaendrőd,
Fő út 80. szám alatti ingatlan használatára.
Az érintett ingatlan volt lakóépületét és a később épített varrodát összekötő épületrészének használatáról a 2012.
március hónapban együttműködési megállapodás jött létre Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Gyomaendrőd
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, valamint a Roma Polgárjogi Szövetség között.
A Fő 80. szám alatti ingatlanra a „Művelt Cigányifjúságért” Alapítvány, a Roma Polgárjogi Szövetség illetve a Cigány
Szervezetek Országos Szövetsége szervezeteknek lett a székhelye bejegyezve. A Cigány Szervezetek Országos
Szövetségét a Zalaegerszegi Törvényszék jegyezte be a már fent hivatkozott 2009. február 25-én kelt megállapodás
alapján.
Az ingatlan címére bejegyzett szervezeteknél az alábbi változások történtek.
A Művelt Cigányifjúságért Alapítványt ( országos nyilvántartásbeli azonosító: 31344/1998 ) a Gyulai Törvényszék
törölte a civil szervezetek névjegyzékéből, a határozat 2010.02.10. napjával emelkedett jogerőre.
A Cigány Szervezetek Országos Szövetsége székhely bejegyzése a Zalaegerszegi Törvényszék igazolása szerint
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, a Gyomaendrődi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, és a „Művelt
Cigányifjúságért” Alapítvány között létrejött együttműködési megállapodás, továbbá a Cigány Szervezetek Országos
Szövetsége valamint a „Művelt Cigányifjúságért” Alapítvány között létrejött megállapodás alapján történt.
Mivel a székhely bejegyzés alapját képező megállapodás a „Művelt Cigányifjúságért” Alapítvány törlésével
megszűnt, kértük a Zalaegerszegi Törvényszéktől a Cigány Szervezetek Országos Szövetsége székhely
bejegyzését törölni.
A fenti változások miatt új együttműködési megállapodást kell kötni Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzatával.

Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati
javaslatban szereplő megállapodás elfogadását.

Döntési javaslat
"Megállapodás tervezet"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Gyomaendrőd, Fő út 80. szám alatti ingatlan használatára,
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával az alábbi szövegezésű együttműködési megállapodást
kívánja megkötni.
Együttműködési megállapodás
Önkormányzati ingatlan használatára
( tervezet )
Mely létre jött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., adószáma:
15725527-2-04, képviseli: Várfi András polgármester, mint tulajdonos,
Másrészről: Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (székhelye: 5502. Gyomaendrőd, Fő út 80.,
adószám: 15583192-1-04., törzskönyvi azonosító: 583198.), képviseli: Burai Attila elnökhelyettes, mint használó,
Előzmények
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 1998 -ban megvásárolta a Gyomaendrőd Fő út 80. sz. alatti ingatlant., melyet
ellenérték nélkül átadott a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak, a 2011. évi CLXXIX tv. ben meghatározott
jogosultságok teljesítésére. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat az ingyenes használat biztosítását követően
lemondott, a részére a települési önkormányzat által kötelezően ingyenesen a 2011. évi CLXXIX. tv. ( továbbiakban:
Nektv. ) 80.§ -ban meghatározott módon biztosítandó működési feltételekről.
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint tulajdonos ( továbbiakban: Tulajdonos ) Gyomaendrőd Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzatának ( továbbiakban: Használó ) a Nektv.-ban meghatározott jogok és
kötelezettségek teljesítésére határozatlan időre biztosítja a Gyomaendrőd Fő út 80. sz. alatti ingatlan ingyenes
használatát. A Használó kijelenti, hogy a Gyomaendrőd Selyem út 124. sz. alatti ingatlanban a Nektv. 80.§, -ban
ingyenesen biztosítandó elhelyezésről, szolgáltatásokról lemond. A felek a Gyomaendrőd Fő út 80. sz. alatti ingatlan
használatát az alábbiak szerint szabályozzák:
2.
A Használó kijelenti, hogy az ingatlant a Nektv-ban meghatározott célok teljesítése érdekében használja.
Vállalja, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat székhelyéül az ingatlant jelöli, tovább bérletbe nem adja, és csak
olyan szervezeteknek biztosít használatot, melyek a vállalják a Roma nemzetiségi hagyományok ápolását,
elfogadják a Használó célkitűzéseit, tisztelik és becsülik annak kultúráját.
3. A Használó vállalja, hogy a további használati jogot a fent körülírt szervezeteknek csak olyan időtartamra biztosít
mely a Használó rendelkezésére áll, és erről a tulajdonost írásban tájékoztatja.
4.
A Használó kijelenti, hogy az igénybevett közműszolgáltatások ( elektromos áram, víz és csatornadíj, gázdíj )
díját viseli az ingatlant a jó gazda gondosságával használja, a szükséges karbantartási és állagmegóvási munkákat
saját költségére elvégzi. Kijelenti továbbá, hogy a Tulajdonos írásbeli hozzájárulása nélkül építési tevékenységet az
ingatlanon nem végez.
5.
A felek kijelentik, hogy a használati szerződést, csak a másik fél súlyos szerződésszegő magatartása esetén
mondják fel írásban azonnali hatállyal.
6. Súlyos szerződésszegő magatartásnak tekintik a felek, ha a Használó nem a Nektv-ban meghatározott
célkitűzések teljesítésére használja, karbantartási kötelezettségét nem teljesíti, a Tulajdonos írásos hozzájárulása
nélkül, más részére folyamatos használatot biztosít.
Súlyos szerződésszegő a Tulajdonos magatartása, ha a használatba adott épületre a Használó hozzájárulása nélkül
jogot biztosít, megterheli.
7. A felek vállalják, hogy a jelen megállapodást a testületi jóváhagyásokat követően léptetik hatályba.
8.
Jelen megállapodás az aláírás napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a Gyomaendrőd, Fő út 80. szám alatti
ingatlan használatára Gyomaendrőd Város Önkormányzata, a Gyomaendrődi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, és
a „Művelt Cigányifjúságért” Alapítvány között 2009. február 25-én kelt, valamint a Gyomaendrőd Város
Önkormányzata, Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, valamint a Roma Polgárjogi Szövetség
között 2012. március 30-án kelt, együttműködési megállapodások hatályukat vesztik.
9. A felek által a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Ptk, a Nektv, az Áht szabályait tekintik
irányadónak.
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Kelt: Gyomaendrőd, 2013. október hó …-n

……………………………….
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

………………………………
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzat

Záradék:
A Roma Polgárjogi Szövetség az együttműködési megállapodásban foglaltakat tudomásul veszi.

Gyomaendrőd, 2013. október hó …-n

………………………………
Roma Polgárjogi Szövetség

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 10. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István

68

15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. évközi gazdálkodási beszámolója
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
Figyelemmel Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének munkaprogramjára, a Gyomaendrődi
Liget Fürdő Kft. megküldte a beszámolóját.
Az előterjesztéshez mellékelt beszámoló tartalmazza a gazdálkodás 2013 évi várható eredményességét, az
elfogadott üzleti tervhez való teljesítéssel együtt.
Felsorolja azokat az intézkedéseket is, amelyek a gazdálkodás stabilizálására, a veszteségcsökkentésre irányultak,
a vagyonvesztés megakadályozása érdekében.
A társaság Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete utasítására megvizsgálta, hogy a közszolgáltatás
ellentételezésére kapott pénzügyi támogatás nem minősül e jogosulatlan állami támogatásnak a közszolgáltatás
ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásról szóló európai uniós keretszabály értelmében.
Az előterjesztéshez mellékelt jelentés alapján a közszolgáltatás ellentételezésére kapott pénzügyi támogatás nem
minősül jogosulatlan állami támogatásnak.
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. az előterjesztéshez mellékelt tervezet szerint kéri Gyomaendrőd Város
Önkormányzatával a kötelező önkormányzati feladatok ellátására 2013. január 31. napján kötött közszolgáltatási
szerződés módosítását.

1. döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete elfogadja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. előterjesztéshez mellékelt
évközi beszámolóját, illetve a közszolgáltatás ellentételezésére kapott pénzügyi támogatásról készített jelentést.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 09. 27.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
2. döntési javaslat
"Közszolgáltatási szerződés módosítása"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete Gyomaendrőd Város Önkormányzata és Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.
között 2013. január 31. napján kötelező önkormányzati feladatok ellátására létre jött közszolgáltatási szerződést az
alábbiak szerint módosítja.
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
MÓDOSÍTÁSA
( TERVEZET )
amely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., képviseli: Várfi András polgármester),
a továbbiakban: Önkormányzat,
másrészről
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. (5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2., képviseli: Vass Ignác ügyvezető), a
továbbiakban: Társaság között a mai napon az alábbi feltételekkel.
1. Felek rögzítik, hogy közöttük 2013. január 31. napján közszolgáltatási szerződés jött létre kötelező önkormányzati
feladatok ellátására.
2. Felek az 1. pont szerinti szerződés 4.2. pontját az alábbiakkal egészítik ki.
a) Az ellentételezési mechanizmus módja és az ellentételezés kiszámításának, ellenőrzésének és
felülvizsgálatának paraméterei.
A Társaság által előterjesztett üzleti terv tartalmazza, hogy a Társaság milyen számítás alapján milyen összegű
ellentételezésre tesz javaslatot. Az Önkormányzat pénzügyi osztálya megvizsgálja, hogy a kért ellentételezés
megfelel –e a szerződés előírásainak, és amennyiben igen, azt a képviselő-testület elé terjeszti. Ha a pénzügyi
osztály azt állapítja meg, hogy az ellentételezés kiszámítása nem megfelelő, a Társaság köteles a pénzügyi osztály
észrevételeinek megfelelően átdolgozni az üzleti tervet.
A képviselő-testület döntését követően az Önkormányzat belső ellenőrzési rendszere keretében ellenőrzi és
vizsgálja felül, hogy az ellentételezés megfelel –e a szerződés 4.2. pontjában foglaltaknak.
b) A túlkompenzáció elkerülésére és visszafizettetésére hozott intézkedések.
A Társaság köteles folyamatosan ellenőrizni az ellentételezés felhasználását. Amennyiben megállapítja, hogy az
ellentételezés felhasználása eltér a szerződés 4.2. pontjában meghatározottaktól, illetve azt meghaladja, azt köteles
haladéktalanul jelezni az Önkormányzatnak, melynek alapján szükség esetén a havi ellentételezés során
beszámításra, elszámolásra kerül az esetleges többlet.
Amennyiben a Társaság éves beszámolója alapján az állapítható meg, hogy a mérleg fordulónapjáig több
ellentételezésre került sor, mint az a szerződésből következik, a képviselő-testület a beszámoló elfogadásával
egyidejűleg dönt a túlkompenzáció visszafizettetéséről.
Az 1. pont szerinti szerződés egyebekben nem változik.
Gyomaendrőd, 2013. ……………………
………………………………………….
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
képviseli: Várfi András polgármester

……………………………………
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.
képviseli: Vass Ignác ügyvezető
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 10. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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Felügyelő Bizottság Jegyzőkönyv
I.II/2013.

Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsági ülésének
III./2013. (09.12.) határozata

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja a
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő- Testülete felé az előterjesztés
elfogadását és a Közszolgáltatási szerződés módosítását
A Felügyelő Bizottság az alábbi kiegészítő javaslattal fogadta el a
vagyonvesztés megakadályozásának érdekében hozott intézkedések, és
jövőbeni elképzelések napirendi pontját.
Javasolja:
- A strandrészre egy kültéri medence építését, amelybe helyet kapna egy
sodrófolyosó és egy csúszda
- A fürdő területének bővítését, a holtág felé ahol pihenő, csónakázó hely
kerülhetne kialakításra
- Chipes (karórás) beléptető rendszer lehetőségeinek megvizsgálását
- Vizsgálja meg a fürdő annak a lehetőségét, hogy a Központi Orvosi
rendelőben történő kezelések a fürdőbe kerüljenek

1

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
MÓDOSÍTÁSA
TERVEZET!
amely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., képviseli:
Várfi András polgármester), a továbbiakban: Önkormányzat, másrészről
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. (5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2., képviseli: Vass
Ignác ügyvezető), a továbbiakban: Társaság
között a mai napon az alábbi feltételekkel.
1. Felek rögzítik, hogy közöttük 2013. január 31. napján közszolgáltatási szerződés jött létre
kötelező önkormányzati feladatok ellátására.
2. Felek az 1. pont szerinti szerződés 4.2. pontját az alábbiakkal egészítik ki.
a) Az ellentételezési mechanizmus módja és az ellentételezés kiszámításának,
ellenőrzésének és felülvizsgálatának paraméterei.
A Társaság által előterjesztett üzleti terv tartalmazza, hogy a Társaság milyen számítás
alapján milyen összegű ellentételezésre tesz javaslatot. Az Önkormányzat pénzügyi osztálya
megvizsgálja, hogy a kért ellentételezés megfelel –e a szerződés előírásainak, és amennyiben
igen, azt a képviselő-testület elé terjeszti. Ha a pénzügyi osztály azt állapítja meg, hogy az
ellentételezés kiszámítása nem megfelelő, a Társaság köteles a pénzügyi osztály
észrevételeinek megfelelően átdolgozni az üzleti tervet.
A képviselő-testület döntését követően az Önkormányzat belső ellenőrzési rendszere
keretében ellenőrzi és vizsgálja felül, hogy az ellentételezés megfelel –e a szerződés 4.2.
pontjában foglaltaknak.
b) A túlkompenzáció elkerülésére és visszafizettetésére hozott intézkedések.
A Társaság köteles folyamatosan ellenőrizni az ellentételezés felhasználását. Amennyiben
megállapítja, hogy az ellentételezés felhasználása eltér a szerződés 4.2. pontjában
meghatározottaktól, illetve azt meghaladja, azt köteles haladéktalanul jelezni az
Önkormányzatnak, melynek alapján szükség esetén a havi ellentételezés során beszámításra,
elszámolásra kerül az esetleges többlet.
Amennyiben a Társaság éves beszámolója alapján az állapítható meg, hogy a mérleg
fordulónapjáig több ellentételezésre került sor, mint az a szerződésből következik, a
képviselő-testület a beszámoló elfogadásával egyidejűleg dönt a túlkompenzáció
visszafizettetéséről.
Az 1. pont szerinti szerződés egyebekben nem változik.
Gyomaendrőd, 2013. ……………………
………………………………………….
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
képviseli: Várfi András polgármester

……………………………………
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.
képviseli: Vass Ignác ügyvezető

16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrődi Liget fürdőtől vásárolt szolgáltatás felhasználásáról tájékoztatás
Keresztesné Jáksó Éva, Szilágyiné Bácsi Gabriella
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 30-i testületi ülésen úgy döntött, hogy
2013. évben fürdőszolgáltatás megvásárlásával támogatást nyújt
- a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodába,
- a Klebersberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő oktatási intézményekbe,
- a közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodákba,
- a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodába,
- a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Gyomaendrődi Oktatási Egységébe (2013. szeptember 1.
napjától Bethlen Gábor Mezőgazasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium) járó gyermekek, tanulók
számára, a vízhez szoktatás illetve úszásoktatás biztosításához,
- a Körös-Kajak Sport Egyesület úszásedzésben részesülő tagjainak
- az oktatási intézmények keretein kívüli úszóedzésen résztvevő gyermekeknek, és a kísérő szülőknek.
A 2013. január 1. napjától 2013. december 31. napjáig a felhasználható támogatás összege 12.700.000 Ft(2013.
05.02. testületi ülésen az előirányzat összegét az ÁFA összegével megemelte a testület) azzal, hogy ebből az
előirányzatból történik a helyi lakosok jegyárkülönbözetének biztosítása, valamint a 18. életévüket betöltött
gyomaendrődi fiatalok köszöntése, mely születésnapi köszöntéssel személyenként 1+1 fő fürdőbelépőt biztosít
önkormányzatunk.
Az előirányzat felhasználása az alábbiak szerint történik:
- helyi lakosok jegyárkülönbözetének biztosítására bruttó 4.000.000.-Ft-ot kell elkülöníteni, 2012. évben a
ténylegesen kiszámlázott összeg bruttó 3.623.460.-Ft.
- születésnapi köszöntésre 300.000.-Ft: a helyi népesség-nyilvántartás adatai alapján 2013. évben 150 fő gyermek
tölti be 18. életévét: 150x 1800.-Ft = 270.000.-Ft (az évközbeni változások miatt kerekítettük az összeget)
Úszásoktatásra fennmaradó összeg 8.400.000.-Ft.
Az alábbi táblázatban mutatjuk be hogyan alakult a szolgáltatás vásárlása a Liget Fürdő Kft.-től 2013. január-július
időszakban:
Megnevezés
18. életévüket betöltők részére
1+1 főre szóló fürdőbelépő
Csángó csoport látogatása
Kitűnő tanulók év végi
jutalmazása (1+1 főre szóló
fürdőbelépő)
Helyi lakos jegyárkülönbözet
Helyi lakos jegyárkülönbözet
Gyomaendrődi Delfin Úszósport
Egyesület
Gyomaendrődi Úszósport
Egyesület (Vaszkán Gábor)

Gyermek
(fő)
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Szülő
(fő)

Bruttó ár Bruttó ár Összeg (Ft) Időszak
gyerek (Ft) szülő (Ft)
1 800
151 200 2013. febr.-júl.

21
45

720
1 000

15 120 2013. júl. 18.
90 000 2013. jún.

531

42

480

200

1 050

614

480

200

Gyomaendrődi Úszósport Egyesület (Vaszkán
Gábor)
Körös Kajak Egyesület
172

225
21
72

200
480

200

1 687 890 2013. febr.-júl.
410 479 2012. dec-i és
2013. jan-i
263 280 2013. ápr.-júl.
626 800 2013. ápr.-júl.
gyerek, 2013.
febr.-júl. szülő
45 000 2013. jan.és febr.
eleje
86 760 2013. febr.-márc.

Körös Kajak Egyesület önálló
számlák
Rózsahegyi Kálmán Ált. Iskola
Kis Bálint Ált. Iskola
Kner Imre Gimnázium
Szivárvány Óvoda
Selyem úti Óvoda
Gyomaendrőd-CsárdaszállásHunya Kistérségi Óvoda
Gyomaendrőd-CsárdaszállásHunya Kistérségi Óvoda
Mindösszesen
Rendelkezésre álló forrás
Felhasználható keret

234

6

480

513
390
311
45
119
123

480
480
480
480
480
480

18

480

3 656

200

908

113 520 2013. jan.és febr.
eleje
246 240 2013. ápr.-júl.
187 200 2013. jan.-máj.
149 280 2013. jan.-jún.
21 600 2013. márc.-ápr.
57 120 2013. márc.-ápr.
59 040 2013. febr.-márc.
és jún.
8 640 2013. jan.
4 219 169
12 700 000
8 480 831

Az alábbi táblázatban mutatjuk be az előirányzott és ténylegesen felhasznált összeget:
Helyi lakosok jegyárkülönbözete
18. életévüket betöltött személyek
születésnapi köszöntése
úszásoktatás
Egyéb (Csángó csoport látogatása,
Kitűnő tanulók év végi jutalmazása)
Összesen:

Előirányzott összeg (Ft)

4.000.000
300.000

Ténylegesen felhasznált összeg (Ft)
2.098.369
151.200

8.400.000
0

1.864.480
105.120

12.700.000

4.219.169

Az Ügyrendi Bizottság ülésén felmerült, hogy az előterjesztésben mutassuk be a szervezetek, intézmények
előzetesen felmért fürdőhasználati igényét, melyet az alábbi táblázat tartalmaz:
Intézmény neve
Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft. (Selyem úti Óvoda)
Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.
(Vásártéri Óvoda)
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Gyomaendrődi
Oktatási Egysége
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Kollégium
Kis Bálint Általános Iskola
Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

2013-évre kimutatott fürdőhasználati igény
(ft)
180.000
70.720
420.000
219.440
1.019.080
380.920
376.560
515.560

Gyomaendrődi ÚSZÓ Sport Egyesület

2.284.320

Gyomaendrődi Delfin Sport és Úszóegyesület

1.886.400

Körös - Kajak Sport Egyesület

672.480

Összesen:

8.025.480

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet szíveskedjen a Gyomaendrődi Liget fürdőtől vásárolt szolgáltatás
felhasználásáról szóló tájékoztatót tudomásul venni.

Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a határozati
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és Esélyegyenlőségi Bizottság

javaslat szerinti elfogadását javasolja a Képviselő-testület
számára.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a határozati
javaslat szerinti elfogadását javasolja a Képviselő-testület
számára.

Döntési javaslat
"Gyomaendrődi Liget fürdőtől vásárolt szolgáltatás felhasználásáról tájékoztatás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Sport
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a 2013. évben a Gyomaendrődi Liget
fürdőtől vásárolt szolgáltatás felhasználásáról szóló tájékoztatót.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaszolg Ipari Park Kft. gazdálkodási beszámoló
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
Figyelemmel Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének munkaprogramjára, a Gyomaszolg Ipari
Park Kft. megküldte a beszámolóját.
Az előterjesztéshez mellékelt beszámoló tartalmazza a gazdálkodás eredményességét, a tárgyév első félévi
adatait és az elfogadott üzleti tervhez mért időarányos teljesítést.
A beszámoló bemutatja azokat az intézkedéseket is, amelyek a gazdálkodás stabilizálására, a veszteség
sökkentésre irányultak, a vagyonvesztés megakadályozása érdekében.

Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság egyhangúlag javasolja a Gyomaszolg Ipari Park
Kft. évközi beszámolójának az elfogadását.

Döntési javaslat
"A beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete elfogadja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. előterjesztéshez mellékelt évközi
gazdálkodási beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 09. 26.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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GYOMASZOLG IPARI PARK KFT
Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu
T/fax: 66/386-269

A Gyomaszolg Ipari Park Kft
2013/ 1 – 6 hónap tevékenységének és gazdálkodásának
ismertetése

Általános összefoglaló

A „GYOMASZOLG” Gyomaendrőd Város Önkormányzata Kivitelező és Szolgáltató
KFT. 1991 évben kezdte meg működését. 1999-től Gyomaszolg Ipari Park Építő és
Szolgáltató KFT cégnevet viseli.
A társaság a tevékenységi köre alapján: ipari park,- ingatlan bérbeadással és
értékesítéssel, építőipari kivitelezéssel, (mélyépítő ipari kivitelezés, építőipari és
szakipari munkák, betonkészítés és helyszínre szállítás) hulladékszállítással,
temetkezési vállalkozással (kegyeleti szolgáltatás) és temetőfenntartással, belvizes
csatornák és műtárgyak létesítésével karbantartásával, egyéb településüzemeltetési
feladatokkal foglalkozik.
A társaság szolgáltatásainak vevőkörébe tartoznak: Gyomaendrőd város és
környéke lakossága, ipari és mezőgazdasági profilú vállalkozások, a helyi
önkormányzat és intézményei, továbbá néhány kistelepülés önkormányzata.
A városüzemeltetési tevékenységekre bár számottevő igény mutatkozik (út/ járda/
parkoló fenntartás/ temető korszerűsítés/ stb.), azonban a fizetőképes kereslet
csökkenését eredményezi az önkormányzati források folyamatos apadása. A
szociális bérlakások állaga is folyamatosan romlik, mert egyrészt a korrekt
fenntartáshoz szükséges pénzügyi források nem állnak a szükséges mértékben
rendelkezésre, másrészt az épületingatlanok eleve súlyos épületszerkezeti, közműellátottsági fogyatékosságokkal rendelkeznek.
A temetkezési vállalkozás (kegyeleti szolgáltatás) árbevételének szinten tartása
megfelelő marketing tevékenység folytatásával biztosítottnak látszik, e téren történt
változtatások eredményesnek mondhatók.
A társaság saját tulajdonú telephellyel rendelkezik. A telephely melletti területen (34
ha) működik a Gyomaendrődi Ipari Park. 2011 júniusában átadásra került az
inkubátor ház is, várhatóan több kezdő vállalkozásnak az üzletviteléhez, illetve
termeléséhez biztosít majd lehetőséget a gazdasági recesszió megszűntével. A
telephelyen rendelkezésre állnak a munkavégzéshez szükséges épület ingatlanok és
egyéb vagyontárgyak.
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Beszámoló a működésről és a vagyonvesztés megakadályozása
érdekében megtett intézkedésekről
Hulladékszállítási feladat ellátás
A vidéki települések közül már csak 2 településen végzünk a helyi önkormányzatok
megbízása alapján kommunális hulladékszállítási feladatokat (Csárdaszállás,
Kardos). 2013 – ban várható, hogy az említett települések is átkerülnek a
Gyomaközszolg Kft-be a törvényi változások okán. A szelektív hulladékgyűjtést, a
konténeres szállítást és a közterületek hulladékgyűjtő edényeinek ürítését végzi
szerződés szerint a Kft.
Megnevezés
jármű és személyzet
felosztott kp írányítás
Összesen:

Költség
4.321.178
1.508.717
5.829.895

bevétel
6.104.342
6.104.342

Temetkezési és temető fenntartási tevékenység
Az elmúlt évben hozott döntések helyesek és hatékonyak voltak a temető
gazdálkodását illetően. E tevékenység a korábbi években rendre veszteséges volt,
nem bírta finanszírozni saját fenntartását.
1-6 havi gazdálkodásának alakulása:
Megnevezés

Költség

gépkocsi
üzemeltetés
fűnyíró költsége
temetési
szolgáltatás
temető
üzemeltetés
kp irányítás
Összesen

835.815

Ft
bevétel

189.775
3.230.077

6.789.583

2.263.247

4.736.375

1.508.717
8.027.631

11.525.958

Ipari Park területének értékesítése
A terület értékesítésből jelentős eredményekre tett szert a társaság az előző
években, de a terület elfogyott, így a felmerülő költségek a veszteséget növelik.
Megnevezés
Költség
értékesítés
anyag és igénybe vett 212.650
szolg
écs
1.711.270
Összesen
1.923.920

bevétel
563.022

563.022
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Inkubátorház bérbeadás
Az inkubátorház területét jelenleg 3 bérlő használja, akik rendszeres bérleti díjat
fizetnek. A megnyitás óta 4 bérlővel kötöttünk szerződést, ebből 2 bérlő kezdő
vállalkozás. Ez a szám messze elmarad a vállalt kötelezettségtől, azonban csak
érdeklődő van, tényleges igénybe vevő nem jelentkezik.

Megnevezés
működtetés
écs
felosztott ált ktsg
kamat
Összesen:

Költség
689.936
2.698.895
150.871
1.029.000
4.568.702

bevétel
3.762.093

3.762.093

Szippantás
A folyékony települési hulladék begyűjtésére és szállítására a Gyomaszolg Ipari Park
Kft-nek van engedélye.
Megnevezés
működtetés
közület
lakosság
felosztott kp irányítás
Összesen

Költség
3.200.994

bevétel
5.735.106
201.827

1.508.717
4.709.711

5.936.933

Ingatlankezelés, fenntartás
A Gyomaszolg Ipari Park Kft által többször bemutatásra került a lakáskezelés és
karbantartás problémája. A bérlők a bérleti díjat néhány kivétellel pontosan, illetve
rövid határidejű csúszással rendezik. A lakbérhátralékosok részére a fizetési
felszólítást minden hónapban kiküldjük. Ennek hatására javult a fizetési fegyelem.
Különös gondot fordítunk a közüzemi díjak befizetésének ellenőrzésére. Ugyan a
közszolgáltatói szerződést a bérlők kötik meg a szolgáltatóval, nem fizetés esetén
azonban a probléma mégis cégünknél csapódik le.
Megnevezés
javítás, karbantartás
felosztott ált ktsg
bérleti díj bevétel

Költség
1.114.220
685.800

Összesen:

1.801.020

bevétel
4.354.596
-2.243.120 Önk utalni
2.111.476
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Építőipari részleg
A rendelkezésre álló építőipari beruházások keretek közé szorítják a cég
lehetőségeit. A kényszerűen nyomott árakon történő vállalás árbevétel kiesést
eredményez, ezért több intézkedésre is szükség volt, hogy az eredménycsökkentő
hatásokat
kiküszöböljük.
Emellett
azonban
belső
gazdálkodási
és
munkakoordinációs intézkedéseket is foganatosítottunk, hogy a megváltozott piaci
körülményeknek megfeleljünk.

-

Az elmúlt év végén 3 fővel, ebben az évben ismét 3 fővel
csökkentettük a létszámot.
- munkahelymegtartó pályázatot nyújtottunk be
- Május 1-től bevezettük a 6 havi munkaidőkeretet a hatékonyabb
munkaerő kapacitáskihasználása érdekében.
- Munkairányítási szerkezetátalakítás folyamán a brigádvezetői
rendszert szigorítottuk, és személyre szabott felelősségi
szabályokat állapítottunk meg.
GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
ÉPÍTŐIPAR SZERZŐDÉSSEL LEKÖTÖTT KIVITELEZÉSI MUNKÁI
2013. július 01-től, ( II. félév)

Munka megnevezése:

Megrendelő:

Bejáró építés-Blaha
21.szám előtt
Örménykút, állati hulladék
tároló telep felújítása
2013. évi kátyúzás
előkészítő munkái
Kocsorhegy belső út és
Öregszőlő pulykatelep
előtti út földmunkái
Gyomaendrőd, Ifjúsági
lakótelep bejáró építés
Toldi Miklós u. 1. szám
alatti épület bontása
Kürt u. 15. szám alatti
épület bontása
Gellai István, Tamási Áron
u. épület homlokzat
felújítása
Elterelő út építés-Gyoma
vasúti átjáró

Uhrin Frigyesné
Örménykút Község
Önkormányzata
Swietelsky Kft.

Kivitelezés
kezdési ideje:

Kivitelezés
befejezési
ideje:
2013.05.15.
2013.07.30.

Szerződés
összege:
Nettó (Ft)
197.082,-

2013.05.02.

2013.08.30.

1.037.390,-

2013.07.10.

2013.08.30.

1.050.300,-

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

2013.07.01.

2013.08.31.

1.236.729,-

Sárhegyi Zsuzsanna

2013.05.15.

2013.07.30.

94.480,-

Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal
Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal
Gellai István

2013.07.01.

2013.08.30.

319.360,-

2013.07.22.

2013.09.30.

319.360,-

2013.06.17.

2013.07.20.

1.483..523,-

ARISZ Kft.

2013.05.06.

2013.07.15.

3.669.911,-
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Általános Iskolák nyári
felújítási munkái
Betoneladás II. félév
(kb.500m3)
Belvíz 8. ütemkonzorciumban
ÖSSZESEN: Nettó (Ft)

Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

2013.08.01.

2013.10.31.

5.859.661,-

2013.07.01.

2013.12.31.

8.250.000,-

2013.03.22.

2013.10.31.

26.123.023,49.640.819,-

ÉPÍTŐIPAR SZERZŐDÉSSEL MÉG NEM LEKÖTÖTT, DE VÁRHATÓ
KIVITELEZÉSI MUNKÁI
II. félévben
Munka megnevezése:

Megrendelő:

Kétsoprony Község-Belvíz
építési munkák
Gyomaendrőd Város Önk.
által megrendelt munkák II.
félév
Okány-tetőépítési munkák
Fémhulladék gyűjtő telep
térburkolat építése

Békés-Drén Kft.

Kivitelezés
Kivitelezés
Szerződés
várható kezdési várható
várható összege:
ideje:
befejezési
Nettó (Ft)
ideje:
2013.09.01.
2013.12.31.
30.200.000,-

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

2013.09.01.

2013.12.31.

3.200.000,-

Kmetykó István
Oskó Sándor

2013.09.01.
2013.09.01.

2013.12.31.
2013.12.31.

2.850.000,2.800.000,-

Kivitelezés
Kivitelezés
várható kezdési várható
befejezési
ideje:
ideje:
2013.09.01.
2013.12.31.

Szerződés
várható összege:
Nettó (Ft)

Munka megnevezése:

Megrendelő:

Csárdaszállás-Főtér
rekonstrukció
ÖSSZESEN: Nettó (Ft)

Borgula-Ép Kft.

2.500.000,41.550.000,-

ÉPÍTŐIPAR SZERZŐDÉSSEL MÉG NEM LEKÖTÖTT, ELŐKÉSZÍTÉS
ALATT LÉVŐ MUNKÁI
Csárdaszállás-Állomás
Vasútépítés
2013.09.01.
2013.12.31.
(5.000.000,-)
épület felújítás
Szolnok- kerékpárút építés Szolnok-aszfalt Kft.
Jövő évben!
Jövő évben!
(20.700.000,-)
Szennyvíz rekonstrukciós
Gyomaendrőd Város
Jövő évben!
Jövő évben!
(11.400.000,-)
munkák GyomaendrődÖnkormányzata
konzorciumban
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Szarvas-Arborétum
oktatóterem építés
Vas-FA-ÉP Kft. falazás
ÖSSZESEN: Nettó (Ft)

ARBORÉTUM

Jövő évben!

Jövő évben!

(70.000.000,-)

VAS-FA-ÉP KFT.

2013.09.01.

2013.12.31.

(5.000.000,-)
107.000.000,-

Gyomaszolg Ipari Park Kft 2013/01-06 hó munkaügyi létszám alakulása:
A Gyomaszolg Ipari Park Kft-ben az elmúlt év második felétől kezdődően, elsősorban
költségtakarékossági szempontokra figyelemmel fokozatos létszámintézkedéseket
hajtottunk végre. A saját elhatározásból kilépők helyére új dolgozó nem került
felvételre, valamint 6 fő munkaviszonya került megszüntetésre, ebből 3 fő részére
felmentésre járó juttatást és végkielégítést kellett fizetni.
2013/06-30-án az átlagos állományi létszám 43 fő, és 4 fő az állományba nem
tartozók száma. Az alábbi táblázatból látszik, hogy 18 fő csökkenés jelentkezik a
2012 évi azonos időszakban nyilvántartott létszámhoz képest.
(Ebből a
Gyomaközszolg Kft-t érintő létszámrendezés: 9 fő )
Megnevezés
Teljes munkaidős fizikai
dolgozó
Teljes munkaidős szellemi
dolgozó
Részmunkaidős fizikai
dolgozó
Részmunkaidős szellemi
dolgozó
Állományba nem tartozók

2012/06-30 létszám (fő)
39

2013/06-30 létszám (fő)
27
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Összesen

65

47

2013/05/01-től 13 fő részére állapított meg munkahelymegőrző támogatást a Békés
Megyei Kormányhivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége, az igényelt 24 fő helyett,
1.283.334 Ft/hó összegben, összesen 7.700.004 Ft 6 hónapra, 6 havi
továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel.
A támogatási szerződés aláírására
2012/07/07-én került sor.
Gyomaszolg Ipari Park Kft 2013/01-06 hó pénzügyi helyzetelemzése:
A Gyomaszolg Ipari Park Kft a 2012 évet 25 503 e/ Ft veszteséggel zárta.
Finanszírozási probléma nem volt jellemző a 2012. évben, befektetési jegy
formájában 23351 e/Ft megtakarítással rendelkezett, pénzeszköze év végén 9 486
e/Ft. Követelések állománya 47 861 e/Ft, kötelezettségeinek állománya: 38 294 e/Ft.
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2013 első félévének nyers mérlege alapján: a Kft eredménye - 4244 e/Ft, amit
azonban korrekciós tényezők jelentősen módosítanak.
Elvégzett, de
teljesítésigazolás késedelmes megküldése miatt nem lett 06. hóra kiszámlázva az
elkerülő út megépítése 3.669 e/Ft értékben, valamint a Békés Megyei
Kormányhivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége 2013/08-01-én utalta a 05-06
hónapra járó támogatást 2 501 e/Ft értékben.
A követelések állománya nagyon megnőtt az év végi nagysághoz képest, 96 134
e/Ft (melléklet). A korábbi évek peresített követelései eddig nem vezettek
eredményre, ebben az évben keletkezett követelés végrehajtása megkezdődött
(1 877 e/Ft), valamint 1 db cég felszámolását kezdeményeztük
(19 569 e/FT). A Térségi Gondozási Központ beruházása szállítói finanszírozott, a
beruházás 05/31-vel befejeződött, a Támogató Hatóság 11 606 e/Ft támogatással
tartozik cégünknek. Ezek a tényezők is nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy ebben
az évben likviditási gonddal küzd a cég.
Kötelezettségeink állománya a félév végén: 71.642 e/Ft.
Fejlesztési igények a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nél 2014. év és 2015. év
közötti időszakban
(tervezet)
- Új, betonkeverő telep beszerzése (min. 100 m3/nap teljesítményű)
- További, 1 db mixer betonszállító gépjármű beszerzése (új vagy
használt)
- 1 db platós, önrakodós szállítójármű beszerzése (4-5 m3 szállítási
kapacitással rendelkező)
- 1 db kis tehergépkocsi beszerzése (7 személy és a platón anyag
szállítására alkalmas jármű)
- Szakipari kisgépek beszerzése 2-3 millió Ft értékben (kézi
bontókalapács,
- Földmunkagépek beszerzése (kotrógép, bobcat)

Gyomaendrőd, 2013.09.09

Fekete József
ügyvezető-igazgató
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a gazdasági társaság jóváhagyott 2013 évi mérlegsoros eredményterve

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)
adatok E Ft

Sor-szám

A tétel megnevezése

Előző évi
tény

Tárgyévi terv

a

b

c

e

1
2
3
4
5

1
2

Belföldi értékesítés nettó árbevétele
Exportértékesítés nettó árbevétele

173814

I.
3
4

Értékesítés nettó árbevétele (01+02)
Saját termelésű készletek állományváltozása ±
Saját előállítású eszközök aktivált értéke

173814
5002
210

214499
0
214499
3000
0

6
7
8
9
10
11

II.
III.
5
6
7

Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)
Egyéb bevételek
ebből: visszaírt értékvesztés
Anyagköltség
Igénybe vett szolgáltatások értéke
Egyéb szolgáltatások értéke

5212
15720
6145
56233
18989
2529

5000
6000
6000
62835
20728
3600

12
13
14
15
16
17

8
9

Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

IV.
10
11
12

Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok

8089
15012
100852
79817
3674
16281

7300
16000
110463
84606
4070
17350

18

V.

Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)

99772

106026

14082
7488
0

15510
7000
1000

-27448

-13550

19
20
21
22

VI. Értékcsökkenési leírás
VII. Egyéb ráfordítások
ebből: értékvesztés
A.
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG
EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)

Változás az
előző év %-ban

+23

0

+10

+6

+50

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)
adatok E Ft
Sor-szám

A tétel megnevezése

a
23
24
25
26

13

27
28

15

29
30
31
32
33
34
35
36
37

16

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

52

14

17

b
Kapott (járó) osztalék és részesedés
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,
árfolyamnyeresége
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű
bevételek
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
ebből: értékelési különbözet

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)
18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek
20 értékvesztése

adatok E Ft

Előző évi
tény

Tárgyévi terv

e

e

1612

1450

7979

8150

9591

9600

1754

1500

21

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
ebből: értékelési különbözet

7979

6410

IX.

9733

7910

-142

1690

-27590

-11860

X.

Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE
(VIII-IX)
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
(±A±B)
Rendkívüli bevételek

XI.
D.
E.

Rendkívüli ráfordítások
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)

2639
552
2087
-25503

2700
200
2500
-9360

-25503

-9360

-25503

-9360

B.
C.

XII. Adófizetési kötelezettség
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)
Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra,
22 részesedésre
23 Jóváhagyott osztalék, részesedés

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)

Változás az
előző év %-ban

+63

A jövőkép megfogalmazásában nagyot léptünk előre azzal, hogy elemzésre kerültek a gazdálkodás és
azzal összefüggő kérdések. Megállapítható, hogy az intézkedések végrehajtásával jelentős mértékben
javítható a társaság eredménye. Ennek következetes véghezvitelével és a nemzetgazdaság pozitív
irányú elmozdulásával jelen gazdálkodási évet követően lehet közel nullszaldós eredmény állapotot
tervezni. A 2013 év üzleti tervében reális esélye közel 15.000 eFt eredményjavulásnak van, ezért az
eredménytervünk -9.360 eFt.

Gyomaendrőd. 2012 04 10.

Fekete József
ügyvezető igazgató

18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A DAOP-4.3.1-09-2009-0054 jelű projekt Támogatási szerződés módosítása
Weigertné Szilágyi Erika
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A DAOP-4.3.1-09-2009-0054 számú, „Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának komplex akadálymentesítése”
című, a volt Városháza komplex akadálymentesítését támogató projektre vonatkozóan a MAG Zrt, mint
Közreműködő Szervezet levélben hívta fel Önkormányzatunkat a következőekre.
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium döntése értelmében a járási hivatali rendszer keretein belül új integrált
ügyfélszolgálatok, kormányablakok kialakítása válik szükségessé. A kormányablakok és az egyes munkaügyi
kirendeltségek országos szinten, több településen is a járási hivatalok üzemeltetésében lévő okmányirodák bázisán
jönnek létre. 2013 októberétől a kormányablakoknak egységes esztétikai megjelenéssel kell megkezdeni a
működésüket, mely a kijelölt épületek belső szerkezetének átalakításával jár.
Esetünkben fentiek olyan épületet érintenek (a volt Városháza épülete), melynek akadálymentesítésére korábban
Önkormányzatunk a DAOP-4.3.1-09-2009-0054 számú pályázat keretei között nyert támogatást a Regionális
Operatív Programok keretei között. A projekt jelenleg fenntartási időszakban van, az épületben sor kerül
kormányablak kialakítására, így a fejlesztéssel érintett épület, a Kedvezményezett személye, valamint az indikátorok
vonatkozásában az alábbi változások merülnek fel.
Az épületben kizárólag Kormányhivatal működik tovább, az önkormányzati szolgáltatások kikerültek a fejlesztett
épületből, azonban az okmányirodák helyén a kormányablakok továbbra is megmaradnak. Tehát az épületben
található közszolgáltatások összetétele megváltozott, mely projekttartalom-változásnak minősül, továbbá
megváltozik a Kedvezményezett személye is, mely módosulás következtében szerződésmódosítási kérelem
szükséges a fenntartóváltás és a projekttartalom változás vonatkozásában is.
Fentiekből következően a projekt átkerül a Kormányhivatalhoz, a projektgazda a szerződésmódosítást követően már
nem Gyomaendrőd Város Önkormányzata lesz. A projekt eredményeinek fenntartásáról a továbbiakban nem
Önkormányzatunknak kell gondoskodni, azonban ahhoz hozzá kell járulnia.
A szerződésmódosítási kérelmet még Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett nyújtja be 2013.
október 4-ig. A kérelemhez számos mellékletet szükséges csatolni, melyeket jellemzően már az új
Kedvezményezettnek, vagyis a Kormányhivatalnak kell rendelkezésre bocsátani.
A projekt fenntartási időszaka 2015. augusztus 16-ig tart, ezen időpontig szükséges az Önkormányzatnak
hozzájárulni a projekt eredményeinek fenntartásához (miután az épület tulajdonosa továbbra is Gyomaendrőd Város
Önkormányzata). A szerződésmódosítás folyamata alatt várhatóan szükség lesz a pályázathoz kapcsolódóan egyéb
dokumentumok átadására is, melyekről a Gyomaendrődi Járási Hivatallal egyeztetünk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltakat tudomásul venni és a következő határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztésben foglaltak tudomásul vételét.

Döntési javaslat
"A DAOP-4.3.1-09-2009-0054 jelű projekt Támogatási szerződés módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉG VÁLL.
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a DAOP-4.3.1-09-2009-0054 jelű, „Gyomaendrőd Város Polgármesteri
Hivatalának komplex akadálymentesítése” című projekt szerződésmódosításáról szóló előterjesztésben foglaltakat
tudomásul veszi.
A Képviselő-testület megbízza Várfi András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 10. 04.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Weigertné Szilágyi Erika
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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Tulajdonosi hozzájárulás a DAOP-2011-4.1.3/A-11 számú pályázathoz
Mile Erika
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Új Széchenyi Terv támogatási rendszeréhez benyújtott DAOP-4.1.3/A-11-2012-0044 számú GyomaendrődCsárdaszállás- Hunya Települési Önkormányzati Társulás nyertes, megvalósítás alatt álló pályázata
„Alapszolgáltatásokat nyújtó gondozási egység infrastruktúrájának javítása, szállító szolgáltatások biztosításának
fejlesztése” címmel szerződésmódosítási kérelmet terjesztett a Közreműködő szervezet elé, melyet az csak akkor
fogad el, ha az alábbi tulajdonosi nyilatkozat benyújtásra kerül:
„Alulírott Várfi András, Gyomaendrőd, Város Önkrományzatának polgármestere, mint a Gyomaendrőd, Mirhóháti
utca 1-5., 278/2 helyrajzi szám alatti épület tulajdonosa, hozzájárulok a DAOP-2011-4.1.3/A-11 számú pályázati
kiírás keretében történő DAOP-2011-4.1.3/A-11-2012-0044 „Alapszolgáltatásokat nyújtó gondozási egység
infrastruktúrájának javítása, szállító szolgáltatások biztonságának fejlesztése” című pályázat benyújtásához, annak
végrehajtásához, és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések pályázó által történő
aktiválásához, és az érintett ingatlant a fenntartási időszak végéig az intézmény-fenntartó pályázó rendelkezésére
bocsátom.
Igazolom továbbá, hogy a fejlesztendő ingatlan, épület a bérleti/ vagyonkezelési/használati szerződés/megállapodás
hatálya alatt a pályázatban meghatározott célú intézményként történő működtetésre rendelkezésre áll.”
A pályázó az Önkormányzati társulás, viszont a tulajdonosi jogokkal Gyomaendrőd Város Önkormányzata
rendelkezik. A Mötv. előírja, hogy a 2013. 07. 01-től a települések által létrehozott társulásoknak önálló jogi
személyiségűnek kell lennie. Korábban az intézményi társulás nem rendelkezett önálló jogi személyiséggel, így a
módosítást követően szükséges a szerződésmódosítás benyújtása a KSZ felé.
A közreműködő hatósággal több egyeztetés történt, és csak e nyilatkozat beküldésével engedik a projektet
megvalósítani. (A nyilatkozatot a KSZ állította össze, szó szerint kéri elfogadni, és aláírni.)
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassa meg.

Döntési javaslat
"Nyilatkozat DAOP-2011-4.1.3/A-11 pályázathoz"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉG VÁLL.
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint a Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5., 278/2 helyrajzi szám alatti épület
tulajdonosa, hozzájárul a DAOP-2011-4.1.3/A-11 számú pályázati kiírás keretében történő DAOP-2011-4.1.3/A-112012-0044 „Alapszolgáltatásokat nyújtó gondozási egység infrastruktúrájának javítása, szállító szolgáltatások
biztonságának fejlesztése” című pályázat benyújtásához, annak végrehajtásához, és a támogatási időszak során
megvalósuló infrastrukturális fejlesztések pályázó által történő aktiválásához, és az érintett ingatlant a fenntartási
időszak végéig az intézmény-fenntartó pályázó rendelkezésére bocsátja.
Igazolja továbbá, hogy a fejlesztendő ingatlan, épület a bérleti/ vagyonkezelési/használati szerződés/megállapodás
hatálya alatt a pályázatban meghatározott célú intézményként történő működtetésre rendelkezésre áll.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 09. 30.
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Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Villamos-energia beszerzés 2014. - Bíráló Bizottság létrehozása
Nyíri Szmolár Eszter
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzati intézmények üzemeltetéséhez, valamint a közvilágításhoz szükséges villamos-energia
vételezésre vonatkozóan 2013. decemberében a jelenlegi szolgáltatóinkkal lejárnak a szerződéseink.
A szükséges villamos-energiát 3x63 Amper névleges csatlakozási áramerősség felett kötelező a villamos piacról
beszerezni. E teljesítmény alatti mérőhelyek esetén lehetőség van egyetemes szolgáltatás keretében történő
vételezésre.
Szeptember hó folyamán méri fel a Közbeszerzési csoport, valamint Nagy Sándor energetikusunk, hogy a 2014 évre
beszerzendő áram mennyisége illetve értéke mekkora nagyságrendű, közbeszerzés szempontjából milyen
eljárásrendbe sorolható. Előző évek felhasználása alapján a várható mennyiség 1.100.000 kWh/év (intézményi +
közvilágítás), átlagosan az egységárak ma 35.- Ft /kWh + ÁFA körül alakulnak. Így előzetesen elmondható, hogy az
uniós értékhatár alatti, nyílt közbeszerzési eljárás szabályai lesznek valószínűleg az irányadók.
A Közbeszerzési Szabályzatunk 11.) b) pontja alapján a jelen projektben eljáró Bíráló Bizottság személyeire a
következő javaslatot tesszük:
Közbeszerzési és jogi szakértelem biztosítására: a beszerzési szabályzat alapján folyamatban lévő eljárás amennyiben eredményesen zárul - alkalmasnak ítélt ajánlattevője.
Pénzügyi szakértelem biztosítására: Ugrainé Gróf Éva pénzügyi előadó
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítására (elektromos-energia beszerzés):
Nagy Sándor energetikus
Esetleges további tagokat a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolhat.
A Bíráló Bizottság létrehozása után – velük együttműködve – a Közbeszerzési csoport megkezdi az eljárást
megindító felhívás elkészítését.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Bíráló Bizottság kijelölésére vonatkozó javaslatot tekintsék át és
véleményezzék!

Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottságjavasolja az előterjesztésben foglaltak
elfogadását.

Döntési javaslat
"Villamos energia beszerzés Bíráló Bizottsága"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014 évi villamos-energia beszerzéssel kapcsolatban a
Bíráló Bizottság tagjait az alábbiak szerint határozza meg:
Közbeszerzési és jogi szakértelem biztosítására: folyamatban lévő beszerzési eljárás alkalmasnak ítélt ajánlattevője
Pénzügyi szakértelem biztosítására: Ugrainé Gróf Éva pénzügyi előadó
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítására (elektromos-energia beszerzés): Nagy Sándor energetikus
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Magtárlaposi u. 1-3/III. szám alatti szolgálati bérlakás kiutalása
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Körös Kajak SE nevében Gellai Imre elnök azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy szolgálati
bérlakást biztosítson az egyesületbe – vidékről - érkező sportolók részére.
Kovács László (1990.) Békésszentandrás, Kölcsey u. 12. szám alatti lakos 2013. szeptember 1-től az egyesületben
segédedzői feladatokat lát el.
Győrfi Tamás (1993.) Algyői lakos.
A sportolóknak bevételi források hiányában csak szolgálati lakáshoz jutás esetén van lehetőségük folyamatosan és
versenyszerűen kajakozni az egyesületben.
Megfelelő feltételek megléte esetén, hosszútávon kívánják magas színvonalon emelni az egyesület
eredményességét, a rangos országos és nemzetközi versenyek alkalmával pedig Gyomaendrőd hírnevét öregbíteni.
A Magtárlaposi u. 1-3/III, a 1-3/IV és a 1-3/V. szám alatti szolgálati bérlakások lakbérére vonatkozó előterjesztést a
Tisztelt Képviselő-testület a jelen ülésén tárgyalja, mely szerint a III. számú bérlakás lakbére 24.610.-Ft/hó + ÁFA.
Amennyiben az Önkormányzat úgy gondolja, hogy anyagi segítséget is kíván nyújtani a fiatal sportolók városunkban
való letelepedéséhez, úgy a Körös Kajak SE támogatását célszerű megemelnie a lakbér összegével.
2013. évben a lakbér összege: 24.610.-Ft + ÁFA x 3 = 93.764.-Ft. Ebben az évben a támogatások odaítélése már
megtörtént, a támogatás forrásának a Sport Alap Kötött Felhasználású Tartalékát lehet kijelölni.
Éves szinten a lakbér összege 375.060.-Ft, mely összegre tekintettel kell az adott évben a támogatást megállapítani.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt határozati javaslat szerint
elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság tárgyalta az előterjesztést, nem javasolja a Képviselő-testületnek
a Magtárlaposi u. 1/3/III. szolgálati bérlakás kiutalását a sportolók részére.

Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság tárgyalta az előterjesztést, nem javasolja a Magtárlaposi u.1-3/III.
szám alatti bérlakás kiutalását a sportolók részére, ugyanakkor azt javasolja a
Képviselő-testület számára, hogy a 2013. október 31. napjával üresedő
Gyomaendrőd, Október 6. ltp. A/13. szám alatti lakást utalja ki a sportolók
részére.
A Bizottság javaslatát az első határozati javaslat tartalmazza, az
előterjesztésben eredetileg is szereplő döntési javaslatokat a 2. és 3.
határozati javaslatok tartalmazzák.

1. döntési javaslat
"Gyomaendrőd, Október 6. ltp. A/13. szolgálati bérlakás kiutalása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Október 6. ltp. A/13. szám alatti
szolgálati bérlakást Kovács László Békésszentandrás, Kölcsey u. 12.-, és Győrfi Tamás Algyő, Rodostó u. 6. szám
alatti lakosok részére kiutalja határozatlan időtartamra, maximum mindaddig amíg Kovács László és Győrfi Tamás a
Körös Kajak Sportegyesületben versenyeznek.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Várfi András polgármestert a bérleti szerződés
megkötésére.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3/III. szolgálati bérlakás kiutalása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3/III. szám alatti
szolgálati bérlakást Kovács László Békésszentandrás, Kölcsey u. 12.-, és Győrfi Tamás Algyő, Rodostó u. 6. szám
alatti lakosok részére kiutalja határozatlan időtartamra, maximum mindaddig amíg Kovács László és Győrfi Tamás a
Körös Kajak Sportegyesületben versenyeznek.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"A kiutalt Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3/III. szolgálati bérlakáshoz kapcsolódó támogatás megállapítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete anyagi segítséget kíván nyújtani a fiatal sportolók
városunkban való letelepedéséhez, oly módon, hogy a sportolók részére kiutalt Gyomaendrőd, Magtárlaposi u.
1/3/III. szolgálati bérlakás mindenkori lakbérének éves összegére figyelemmel állapítja meg az adott évi Sport
Alapból a Körös Kajak SE részére nyújtott támogatást.
A támogatás összege 2013. évben 93.764.-Ft, melynek forrása a Sport Alap Tartaléka.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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22. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló az oktatási vagyon működtetéséről
Kovácsné Rácz Julianna, Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs egyéni választókerületi önkormányzati képviselő
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
Az oktatási vagyon működtetésének tapasztalatairól, az elvégzett feladatokról a júniusi ülésén kapott legutóbb
tájékoztatást a Képviselő-testület. Jelen előterjesztésben az azóta eltelt időszak (2013. június 11. – 2013.
szeptember 6.) legfontosabb eseményeit foglalnánk össze.
1. Az előző évekhez hasonlóan idén is érkezett megkeresés és igény a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium által biztosított szálláshelyekre.
Az alábbi időszakokra érkeztek szállásfoglalások:
-

2013.06.17.-2013.06.23. időszakában 34 fő
2013.06.24.-2013.06.30. időszakában 40 fő
2013.07.22.-2013.07.26. időszakában 12 fő
2013.08.12.-2013.08.16. időszakában 36 fő
2013.08.19.-2013.08.20. időszakában 55 fő
2013.08.19.-2013.08.23. időszakában 22 fő

A fent említett időszakra vonatkozóan a kollégiumi szállás bérbeadásából származó bevétel idegenforgalmi
adóval növelt összege 1.395.600 Ft, a résztvevők étkezést is igényeltek, ennek részünkre befizetett összege
840.974 Ft volt, melyet továbbutaltunk a Térségi Szociális Gondozási Központ felé.
További szállásfoglalási igények érkeztek a 2014. év nyári időszakára vonatkozóan is.
2. Az ÁNTSZ Szarvasi Kirendeltségével történt egyeztetés szerint az oktatási intézményekben kötelező
jelleggel évente szükséges elvégezni a tisztasági meszelést a vizesblokkokban, öltözőkben, étkezésre
használt helyiségekben. Ezen munkálatokat a Zöldpark Kft. karbantartói és takarítói állománya 2013. június
hó végéig minden oktatási intézményben elvégezte.
Az oktatási intézmények állapotfelmérésére és bejárására az egyéb karbantartási munkák vonatkozásában
2013. június 25-én és 26-án került sor. Az észrevételek összegzése után az elvégzendő legfontosabb
karbantartási és javítási munkákról jegyzőkönyv került kidolgozásra.
A helyszíni bejárás során meghatározott munkákat az alábbi csoportokra tagoltuk:
-

2013. évben elvégzendő tisztasági meszelések
2013. évben elvégzendő egyéb karbantartási munkálatok
1 éven belül elvégzendő munkálatok
2 - 3 éven belül elvégzendő munkálatok
4 - 5 éven belül elvégzendő munkálatok

A jegyzőkönyvben foglalt 2013. évben elvégzendő munkálatokra 3 árajánlat bekérése valósult meg, majd a
legelőnyösebb ajánlatot tevővel - a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-vel - 2013. augusztus 2-án Vállalkozási
Szerződés került megkötésre.
A döntést követően a feladatok ütemezéséről tájékoztatást nyújtottunk a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Gyomaendrődi Tankerületi Igazgatósága és az érintett oktatási intézmények részére is.
A kivitelezővel a szükséges munkálatok elvégzését az alábbiak szerint ütemeztük:
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I. ütem: 2013. augusztus 5.- augusztus 31-ig elvégzendő tisztasági festések és belső karbantartási munkák
II. ütem: 2013. szeptember 15-ig elvégzendő külső munkálatok
III. ütem: 2013. szeptember 15.- október 31-ig elvégzendő további, elsősorban külső karbantartási
munkálatok
Gyomaendrőd Város Önkormányzata több alkalommal helyszíni bejárást kezdeményezett a nyári
karbantartási munkák figyelemmel kísérése céljából.
A bejárások időpontjai 2013.08.12. és 2013.08.26. voltak, melyen részt vett Toldi Balázs - alpolgármester,
Szilágyiné Bácsi Gabriella - pénzügyi osztályvezető, Kovácsné Rácz Julianna – ügyintéző, Fekécs László –
tankerületi igazgató, Fekete József – Gyomaszolg Kft. ügyvezető igazgató. A bejárásokról jegyzőkönyv
készült, mely tartalmazza a munkálatokkal kapcsolatos észrevételeket. 2013. augusztus 30-án és
szeptember 4-én a már elkészült munkák megtekintésére került sor a hivatal dolgozói részéről.
A tanév kezdésére a tantermekben, szükség esetén a folyosókon, aulákban került sor elsősorban tisztasági
meszelésre, állagmegóvásra, helyenként teljes festésre, valamint nyílászárók felülvizsgálatára, radiátorok
rögzítésére, javítására, vizesblokkok helyreállítására, cseréjére, ahol szükséges volt ott megtörtént a PVC
burkolatok javítása illetve cseréje is.
A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolában megtörtént az udvari toalettek korszerűsítése, oktató táblák
újrafestése, lábazatjavítások, a szükséges helyiségekben vizesblokkok cseréje és javítása, lambériák
lazúrozása, szükség esetén ablakcsere. A Hősök úti épületrészen megtörtént az ajtólapok és ablakok
mázolása, felülvizsgálata, a toalettek karbantartása. Mindkét épületrész udvarán a padok javítására,
csiszolására és mázolására is sor került.
A Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában megvalósult minden tanteremben a fűtési rendszer telje körű
karbantartása, az aula rész és a gazdasági iroda festése, a balett terem szárító vakolattal való ellátása és
teljes festése, ahol szükséges volt ablaküveg cseréje.
A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolában helyreállításra került az aula rész mennyezete és oldalfala, a
szükséges helyiségekben megtörtént az ajtólapok javítása, csiszolása, lábazatjavítás és padok csiszolása,
lakkozása. A Kollégium részben megtörtént a kollégiumi szobák vakolat javítása, ajtólapok mázolása,
radiátorok, csövek mázolása és karbantartása, étkező helyiség és a folyosó festése, mázolása.
Az intézményben a tornaterem udvar felőli bejáratánál közel 100 m2 terület lesz térkővel ellátva a
balesetveszélyes közlekedés megszűntetése érdekében. A kivitelező szeptember elején már hozzá is
kezdett a munkálatok elvégzéséhez.
A Kner Imre Gimnáziumban csak az ÁNTSZ által előírt kötelező tisztasági meszelés lett elvégezve a nyári
időszakban, illetve a karbantartó és a takarítói állomány a kollégiumi szobákban és a folyosókon a
legszükségesebb javításokat hajtotta végre. A hatóság augusztus végén tartott ellenőrzést a kollégiumban,
minimális észrevételt tett, melynek korrigálása részben már megtörtént, a hiányosságként jelzett
elsősegélyláda beszerzése folyamatban van.
A nyári időszakban elvégzett karbantartási munkák becsült összege 8-8,5 millió Ft, melynek finanszírozása
az oktatási vagyon működtetésére elkülönített keretből történik.
3. 2013. július 12-én került megkötésre a „Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító,- mosdó-, mosogató-, és egyéb
felszerelések beszerzésére, szállítására” vonatkozó szerződés. A Szállító a megrendelt termékeket az
oktatási intézmények telephelyeire szállítja.
4. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyomaendrődi Tankerületének Igazgatóságával együttműködve
igyekszünk a folyamatos információáramlás, kölcsönös tájékoztatás jegyében megoldani a felmerülő
problémákat, hatékonyan együttműködni.
5. 2013. május 15-től az oktatási intézmények részéről hívásnaplót szükséges vezetni az asztali készülékek
kimenő hívásainak tekintetében. Az intézménynek külön fel kell tüntetni a működtetői-, illetve a fenntartói
feladatellátáshoz kapcsolódó hívásokat. Szakember segítségével folyamatban van egy olyan eljárás
kidolgozása, mely már a hívás indításakor külön választja egy kód beütésével, hogy a hívás mely
feladatellátáshoz kapcsolható. A kialakítás becsült költsége bruttó 600 E Ft, mely kiadásnak forrását
képezheti a szálláshely bérbeadásból származó be nem tervezett bevétel összege, amennyiben a
megvalósítás mellett dönt az önkormányzat. Ez a módszer segítségül szolgál már a hívás indításakor a
működtetés, fenntartás illetve a magáncélú telefonbeszélgetés elkülönítésére, viszont továbbra sem váltja ki
a hívásrészletező szolgáltatótól történő megkérését.
6. 2013. április 10-től alkalmazzuk műszaki hibák, karbantartói feladatok ellátásához a Zöldpark Gyomaendrőd
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Nonprofit Kft.-vel közösen kidolgozott Eljárásrendet, melynek segítségével nyomon követhetőek a
munkálatok, felgyorsítható az információáramlás.
7. Folyamatban van adatszolgáltatás a Turinform Iroda részére, melynek során a Magyar Turizmus Zrt. Nemzeti
Turisztikai Adatbázisának aktualizálásában nyújtunk segítséget, tájékoztatást adunk a Gyomaendrődi Kner
Imre Gimnázium és Kollégium szálláshely adatainak tekintetében.
8. Június hónapban Előfizetői szerződét kötöttünk a közoktatási intézmények biztonságtechnikai rendszerének
távfelügyeletére vonatkozóan.
9. 2013. augusztus hónapban megtörtént a Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola, Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola és Kollégium oktatási intézményekben levő tűzoltó készülékek ellenőrzése,
alapkarbantartása, javítási nyilvántartása, továbbá amennyiben szükségessé vált, az elavult készülékek
helyett új berendezések vásárlása.
10. A közoktatási intézmények Érintésvédelmi felülvizsgálata augusztus hónapban történt meg, a feltárt
hiányosságok korrigálása folyamatban van.
11. Gyomaendrőd Város Önkormányzata kérésére 2013. augusztus-szeptember időszakában Jozaf Csaba
tűzvédelmi előadó előzetes biztonságtechnikai, tűzvédelmi szemlét tartott az oktatási intézményekben, a
vizsgálat eredményéről - a jegyzőkönyv elkészülése után – a felmerült hiányosságok vonatkozásában
tájékoztatást kapunk, majd nyújtunk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyomaendrődi
Tankerületének Igazgatósága részére és intézkedünk a felmerült hiányosságok megszüntetéséről.
12. A Gyomaendrődi Kner Imre Gimnázium fenntartási és működtetési jogának átadása az egyház részére
2013.09.01. napjáig nem történt meg, így az intézményi vagyon működtetése továbbra is Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának feladatkörébe tartozik.
13. A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. takarítói és karbantartói állománya bérére, járulékaira ebben az
évben az alábbi utalások történtek az önkormányzat részéről.
2013. március eleje

1.622.163 Ft

2013. április eleje

2.671.803 Ft

2013. május eleje

2.589.081 Ft

2013. június eleje

2.073.447 Ft

2013. július eleje

2.331.264 Ft

2013. augusztus eleje

2.344.964 Ft

2013. szeptember eleje

2.393.608 Ft

14. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ felé folyamatosan megtörténik azon számlák továbbszámlázása,
melyek véleményünk szerint nem a működtetőt, hanem a fenntartót terhelik.
15. Az oktatási vagyon működtetéséhez kapcsolódóan 2013. szeptember 6-áig az alábbi kiadások jelentkeztek:
A 2012. évet terhelő, de 2013-ban jelentkező dologi kiadások finanszírozására betervezett 14 millió Ft szinte
teljes egészében felhasználásra került.
A 2013-as évet terhelő kiadásokra éves szinten 62 millió Ft lett betervezve költségvetésünkbe, melyből a
vizsgált időszakban megközelítően 25 millió Ft lett felhasználva.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a beszámolót elfogadni.

Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja az oktatási intézmények
működtetéséről készített beszámoló elfogadását.
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Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja az oktatási intézmények
működtetéséről készített beszámoló elfogadását.

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

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az oktatási intézmények működtetéséről készített
beszámolót elfogadja.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 09. 26.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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23. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a települési játszóterekről
Szabóné Galambos Éva
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonában jelenleg 8 darab közterületi játszótér van, melyek a következők:
Erzsébet ligeti játszótér
Vásártéri lakótelepi játszótér
Besenyszegi játszótér
Október 6. lakótelepi játszótér
Ifjúsági lakótelepi játszótér
Csókási B. téri játszótér
Hősök téri játszótér
Népligeti játszótér
A 2013. július hónapan településünk kettő új játszótérrel bővült: a Besenyszegi- és a Csókási B. tér játszóterekkel.
Mindkét játszótéren egy kétüléses lengőhinta található. A két játszótérről ellenőrzési jegyzőkönyv is készült, mely a
Magyar Szabványügyi Testület állított ki.
A közterületi játszóterek a következők:
Erzsébet ligeti játszótér
5 db játék található:
·
Csúszda
·
Kombinált mászóka
·
Mérleghinta
·
2 db hinta
Az ellenőrzés során megfeleltnek találták a mérleghintát. A másik három játékot csak részben megfeleltnek
nyilvánították. Ezek értékelése kisebb hibákon múlt, javításuk folyamatban van.
Vásártéri ltp. játszótér
5 db játék található:
·
Hinta
·
Mérleghinta
·
Lengőló
·
Kombinált mászóka
·
Kombinált eszköz
Az ellenőrzés során a kombinált mászókát megfeleltnek találták. A többi játék részben felelt meg. Értékelés kisebb
hibákon múlt, javításuk folyamatban van.
Október 6. ltp. játszótér
4 db játék található:
·
Hinta
·
Gúla mászóka
·
Csúszda
Május hónapban adták át az Október 6. ltp. játszóterén a Mamutec Hungary Kft.-től kapott köztéri játékot, mely egy
nagyméretű piramis mászóka. Azóta is a gyerekek nagy örömmel veszik birtokba a játékot.
Az ellenőrzés során a gúla mászóka megfelelt, de a hinta illetve a csúszda csak részben felelt meg. Itt is kisebb
hibák miatt kapta e értékelést. Javításuk folyamatban van.
Ifjúsági ltp. játszótér
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4 db játék található:
·
Hintaállvány
·
Libikóka
·
Lovacska rugós játék
·
Kéttornyos vár görgőhíddal
E játszóteret még a tavalyi évben ellenőrizték, így ebben az évben nem volt esedékes. A következő ellenőrzés
időpontja 2016-ban várható. Az ellenőrzés során mind a négy játék megfelelt.
Hősök téri játszótér
4 db játék található:
·
Hinta
·
Kombinált eszköz
·
Láncos egyensúlyozó
·
Csúszda
A játékok közül az ellenőrzés során a kombinált eszköz felelt meg. A másik három játék csak részben megfelelt
értékelést kapott. Itt is kisebb hibákon múlt, javításuk folyamatban van.
Népligeti játszótér
4 db játék található:
·
Kombinált eszköz csúszdával
·
Mászóka
·
Hinta
·
Kombinált eszköz mászó hálóval
Az ellenőrzés során a mászóka megfelelt értékelést kapott. A kombinált eszköz, a hinta és a másik kombinált eszköz
részben megfelelt értékelést kapott.
Az Ifjúsági ltp. játszóterén, mint azt a fentiekben leírtuk ellenőrzésére 2016-ban kerül sor. A többi játszótér (az
Erzsébet ligeti-, a Vásártéri ltp.-, a Besenyszegi-, az Október 6. ltp.-, a Csókási B. téri-, a Hősök téri-, illetve a
Népligeti játszótér) ellenőrzésére 2017. júniusában kerül sor.
A részben megfelelt játszótéri eszközök javítási költségeinek felmérése folyamatban van, és előreláthatóan 2013.
október 31-ig a szükséges javítások elvégzésre kerülnek.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett javasolja a
képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását.

Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadjaa település játszótereiről szóló szakmai
beszámolót.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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24. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Tájékoztató a hátralékos lakáshitel szerződések felmondása és végrehajtás elrendelése
tárgyában hozott bizottsági döntésről
Ugrainé Gróf Éva
Lehóczkiné Timár Irén egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Képviselő-testület!
A hátralékos lakáshitel tartozással rendelkezők körében felülvizsgáltuk a tartozásokat. A nem fizetők tartozását
fizetési meghagyás kibocsátásával tudjuk érvényesíteni. A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L.
törvény 3. §-a alapján a végrehajtás elrendelésének feltétele, hogy az ügyfél lejárt tartozással rendelkezzen.
Az alábbiakban felsorolt ügyfeleknél az odaítélt hitelek visszafizetését a szerződések 10 éves futamidőre, havi
részletekben határozták meg. Az ingatlanokra a hitel összegének megfelelő jelzálogjog került bejegyzésre. Ezek az
ügyfelek már jelentős, több havi hátralékos tartozást halmoztak fel. Az évente többször kiküldött felszólításra sem
rendezték hátralékukat, így szükségessé válik a tartozás végrehajtási eljárás keretében történő behajtása. Nem
célszerű az eljárást csak a hátralék összegére lefolytatni, mivel önkéntes teljesítés ezen ügyfeleknél továbbra sem
várható. Ahhoz azonban, hogy a fennálló teljes tartozás összege behajtható legyen a hitelek felmondása szükséges,
mivel az így egy összegben lejárttá, és kamataival együtt esedékessé válik. Ez után lehet kibocsátani a fizetési
meghagyást a teljes tőketartozásra és kamataira, mely jogerőssé válása után alapja az ingó és ingatlan
végrehajtásnak.
A Képviselő-testület az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot bízta meg a
lakáshitelekkel kapcsolatos döntések meghozatalával, elbírálásával, odaítélésével, így a felmondásuk is a Bizottság
hatáskörébe tartozik.
Bizottsági hatáskörben az alábbi ügyfelek lakáshitelszerződésésének felmondását tárgyalta meg:

Név
Dávid József és felesége
Hársfa u. 5.
Koszta Miklós és felesége
Fazekasi u 16.
Szendrei Lajos és
felesége
Bánomkerti u. 6.
Szerető Zoltán és
felesége
Polányi M. u. 36.
Szmola Tamás és
felesége
Deák F. u. 19.

Szerz.
száma

Kapott
hitel összege

Végső
lejárat

Hátralék
összege

Hátr. hó

Adatok Ft-ban
Jelenlegi
tartozás
összege

VI 4984-3/2005

200.000

2015.12.31

58.347

35

104.983

VI 3156-3/2009

320.000

2019.12.31

85.344

32

287.996

VI.3149-2/2004

320.000

2014.12.31

133.358

50

175.990

VI.4881-3/2004

233.000

2014.12.31

31.072

16

62.104

VI. 45803/2005

300.000

2015.12.31

70.000

28

136.400

Az Ügyrendi, Oktatási, Kultúrális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2013. szeptember 18-án megtartott
ülésén a táblázatban foglalt ügyfelek hátralékos lakáshitelszerződésének felmondását megtárgyalta és döntött
szerződésenként annak felmondásáról és elrendelte a szerződés szerinti tőketartozás és annak késedelmi
kamatának összegére a behajtási eljárás megindítását a fizetési meghagyás kibocsátásával.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a Bizottság beszámolójának elfogadását.

Döntési javaslat
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"Tájékoztató a hátralékos lakáshitel szerződések felmondása és végrehajtás elrendelése tárgyában hozott bizottsági
döntésről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság tájékoztatását a hátralékos lakáshitel szerződések felmondása és behajtása elrendelése
tárgyában hozott döntéséről.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 09. 26.
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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25. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Ünnepi díszvilágítás
Szabóné Galambos Éva
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013-es költségvetési rendelet megalkotása során a
2013 évi díszvilágításra előirányzott nem jelölt meg. Ennek értelmében a karácsonyi ünnepi időszakban a korábbi
években megszokott ünnepi díszvilágítás elmaradna. Ez egyértelműen negatív hatást váltana ki a lakosok
szemében, hiszen a város hosszú évek óta maga is ünnepelte a karácsonyt, és az újévet e díszvilágítás révén.
A települések döntő többségénél minden évben üzemeltetnek díszvilágítást. A díszítés egyben erősíti az
emberekben az ajándékozó kedvet, meghitté, emberibbé teszi az ünnepet.
A korábbi évektől eltérően az idei évben a Városháza épületére teljesen új díszvilágítási eszközöket volna célszerű
beszerezni, mert a régi épületi díszvilágítás nem megfelelő az új hivatali épületre, valamint az üzembehelyezése az
elhasználódásból adódóan költséges és nem üzembiztos.
A beszerzés során a Városháza és annak környezetének díszvilágítását valósítanánk meg, a város egyéb területén
a meglévő világító eszközök kerülnének kihelyezésre.
Beszerzendő termékek:
- Fenyő dekorálásra 20 m 120 LED fényfüzér,
- Kandeláber dekorálásra (7db)
- Hivatali dekoráció jégcsapfüggöny 0.5 m belógású (2 db 4 m hosszú, 2 db 3,2 m hosszú és 2 db 4,2 m hosszú)
- Hivatali oszlop 2 db dekorálása 20m LED fényfüzérrel és Boával.
Árajánlatokat kértünk: Blachere Kft-től, a La Belle Kft-től és a VI-BOLD NEU Kft-től. Az kért árajánlatok még nem
érkeztek meg.
Az előzetes egyeztetés alapján az új eszközök beszerzése, a felszerelés és az üzemeltetés költsége megközelíti az
1 - 1.2 millió forint.
Bár a 2013 évi költségvetésben forrás nem került elkülönítve, de a költségek fedezésére forrást biztosíthat a 2013
évi szúnyoggyérítési költségvetési alap, melyben 1,2 millió forint maradvány található a katasztrófavédelem által
finanszírozott gyérítések következtében.

Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a döntési
javaslat elfogadását.

Döntési javaslat
"Díszvilágítás kiépítésnek, megszervezésének támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja a 2013 évi adventi díszvilágítás kiépítését és megszervezését a
Selyem út 124. sz. alatti Városháza épületére.
A szükséges új világítási eszközök beszerzéséhez, telepítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges forrást a 2013 évi
szúnyoggyérítésre elkülönített költségvetési forrás terhére biztosítja.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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26. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Gyomaendrődi Városi Diáksport Bizottság kérelme
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Pénzügyi Bizottság Elnöke a bizottság 2013. szeptember 17-ei ülésén szóban adta elő a Gyomaendrődi Városi
Diáksport Bizottság kérelmét.
A Diáksport Bizottság a 2013-as év október-december hónapjaira tervezett versenyek lebonyolításának költségeihez
kéri a Képviselő-testület hozzájárulását. Az elkészített költségvetés tervezet alapján a várhatóan felmerülő kiadások
összege 223.000 Ft. A költségvetési tervezet az előterjesztés mellékletét képezi.
A 2013. évi költségvetés tartalékkal nem rendelkezik, a bevételek terv feletti tényleges realizálódása jelen
pillanatban még nem ismert az Önkormányzat előtt, ezért a Pénzügyi Bizottság azt javasolta, hogy a kérelem –
tényleges előkészítést követően - a bizottság októberi ülésére kerüljön ismételten beterjesztésre. Ezen időpontra
várhatóan már az Önkormányzat is több információval rendelkezik a ténylegesen realizálódott adóbevételek
összegéről is.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni.
Döntési javaslat
"A Gyomaendrődi Városi Diáksport Bizottság kérelme"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadva a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javaslatát, a Gyomaendrődi Városi Diáksport Bizottság kérelmét a Képviselőtestület októberi ülésén fogja ismételten tárgyalni.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 10. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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27. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A Körös Kajak Sportegyesület kérelme
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Körös Kajak Sportegyesület 2013. szeptember 20-án beérkezett kérelmében Gyomaendrőd Város Képviselőtestületének támogatását kéri az alábbi tárgyban.
Az Egyesület „Sportolói ösztöndíj program” létrehozását kéri a 2014-es költségvetési évtől kezdődően Gyomaendrőd
Város Önkormányzatától.
Ezen ösztöndíj program a Körös Kajak Sportegyesület azon tehetséges sportolóinak támogatását szolgálná, akik
eséllyel rendelkeznek arra, hogy rangos versenyeken kimagasló eredményeket érjenek el.
A Sportegyesület elképzelése szerint 4-5 versenysportoló részesülhetne ezen program keretei között havi 60-100
ezer forint összegű ösztöndíjban.
Az ösztöndíj program bevezetése az Egyesület által javasolt létszám és havi támogatási összeg alapján, az adott év
költségvetésében 3 és 6 millió Ft közötti forrás elkülönítését tenné szükségessé.
Az ösztöndíj program kidolgozása, a feltétel rendszer leszabályozása, a következő évi költségvetési lehetőségek
áttekintése mindenképpen komoly előkészítő munkát igényel.
Amennyiben a Képviselő-testület támogatja a „Sportolói ösztöndíj program” bevezetését és forrást kíván elkülöníteni
a 2014. évi költségvetési rendeletben ezen célra, javasoljuk, hogy bízza meg az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot a támogatási rendszer kidolgozásával.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni.
Döntési javaslat
"A kérelem támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési rendeletben forrást kíván
elkülöníteni a „Sportolói ösztöndíj program” bevezetésére, így megbízza az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot a támogatási rendszer kidolgozásával.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 12. 19.
Felelős: Lehóczkiné Timár Irén
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
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28. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Zanyik Béla kérelme
Pardi László
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Zanyik Béla (sz.: Gyoma, 1970. 08. 12, an.: Dógi Gizella Katalin) Gyomaendrőd, Juhász Gyula u. 38. szám alatti
lakos kérelemmel fordult Gyomaendrőd Város Önkormányzatához. Az ügyfél a szennyvíz bekötővezeték építési
munkáinak ellenértéke kifizetésében kéri az önkormányzat támogatását.
A Juhász Gy. utca azon részén, ahol az ügyfél lakik a 80-as évek végén történt meg a csatornahálózat kiépítése.
Akkor az önkormányzat csak a gerincvezeték kiépítését vállalta, a bekötővezetékét nem. Az ingatlantulajdonosok
által fizetett hozzájárulás összege is ennek megfelelően lett megállapítva (13.000-Ft).
A talajterhelési díj összegének emelkedése miatt megnőtt a 2012-es évben a szennyvízcsatornára rákötni
szándékozók aránya. Erre való tekintettel önkormányzatunk az Alföldvíz Zrt-vel közösen rákötési kampányt indított.
A hálózatot üzemeltető Zrt. a kampányban részt vevő ingatlanok szennyvízbekötés tervét elkészítette, valamint a
rákötést követően 5 havi szennyvízdíj megfizetését elengedte. Önkormányzatunk 2012 májusában módosította a
20/2011. (V. 30.) önkormányzati rendeletet, így eltekintett az utólagos rácsatlakozási díj megfizetésétől, melynek
összege jelen ingatlan esetében 32.500-Ft lenne. A Képviselő-testület 2012 szeptemberében módosította a 20/2004.
(IV. 29.) önkormányzati rendeletet, ezzel lehetővé téve, hogy kérelemre a tárgyévben fizetendő díjból 50%-os
kedvezményben részesülhessen az a fizetésre kötelezett, akinek a családjában az egy főre eső havi nettó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (28.500-Ft).
A család havi jövedelme nettó 136.150 Ft és az ingatlant öten lakják, tehát jogosultak a fenti kedvezmény
igénybevételére.
Zanyik Béla 2012 szeptemberében is nyújtott be szennyvízbekötés támogatására irányuló kérelmet. Az akkori
kérelmében a bekötési díj 166.999- Ft volt és vállalta az Önkormányzati támogatás részletekben történő
visszafizetését. A mostani kérelmében 300.000 Ft-ra módosította a bekötési díjat és a nem vállal visszafizetést.
Hiánypótlásban kértük a bekötési díj összegének tisztázását. A kérelmező 2013. szeptember 10-én benyújtotta az
Alföldvíz Zrt. frissített árajánlatát, mely alapján a bekötési díj összege bruttó 220.294 Ft.
Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében ilyen célra nincs elkülönítve forrás és jelenleg pályázati lehetőség
sincs, amely az ilyen célú beruházások támogatására irányul.
A fentiekre való tekintettel nem javasoljuk, hogy az önkormányzat támogassa Zanyik Béla kérelmét.

Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy utasítsa el Zanyik
Béla (Gyomaendrőd, Juhász Gy. u. 38.) szennyvízbekötés
támogatására irányuló kérelmét.

Döntési javaslat
"Kérelem elutasítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elutasítja Zanyik Béla (Gyomaendrőd, Juhász Gy. u. 38.) szennyvízbekötés
támogatására irányuló kérelmét.

96

29. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Körös-völgyi HRT társulási megállapodásának módosítása
Pardi László
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A társulási megállapodás VIII. 1.3. pontjában a következő szerepel: az alapítók a Társulási Tanács elnökének
Kondoros Nagyközség Polgármesterét jelölik ki. Ez ellentétes a jogi szabályozással, ugyanis Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv,) 95. § (1) bekezdése szerint a társulási
tanács tagjai elnököt választanak maguk közül. Az említett problémára a Békés megyei Kormányhivatal szakmai
segítségnyújtás keretében hívta fel a figyelmet, mely alapján a megállapodás módosítása szükséges.
A társulási megállapodásban átvezetésre kerül: Kondoros Nagyközség Önkormányzata megnevezés helyett
Kondoros Város Önkormányzata.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás
Társulási megállapodás módosításának megtárgyalását és elfogadását.

Döntési javaslat
"Módosítás elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs
Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosító okiratát és a módosított társulási megállapodást a
változásokkal egységes szerkezetben elfogadja.
.

Települési szilárd hulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése, a továbbiakban KEOP7.2.3.0-2007-0013 azonosítószámú projektre létrehozott Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs
Önkormányzati Társulás
Társulási megállapodását módosító okirat
1./ A társulási megállapodás (továbbiakban: megállapodás) teljes terjedelmében módosul: Kondoros Nagyközség
Önkormányzat helyett, Kondoros Város Önkormányzata.
2./ VIII.1.3 .pontjának első bekezdése helyett a következő: A Társulási Tanács tagjai közül elnököt választ.
E megállapodás minden tagönkormányzat minősített többségű döntését követően lép hatályba.
A társulási megállapodás egyebekben nem módosul.
Az Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módisítását a
fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi testületi határozatokkal hagyták jóvá.
Kondoros Város Önkormányzat képviselőtestülete …….. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselőtestülete ………….határozata
Szarvas Város Önkormányzat Képviselőtestülete ……………… határozata
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselőtestülete ………… határozata
Csabacsüd Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete határozata
Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete …. határozata
Kétsoprony Község Önkormányzat Képviselőtestülete ………… határozata
Körösladány Város Önkormányzat Képviselőtestülete ………… határozata
Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselőtestülete ….. határozata
A fentiek szerint ezen szerződést, mellékletét képező aláírási íven – a tagok eredeti példányban jóváhagyólag
aláírták.
………………………………………………
………………………………………………
Dankó Béla
Zsindely Ferencné
Várfi András
Dr. Csorba Csaba
polgármester
jegyző
polgármester
jegyző
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

………………………………………………
………………………………………………
Babák Mihály
Dr. Melis János
Vantara Gyula
Dr. Szvercsák Szilvia
polgármester
jegyző
polgármester
jegyző
Szarvas Város Önkormányzata
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

………………………………………………
………………………………………………
Molnár József
Kasikné Csík Zsuzsanna
Petneházi Bálintné
Dr. Csorba Csaba
polgármester
jegyző
polgármester
jegyző
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Csárdaszállás Község Önkormányzata

………………………………………………
………………………………………………
Völgyi Sándor
Surinné Szász Margit
Kardos Károly
Ilyés Lajos
polgármester
jegyző
polgármester
jegyző
Kétsoprony Község Önkormányzata
Körösladány Város Önkormányzata

………………………………………………
Balogh József
Dr.Juhász Csilla
polgármester
jegyző
Szabadkígyós Község Önkormányzata

,

Települési szilárd hulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése a továbbiakban
KEOP-7.2.3.0-2007-0013 azonosítószámú projektre létrehozott
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs
Önkormányzati Társulás
Társulási megállapodás egységes szerkezetben 2013. június 30.
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Az alábbi felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei, a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A.§ (1)
bekezdés h) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 41. § (1) bekezdésében,
foglaltak, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
(Ttv16-18. ) §-ai alapján, a települési szilárd hulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok
elvégzése érdekében, a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló
16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet (MeHVM rendelet) 11.§(2) bekezdés e) pontjában előírtakra
figyelemmel:
1. Kondoros Város Önkormányzata 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. sz.
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz.
3. Szarvas Város Önkormányzata 5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27. sz.
4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.
5. Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata 5551 Csabacsüd, Szabadság út 41. sz.
6. Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi u. 17. sz.
7. Kétsoprony Község Önkormányzata 5674 Kétsoprony, Dózsa u. 11. sz.
8. Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa út 2. sz.
9. Szabadkígyós Község Önkormányzata 5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7. sz. önkormányzatok, mint alapító
tagok (együttesen és a továbbiakban, mint Tagok)
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás néven önálló jogi személyiséggel
rendelkező önkormányzati társulást, továbbiakban Társulást hoztak létre és biztosították annak feltételeit.
A megállapodást a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv.)
146. §.(1) bekezdése alapján történt felülvizsgálat után – figyelemmel az Mötv. 87-95. § rendelkezéseire – az
alábbiak szerint módosítják és foglalják egységes szerkezetbe:
PREAMBULUM
Alapító tagok a társulás létrehozását megelőzően a KEOP-7.2.3.0-2007-0013 számú projekt első fordulójában
konzorciumi szerződést kötöttek, amelyben rögzítették, hogy a pályázat II. fordulóra történő beadásáig létrehozzák a
jelen jogi személyiséggel rendelkező társulást.
Ezen társulási megállapodás megkötésénél Tagok, elsősorban az Európai Unió szervei által elfogadott vonatkozó
közösségi jogszabályokat, a KEOP-7.2.3.0-2007-0013 számú projekt megvalósításával összefüggő hazai
jogszabályokat, a pályázati felhívást és útmutatót, továbbá az Ötv., Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011.évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv.) a Ttv., az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény az
államháztartásról (Áht.) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) a hulladékról szóló 2012. . CLXXXV
törvény - továbbiakban hulladékról szóló törvény. - és az ezen törvények végrehajtásával kapcsolatos egyéb
jogszabályok, illetve a Ptk. rendelkezéseit veszik figyelembe.
A Társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásukat szabad
elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján
hozzák létre, a tagok települési önkormányzati feladatainak hatékonyabb, célszerűbb megoldására.
A KEOP-7.2.3.0-2007-0013 számú hulladékgazdálkodási projekt a társulást alapító önkormányzatok
együttműködésére épülő az önkormányzatok jogszabályban előírt kötelező közfeladatai közé tartozó települési
hulladékkezelési közszolgáltatásról való gondoskodási kötelezettség teljesítéséhez szükséges környezetvédelmi
előírásoknak meg nem felelő hulladéklerakók rekultivációját és ezen munkálatok eredményességét 5 éven át tartó
műszaki ellenőrzési tevékenység és az e tevékenység keretében történő állapotfelmérő munkálatok elvégzését
valósítja meg.
A II. fordulóra benyújtott KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013 azonosítószámú pályázatot a Közreműködő Szervezet
támogatásra érdemesnek ítélte 2010. november 30-án. A Támogatási Szerződést 2011. április 28-án megkötöttük az
Energia Központ Nonprofit Kft-vel (KSZ).
I. A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE
A Társulás neve: Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás
A Társulás rövidített neve: Körös-völgyi HRT.
Székhelye: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. sz.
Működési területe: a társult települések közigazgatási területe
A Társulás alapítói jogokkal felruházott irányító szerv: A társult önkormányzatok képviselő-testületei.
A Társulás irányító szerve: Kondoros Város Önkormányzata 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. sz.
Törvényességi felügyeletet ellátó szerv: Békés Megyei Kormányhivatal
A Társulás létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat) megnevezése, kelte, száma:
Kondoros Város Önkormányzat képviselőtestülete 201/2009. (IX. 10.) határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 349 /2009. (IX. 21) határozata
Szarvas Város Önkormányzat Képviselőtestülete 493/2009. (IX. 15.) határozata
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselőtestülete 581/2001. (IX. 24.) határozata
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Csabacsüd Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 156/2009. (IX. 14.) határozata
Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete 99/2009. (IX. 15.) határozata
Kétsoprony Község Önkormányzat Képviselőtestülete 43/2009. (IX. 08.) határozata
Körösladány Város Önkormányzat Képviselőtestülete 214/2009. (IX. 17.) határozata
Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselőtestülete 84/2009. (IX. 16.) határozata
II. A TÁRSULÁS IDŐTARTAMA
A Társulás a KEOP projekt beruházási szakaszának teljes befejezéséig és az azt követő 5 éves fenntartási
időszakra jött létre.
III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA
A Társulás önálló jogi személy.
A Társulásnak önálló munkaszervezete nincs, annak feladatait a Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal, mint
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el.
A Társulás, a projekt végrehajtása során, a társult önkormányzatok, mint a KEOP projekt közös
kedvezményezettjeinek (MeHVM rendelet 11. § (2) bek. e) pont) megbízásából, a projekt lebonyolításáért felelős
projektgazdaként jár el.
Az alapító önkormányzatok megbízásából a Társulás irányító szerve – az alapítók képviseletében – az Áht. és Ávr.
szerint kezdeményezi a Társulásnak a kincstárnál történő nyilvántartásba vételét.
A Társulás a nyilvántartásba való bejegyzésével, a bejegyzés napjával jön létre.
IV. A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK
A Társulás tagjai a Mötv. 41. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szervezeti és működési
szabályzataik egyidejű módosításával, a Mötv-ben illetve a hulladékról szóló törvényben meghatározott
hulladékgazdálkodási feladatok közül a Társulásra ruházza át a Társulás célját képező projekt megvalósításával
kapcsolatos alábbi feladat- és hatásköröket:
Jelen Társulásban résztvevő önkormányzatok feladata a hulladékról szóló törény értelmében a területükön a
hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006 ( IV.5) KvVM rend. 15-17.§. szerint
hulladéklerakó lezárása, utógondozás, rekultiváció.
A társult Önkormányzatok ezen feladatukat együttműködve, összehangoltan a Társulás útján látják el oly módon,
hogy a feladatok elvégzéséhez szükséges anyagi eszközök megszerzésére pályázatot nyújtanak be a Települési
szilárdhulladék lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése című KEOP.2.3.0.pályázati
felhívásra.
A II. fordulóra a pályázat benyújtásra került. KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013 azonosítószámú pályázatot a
Közreműködő Szervezet támogatásra érdemesnek ítélte 2010. november 30-án. A Támogatási Szerződést 2011.
április 28-án megkötöttük az Energia Központ Nonprofit Kft-vel (KSZ).
A Társulás alaptevékenysége(i):
Szakágazat száma: 3900
megnevezése:
Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
Szakfeladat száma: 382101
megnevezése:
Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
A Társulás az alaptevékenységén kívül, kiegészítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat.
A Társulás a KEOP projekt megvalósítása során, ellátja a projektgazda feladatát.
V. A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA
A Társulás pénzeszközeit a Kondoros Város Önkormányzata által meghatározott hitelintézetnél nyitott bankszámlán
kezeli. Más hitelintézetnél bankszámlát nem nyithat.
Hitelintézet megnevezése: OTP Bank Nyrt. Dél-alföldi Régió Békéscsabai Fiókja
Bankszámlaszám: 11733003-15772000-00000000
A Társulás gazdálkodására az Áht., az Ávr., a Számv. tv., továbbá az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet – továbbiakban Áhsz. – előírásai
alkalmazandók.
V.1. A Társulás működésének költségvetési forrása:
A Társulás tagjai a Társulás működésének forrásait saját költségvetésükből, lakosságszám-arányosan biztosítják.
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. A Társulási Tanács
határozata alapján, a Társulás Elnöke legkésőbb az adott költségvetési év január 10. napjáig, írásban értesíti a
Tagokat a következő évi befizetési kötelezettségeikről és azok esedékességéről.
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V.2. A Társulás Vagyona:
1. A Társulás tagjai jelen megállapodásban foglalt feladatai megvalósítására közös pénzügyi alapot (a
továbbiakban: alap) hoznak létre.
Az alap a társulás vagyona.
A pénzügyi alapban lévő összeget a Társulási Tanács által meghatározott céltól eltérően felhasználni nem lehet.
A pénzügyi alap forrásai, fajlagos működési hozzájárulás:
- A működési hozzájárulást a tagok évenként két részletben: első részlet tárgyév március hó 31-ig, második részlet
tárgyév szeptember hó 31-ig- fizetik be a Társulás számlájára.
- Pályázati forrás.
2. A Társulás részére a tagok alapításkor vagyontárgyat nem adnak át.
A Társulás működéséhez szükséges pénzügyi forrást a tagok az alapítás évében 10Ft/ állandó lakos fajlagos
működési hozzájárulás alapul vételével határozzák meg.
A fajlagos hozzájárulás mértékének meghatározásánál a előző év december hó 31-ei állandó lakosságszám az
irányadó.
A következő költségvetési években szükséges működési hozzájárulás fajlagos mértékét, a várható működési
hozzájárulás megfizetésének részletes feltételeit a Társulási Tanács javaslatára a tag önkormányzatok
képviselőtestületei határozzák meg.
A tagokat terhelő működési hozzájárulás megfizetésének részletes feltételeiről a Társulási Tanács dönt.
A fizetendő működési hozzájárulás esedékességéről és a fizetés módjáról a Társulási Tanács elnöke írásban
tájékoztatja a Tagokat. A működési hozzájárulás költségvetési fedezetét a Tagok a mindenkori helyi önkormányzati
költségvetési rendeletükben biztosítják.
3. A tulajdonnal való rendelkezési jogot a Társulási Tanács gyakorolja. A rendelkezési jog gyakorlásának,
átruházásának szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti.
4. A Társulás megszűnése esetén a meglévő vagyon és annak szaporulata a Társulás tagjait pénzügyi
hozzájárulásuk arányában illeti meg
V.3. A KEOP projekt keretében megvalósuló beruházás és annak tulajdonjoga:
A KEOP projekt keretében, Tagok az alábbi létesítmények megvalósítását tervezik:
Kondoros Város Önkormányzata tulajdonát képező 0237/1, 0236/13, 0239/11 helyrajzi számú szilárd hulladéklerakó
terület rekultivációja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonát képező 0130/12, helyrajzi számú szilárd hulladéklerakó terület
rekultivációja.
Szarvas Város Önkormányzata tulajdonát képező 3544/6, 3544/7, 3544/11, 3544/15 helyrajzi számú található szilárd
hulladéklerakó terület rekultivációja.
Csárdaszállás Község Önkormányzata tulajdonát képező 223/2 helyrajzi számú szilárd hulladéklerakó terület
rekultivációja.
Kétsoprony Község Önkormányzata tulajdonát képező 037/4 helyrajzi számú szilárd hulladéklerakó terület
rekultivációja.
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata tulajdonát képező 0336/3 helyrajzi számú szilárd hulladéklerakó terület
rekultivációja.
Békéscsaba Megyei Jogú Város tulajdonát képező 0164 helyrajzi számú szilárd hulladéklerakó terület rekultivációja.
Körösladány Város Önkormányzatának tulajdonát képező 0958/9 helyrajzi számú szilárd hulladéklerakó terület
rekultivációja.
Szabadkígyós Község Önkormányzatának tulajdonát képező 084/1 helyrajzi számú szilárd hulladéklerakó terület
rekultivációja.
Tagok vállalják, hogy a projekt megvalósítása érdekében biztosítják a KEOP-7.2.3.0-2007-0013 számú projekttel
érintett ingatlanok tulajdonjogának, használati jogának a projekt céljainak megfelelő rendezettségét.
A Társulás a Támogatási szerződés teljesítése során a településeken megvalósult vagyont a vagyon aktiválásakor,
vagy üzembe helyezésekor minden további ellenszolgáltatás nélkül az érintett települési önkormányzat részére
tulajdonba adja.
A Társulás tagjai vállalják, hogy a Projekt eredményének közös fenntartásáról gondoskodnak.
A KEOP projekt során a felsorolásban szereplő rekultivált ingatlanok értékesítésére nem kerül sor.
V.4. A KEOP projekt megvalósításának forrásai:
V.4.1. A beruházás finanszírozása
A társulás tagjai aláírásukkal elfogadják, hogy a pályázat 2. fordulójában a rekultivációs munkák településekre
vetített, beruházás költségei a következők:
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Település
Békéscsaba
Gyomaendrőd
Körösladány
Szarvas
Csabacsüd
Kondoros
Csárdaszállás
Kétsoprony
Szabadkígyós
Összesen

Kivitelezés
összesen
(nettó)
644 448 772 Ft
63 645 326 Ft
35 716 174 Ft
113 281 185 Ft
36 392 127 Ft
78 103 108 Ft
17 124 373 Ft
11 131 936 Ft
26 506 705 Ft
1 026 349 706 Ft

Kivitelezés
Beruhá-zás
összesen (bruttó)
arány
818 449 940 Ft
80 829 564 Ft
45 359 541 Ft
143 867 105 Ft
46 218 001 Ft
99 190 947 Ft
21 747 954 Ft
14 137 559 Ft
33 663 515 Ft
1 303 464 126 Ft

63 %
6%
3%
11 %
3%
8%
2%
1%
3%
100 %

Szolgáltatások
(bruttó)

Összesen
(bruttó)

35 811 851 Ft
3 410 653 Ft
1 705 326 Ft
6 252 863 Ft
1 705 326 Ft
4 547 537 Ft
1 136 884 Ft
568 442 Ft
1 705 326 Ft
56 844 208 Ft

854 261 791 Ft
84 240 217 Ft
47 064 867 Ft
150 119 968 Ft
47 923 327 Ft
103 738 484 Ft
22 884 838 Ft
14 706 001 Ft
35 368 841 Ft
1 360 308 334 Ft

Tagonként az elkülönített alszámla száma:
Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a beruházások ütemében szükséges költségek forrását a Társulás
rendelkezésére bocsátják. Amennyiben a tag önkormányzatok a Társulási Tanács elnökének írásbeli értesítésében
foglalt határidőre az esedékes szükséges költség rendelkezésre bocsátását elmulasztják, a Társulás székhelye
szerinti önkormányzat a tag önkormányzat költségvetési elszámolási számlája ellen azonnali beszedési megbízás
benyújtására jogosult. A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben bejelentik a számlavezető
pénzintézetüknek a Társulás székhelye szerinti Önkormányzat megnevezését és pénzforgalmi jelzőszámát, mint
azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy tagok a szükséges költség teljes összegének
megfizetéséig, a felhatalmazást nem vonhatja vissza. A felhatalmazás bank által aláírt egy példányát, a tagok
kötelesek a Társulásnak átadni.
Felek megállapodnak abban, hogy ha a Székhely Önkormányzat nem tesz eleget a Társulás felé vállalt fizetési
kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács új székhely önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal
felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen azonnali beszedési megbízást (inkasszót) nyújtson
be.
Tagok tudomásul veszik, amennyiben valamely önkormányzat a jelenlegi megállapodásban vállalt fizetési
kötelezettségeit határidőben és felhívásra nem teljesíti, az esetben a kötelezett késedelembe esnek. A fizetésre
kötelezett a késedelembe esés időpontjától kezdve a Ptk. megfelelő rendelkezései szerint köteles a jegybanki
alapkamattal megegyező mértékű kamatot fizetni. A kamatfizetési kötelezettség beáll akkor is, ha a kötelezett
késedelmét kimenti.
VI. ÜZEMELTETÉS
Tagok kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy a mindenkori vonatkozó jogszabályoknak megfelelően
kiválasztott üzemeltető útján gondoskodnak a Felügyelőség által előírt a hulladéklerakó rekultivációjára és
utógondozására vonatkozó környezetvédelmi követelmények betartásáról.
Az utógondozási időszakban a rekultivált hulladéklerakó karbantartásáért, megfigyeléséért és ellenőrzéséért a
mindenkori üzemeltető felelős a 20/2006.(IV.5.) KvVM rendelet 3. számú mellékletében foglaltak
figyelembevételével. Az üzemeltető köteles az utógondozás időszakában észlelt környezetszennyezésről a
Felügyelőséget –az észleléstől számított 8 napon belül – értesíteni.
VII. ELŐZETES MEGÁLLAPODÁSOK, KÖVETENDŐ ELVEK, A TÁRSULÁS ÉS TAGJAI FELADATAI,
KÖTELEZETTSÉGEI
Jelen társulási megállapodás aláírásával a tagok, mint önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy közös
környezeti és gazdasági érdekeiknek megfelelően, ezen megállapodás kereti között az alábbiak szerint működnek
együtt:
VII.1. Tagok kötelezettséget vállalnak a jelen megállapodás betartására, különös tekintettel a jelen megállapodás IVVI. fejezeteiben rögzített , Tagokat terhelő kötelezettségek teljesítésére.
VII.2. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt megvalósítása érdekében kölcsönösen együttműködnek
egymással.
VII.3. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érintett térség környezetvédelmi érdekeit, egységes fejlődését
szem előtt tartva, a szerződésben foglalt elveket betartják, a továbbiakban annak érvényesülését nem akadályozzák,
a rendszer működését aktív tevékenységgel szolgálják, közreműködnek a megvalósításban. Tagok továbbá
megállapodnak abban, hogy kizárólag a projekt alapdokumentumaival összhangban lehetséges a rendszerhez
történő csatlakozás.
VII.4. Tagok megismerik, átgondolják és értékelik a térségi hulladékgazdálkodási rendszer szerepét, a szerződésben
megfogalmazott jogokat és kötelezettségeket, elfogadják a kialakított felelősségi rendszert.
VII.5. Tagok tudomásul veszik, hogy a társulási megállapodás felmondására csak a jelen megállapodás XII.
fejezetében meghatározottak szerint van lehetőség. Tagok elfogadják, hogy esetleges felmondásuk a társulás
számára jelentős hátránnyal is járhat, melyért teljes felelősséggel tartoznak, és az általános jogelveknek
megfelelően, teljes körűen jótállni kötelesek.
VII.6. Tagok kötelezettséget vállalnak, hogy a projekt végrehajtása során a magyarországi hatályos jogszabályi
rendelkezések, valamint a vonatkozó EU előírások szerint járnak el, így különösen figyelemmel lesznek a
közbeszerzési törvény, a koncessziós törvény, a hulladékról szóló törvény és a hatósági árszabályozás
rendelkezéseire.
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VII.7. A társult önkormányzatok átvállalják a fejlesztés közös megvalósításából, kiváló önkormányzat(ok) szükséges
költség részének finanszírozását azzal, hogy a kiváló önkormányzattal szemben fenntartják a kiválással általa
okozott károkért való kártérítési igényüket.
VII.8. Ezen szerződés elfogadása és aláírása a tagok részéről egyben kötelezettségvállaló elfogadó nyilatkozat is. A
társuló önkormányzatok tudomásul veszik, hogy jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeik teljesítéséért, a
támogatást folyósító szervezetek felé, egyetemleges és korlátlan felelősséggel tartoznak.
VII.9. Tagok a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen szerződés elveit és az itt megfogalmazott
érdekprioritást. Ezen tevékenységeik: a saját hatáskörben történő jogszabályalkotás, helyi rendezési tervek,
szolgalmi jogok, belterületbe vonás, telekhatár módosítás, továbbá minden olyan feladat, mely nélkülözhetetlen a
projekt végrehajtásához.
VII.10. A Tagok kötelezettséget vállalnak a projekt megvalósításához szükséges adatok szolgáltatására, továbbá a
már meglévő üzemeltetési és közszolgáltatási szerződéseik rendelkezésre bocsátására. E körben a Tagok nem
hivatkozhatnak településük érdekeire, mint „üzleti titokra”.
VII.11. A Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a projekt megvalósítása érdekében
használhatják fel, egyébként azokat üzleti titokként kötelesek kezelni.
VII.12. A Tagok vállalják, hogy az alábbi feladatok előkészítésében, illetve a szükséges döntések meghozatalában a
Társulással és a projekt megvalósítását munkafeladatként végző hivatallal együttműködnek:
VII.12.1. Szervezeti, gazdasági területen:
·
Amennyiben az szükséges, együttműködési megállapodások megkötése az érintett települések között;
·
A projekt kidolgozásáért felelős szervezet részére megbízás adása;
·
A működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása;
·
Nemzetközi támogatás pályázati feltételeinek biztosítása;
·
A projekt teljes körű lebonyolítása, ideértve a beruházások teljes pénzügyi, a számviteli és adóügyi
elszámolását és a tagokkal való belső elszámolást is;
·
Lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás (PR) dokumentálása;
·
Pályázati részvételek szervezése, koordinálása;
·
Tervezési, szolgáltatási feladatok pályáztatásának kidolgozása;
·
Beszerzési feladatok (gépek, eszközök) pályáztatásának kidolgozása;
·
Építési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
·
A projekt végrehajtáshoz szükséges szerződéseket, megállapodások előkészítése, adott esetben megkötése.
VII.12.2. Műszaki területen:
- A környezetvédelmi előírásoknak meg nem felelő hulladéklerakók rekultivációja
VIII. BELSŐ SZERVEZETI RENDSZER
Tagok jelen Társulási Megállapodás aláírásával egyidejűleg az alábbi szervezeti rendszerben állapodnak meg:
Szervezeti rendszer:
1. Társulási Tanács
2. Társulási Tanács Elnöke,
3. Társulási Tanács Alelnöke
4. Felügyelő Bizottság
Tagok elfogadják, hogy a KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013 számú projekt végrehajtásáért felelős szervezetként, azaz
projektgazdaként a Társulás jár el.
A Társulás Elnöke tudomásul veszi, hogy valamennyi – a pályázati projekt elnyerése, illetve megvalósítása
szempontjából érdeminek minősíthető, illetve a tagok által megjelölt – kérdésben a mindenkor hatályos közösségi és
hazai jogszabályokban, a Támogatási Szerződésben és a jelen megállapodásban foglaltak szerint köteles eljárni és
a megtett lépésekről utólag a Társulási Tagoknak, és a Felügyelő Bizottságnak beszámolni köteles. Azon
jognyilatkozatokat, amelyeknek következtében a Társulás tagjai számára a Támogatási Szerződéstől eltérő
kötelezettségek keletkeznek, csak a Társulási Tanács előzetes egyetértésével teheti meg. Ez esetben a Társulási
Tanács tagjai kötelezettséget vállalnak, hogy a vonzáskörzetükhöz tartozó önkormányzatokat a döntésről
tájékoztatják.

VIII.1. Társulási Tanács
A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a társult tagok polgármestereinek összességéből áll.
A Társulási Tanács tagjai az alább felsorolt személyek, akik az általuk képviselt település lakosságának számával
arányos szavazati joggal rendelkeznek, de ez a szavazati arány egyik tag esetében sem haladhatja meg az összes
szavazat 50 %-át. Ebben az esetben a 50 %-on felül maradó rész a többi önkormányzat között lakosságszám
arányosan kerül elosztásra.
A társult önkormányzat szavazati arányát a Tanácsban az alábbi táblázatban részletezett lakosság-szám
arányban állapítják meg.
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Település

Képviselő

Lakosságszám

Szavazati arány

Békéscsaba
Vantara Gyula polgármester
62383
50%
Gyomaendrőd
Várfi András polgármester
14 331
15%
Körösladány
Kardos Károly polgármester
4 801
5%
Szarvas
Babák Mihály polgármester
17 063
17,5 %
Csabacsűd
Molnár József polgármester
1 917
2%
Kondoros
Dankó Béla polgármester
5 360
5,5 %
Csárdaszállás
Petneházi Bálintné polgármester
486
0,5 %
Kétsoprony
Völgyi Sándor polgármester
1 459
1,5 %
Szabadkígyós
Balogh József polgármester
2 786
3%
Összesen
110586
100%
A Társulási Tanács dönt a jelen Társulási Megállapodásban meghatározott és a Társulás tagjai által átruházott,
valamint a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott saját feladat- és hatáskörben.
VIII.1.1. A Társulási Tanács feladat- és hatásköre:
a.
a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyettesének a megválasztása, visszahívása,
b.
c.
a működési hozzájárulás mértékének megállapítása,
d.
Tagokat terhelő egyéb kötelezettség megállapítása,
e.
a hatáskörbe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés, szükség szerint szakértői vélemények figyelembe
vételével,
f.
Tag kizárásának elhatározása.
g.
jelen társulási megállapodás módosítása, mely határozat hatálybalépéséhez a Társulásban résztvevő
képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntése szükségeltetik,
h.
Társulás megszűnésének elhatározása, mely határozat a Társulásban résztvevő képviselő-testületek
mindegyikének minősített többségével hozott döntésével lép hatályba,
i.
Társulás éves munkatervének, költségvetésének elfogadása. A költségvetés első félévi, háromnegyedévi és
éves végrehajtásáról szóló beszámoló; éves mérlegének elfogadása,
j.
a megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, stratégiai célok meghatározása,
k.
a projekt szerinti célkitűzések megvalósulásának, azok időarányos állapotának elemzése és értékelése,
l.
a Tagok között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleg állásfoglalás a kérdésében, illetve
a végrehajtás során felmerülő problémák körében,
m. a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása,
n.
a Támogatási Szerződés elfogadása, annak módosítása,
o.
A jelen megállapodás IV. fejezetében meghatározott, átruházott önkormányzati feladatokkal kapcsolatos illetve
az átruházott hatáskörbe tartozó döntések meghozatala.
VIII.1.2. A Társulási Tanács működése:
A Társulási Tanács megalakultnak tekinthető, ha a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek mindegyike
jóváhagyta a társulási megállapodást, megválasztotta képviselőjét, és a társulási tanács alakuló ülése kimondta
megalakulását.
A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal össze kell hívni. A Tanács ülését
össze kell hívni, ha a Tanács hatáskörébe tartozó kérdésekben kell dönteni, ha azt bármely Tag a napirend egyidejű
megjelölésével indítványozza, illetve ha a törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva azt a Békés Megyei
Kormányhivatal kezdeményezi.
A Tanács üléseinek összehívása és a napirend kialakítása az elnök feladata, de a napirend összeállításában a
Tanács bármely tagjának indítványtételi joga van.
A Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze írásban, az ülés napját megelőzően
legalább 5 nappal korábban. Sürgős esetben ennél rövidebb idő is lehetséges, de csak a tagok megfelelő értesítése
mellett.
A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a Tagok több mint fele jelen van és a jelenlévő tagok a
szavazatok legalább felével rendelkeznek.
A javaslat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok
szavazatainak több mint felét. (egyszerű szótöbbség)
A minősített többséghez legalább annyi tag szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok
szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának felét.
A Tanács minősített többségű döntése szükséges:
- szervezeti és működési szabályzat elfogadásához,
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- működési hozzájárulás mértékének megállapításához,
- kizárás a társulásból.
Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő 8 napon túli, de 30 napon belüli időpontra kell az újabb
ülést összehívni.
A Társulási Tanács Tagjának akadályoztatása esetén szavazati joggal kizárólag testületi döntés alapján a testület
bármely tagja, vagy az Önkormányzat alpolgármestere élhet.
A Társulási tanács ülésére bármely tag indítványozhatja szakértők vagy egyéb személyek meghívását. Ezen
személyek az ülésen részt vehetnek, a napirendi pontokhoz hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem
rendelkeznek.
A Tanács határozatait az Mötv. 48. §-ában meghatározott szabályok szerint hozza.
A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelező érvényűek. A Társulási Tanács tagjai a
Társulási Tanácsban hozott döntésekről kötelesek 30 napon belül írásban (elektronikus, vagy postai úton)
tájékoztatni az őket delegáló önkormányzatokat.
A Tanács üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen résztvevő
képviselők és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű
eredményét és a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvre a képviselő-testületek üléséről szóló jegyzőkönyv szabályait
kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet a Társulási Tanács Elnöke és a Társulás Titkára írja alá. A
jegyzőkönyvet, az ülést követő 15 napon belül az elnök megküldi a társulás székhelye szerinti Békés Megyei
Kormányhivatalnak.
VIII.1.3. A Társulási Tanács elnöke
A Társulási Tanács tagjai közül elnököt választ.
A Társulási Tanács tagjai sorából az alakuló ülésen, 2/3-os többségi szavazással határozott időre 2 alelnököt
választ.
Az elnök, az alelnökök megbízatása önkormányzati tisztségük betöltéséig áll fenn.
A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében
a.
képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt,
b.
c.
összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét,
d.
a Társulás mérlegét Tagok számára hozzáférhetővé teszi,
e.
évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás működéséről,
feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról,
f.
ellátja mindazon feladatokat, melyet a társulási megállapodás, illetve a Társulási Tanács számára előírt,
Az elnök Társulással összefüggő feladatai megvalósításához –a közbeszerzési szabályok betartása mellett –
jogosult szakértők igénybevételére, valamint segítő munkaszervezet igénybevételére a Társulás költségén.
A Társulás elnöke a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségének megszegésével okozott kárért a
polgári jog szabályai, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint felel.
Az elnöki megbízatás megszűnik:
önkormányzati tisztségének megszűnésével,
az őt delegáló önkormányzat által történő visszahívással
lemondással,
elhalálozással.
Lemondás esetén az elnök köteles az új elnök személyének megválasztásáig a megbízatásával járó feladatokat
ellátni, köteles a lemondásától számított 15 napon belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új elnök
megválasztásának céljából. Az elnök lemondásával az alelnöki megbízatás nem szűnik meg.
A Társulás alelnökére megbízatási időtartamára az elnökre vonatkozó rendelkezések irányadóak azzal, hogy ezen
megbízatás a társulási tanács által történő visszahívással is megszüntethető.
A Társulás alelnöke az elnök munkáját segíti, illetve akadályoztatása esetén – a Társulási Tanács által
meghatározott helyettesítési rendben – teljes jogkörrel helyettesíti a IX. fejezetben foglaltak szerint.
VIII.3. Felügyelő Bizottság
A Tagok megállapodnak abban, hogy a Társulási Tanács első ülésén a Társulás működésének és gazdálkodásának
ellenőrző-felügyelő szervként 3 főből álló Felügyelő Bizottságot hoznak létre.
A Felügyelő Bizottság elnöke: Szarvas Város Önkormányzatának delegáltja
A Felügyelő Bizottság tagjai: Csárdaszállás Önkormányzatának delegáltja
Körösladány Önkormányzatának delegáltja
A delegáló önkormányzatok a felügyelő bizottság tagjainak személyét, vagy a személyükben bekövetkező változást
kötelesek a Társulási Tanács részére írásban bejelenteni.
A felügyelő bizottság elnökét tartós akadályoztatása esetén – a felügyelő bizottság részletes ügyrendjében foglaltak
szerint – Körösladány Önkormányzatának delegáltja helyettesíti.
A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
A felügyelő bizottság kiemelt feladata a beruházás működési, pénzügyi ellenőrzése.
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A felügyelő bizottság évente legalább két alkalommal, de szükség szerint többször is ülésezik.
A felügyelő bizottság ülését az elnök az ülés napját legalább 15 nappal megelőzően írásban hívja össze.
A felügyelő bizottság ülését a bizottság bármely két tagja írásban összehívhatja az ok és a cél egyidejű
megjelölésével, ha a bizottság összehívására irányuló kérelmüket az elnök 15 napon belül nem teljesíti.
Az ülés összehívására vonatkozó határidőtől rendkívül indokolt, halaszthatatlan esetekben a felügyelő bizottság
saját ügyrendjében szereplő feltételek mellett el lehet térni. Ez esetben az ülés telefonon, illetve egyéb más úton (email, stb.) történő összehívása is megengedhető.
A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség
esetén 15 napon belül újabb ülést kell összehívni. A megismételt ülés a megjelent tagok számától függetlenül
határozatképes.
A felügyelő bizottság a döntéseit egyszerű többséggel hozza meg.
A felügyelő bizottságot félévente tájékoztatni kell a projekt állásáról. A tájékoztatást a Hivatal köteles megtenni
minden félévet követő 15. napig.
A felügyelő bizottság jogszabályba, a jelen szerződésbe ütköző, vagy a társulás érdekeit sértő intézkedés,
mulasztás tapasztalása esetén észrevételt tehet, illetve jelzéssel élhet.
A felügyelő bizottság feladat és hatásköre:
·
az ütemezett kivitelezés és pénzfelhasználás ellenőrzése,
·
a tagok elé terjesztendő jelentések, beszámolók vizsgálata, a vizsgálat eredményéről beszámoló készítése,
·
a tagok tájékoztatásának vizsgálata,
·
a projekt bármely résztvevőjétől felvilágosítás, tájékoztatás kérése.
A felügyelő bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető ír
alá.
A felügyelő bizottság részletes ügyrendjét maga határozza meg.
A felügyelő bizottsági tagok megbízatása visszavonásig tart.
IX. A TÁRSULÁS KÉPVISELETE
A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt általános képviseleti jogkörrel
felruházva – a VIII.1.3. foglaltak szerint – az elnök képviseli. Az elnök akadályoztatása esetén a Társulás
képviseletére a Társulási Tanács által meghatározott helyettesítési rend szerint alelnök jogosult.
A Társulást az elnök önállóan képviseli. A Társulás jegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt,
előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök teljes nevét önállóan írja alá.
Az eredeti iratról, okiratról készült tömegesen jelentkező másolatok hitelesítése oly módon történik, hogy 5 példány
jegyzése e fejezet 2. bekezdésben foglaltak szerint, míg további példányai vonatkozásában; a géppel, vagy kézzel
előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök teljes nevét aláírás-bélyegzővel írja alá, majd a
másolati példányú iratot, okiratot az aláírás-bélyegző mellett a társulás pecsétjével kell ellátni.
X. A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSI RENDJE, IRÁNYÍTÓI JOGOK GYAKORLÁSA
Tagok jelen társulási megállapodással a Társulás irányító szervének Kondoros Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testületét jelölik ki.
Az irányító szerv köteles az Áht. és Ávr.-ben foglalt kötelezettségének eleget tenni.
A társulás tagjai a társulás működését – a társulási megállapodásban meghatározottak szerint – célszerűségi és
gazdasági szempontból jogosultak ellenőrizni.
A polgármester vagy – felkérésre – az általa kijelölt személy évente legalább egyszer a képviselő-testületének
beszámol a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról. A társulási tanács
tagjai képviselő-testületeiknek beszámolnak a társulási tanácsban végzett tevékenységükről.
A társulás tagja az általa választott képviselőt visszahívhatja.
XI. A TÁRSULÁSBAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉYL ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEI
A Társulás alkalmazottainak jogviszonyára a munka törvénykönyvéről szóló 2012.I. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni. A Társulás a projekt fenntartási időszakában a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségének
teljesítése érdekében 1 fő női alkalmazottat foglalkoztat.
A Társulás alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlására a Társulás elnöke jogosult.
XII. TAGSÁGI JOGVISZONY
Tagok ezen társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával, kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy
elfogadják a kilépéssel, illetve kizárással összefüggő felelősségi szabályokat.
A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a
társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez. A társuláshoz
csatlakozni naptári év első napjával lehet.
XII.1. A szerződés felmondása
Tekintettel arra, hogy a Társulás határozott cél megvalósítására jött létre, a tagok a beruházás megvalósítása
érdekében önként vállalják, hogy a törvényben biztosított kilépési jogukkal csak tényleges és alapos indokok alapján,
a Társulási Tanáccsal, a törvényességi felügyeletet ellátó szervvel és a KEOP Közreműködő Szervezettel történt
egyeztetést követően élnek.
Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés aláírását követő három évig, és amennyiben a KEOP
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projekt beruházási szakasza jelen szerződés aláírását követő három éven belül megkezdődik, a fenntartási időszak
lezárásáig a társulási jogviszonyt nem mondják fel.
Amennyiben a beruházás jelen szerződés aláírásától számított három éven belül nem kezdődik meg, úgy a tagok a
három éves határidő letelte után, ezen okból is élhetnek kilépési jogukkal.
Tagnak a Társulásból kiválni naptávi év utolsó napjával lehet, a kiválásról a tagönkormányzat legalább hat hónappal
korábban, minősített többséggel kell dönteni, erről a Társulási Tanácsot értesíteni kell.
Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulásból kiváló tag által befizetendő önrész teljes összege a Társulás velük
szembeni jogszerű követelése, melyet a Társulás minden esetben érvényesíteni fog.
A kilépő tag tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítása érdekében általa fizetett költséget, valamint működési
költséget, nem követelheti vissza a Társulástól.
A kilépő tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint felmondásával a Társulásnak
okozott kár teljes körű megtérítésére. Ezen kártérítési felelősséget Tagok szorosan értelmezik, ezért valamennyi, a
felmondással összefüggő kárra vonatkoztatják.
Tag általi kilépés esetén a Társulás köteles a taggal elszámolni a vagyoni hozzájárulás arányának megfelelően,
figyelembe véve a kártérítési kötelezettséget és a Társulást terhelő kötelezettségeket is.
A Társulás megállapodásának felmondása esetén a Társulás tagja által a Társulásba bevitt vagyonnal el kell
számolni. A KEOP projekt keretében megvalósult vagyontárgy társulás tagja részére történő kiadását öt évre el lehet
halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a Társulás kötelező feladatának ellátását.
XII.2 Tagi kizárás
Amennyiben a tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, illetve elmulasztja, az elnök
köteles a tagot kétszer, írásban, megfelelő határidő kitűzésével felhívni a teljesítésre.
Ha a tag ezen felhívás ellenére – a közölt határidőn belül – sem tesz eleget a jelen megállapodásban rögzített
kötelezettségeinek, a tagot a Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó
napjával kizárhatja a Társulásból.
Különösen ilyen kötelezettségszegésnek minősül a működési hozzájárulás megfizetésének elmulasztása.
A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi kilépés jogkövetkezményeivel, azaz ebben az esetben sem mentesül
a tag a kártérítési és egyéb kötelezettsége alól.
XIII. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE
A jelen megállapodás hatálya a jelen megállapodás IV. fejeztében meghatározott, a társulásra átruházott
önkormányzati feladat- és hatáskörökre terjed ki.
Jelen megállapodás a mind Tag által történő aláírásának napján, ha ez nem egy időben történik, a legkésőbbi
aláírás napján lép hatályba.
A Társulás megszűnik, a társulásra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezésekben foglaltak szerint.
Ha társulás tagjai minősített többséggel azt elhatározzák, a törvény erejénél fogva, vagy a bíróság jogerős döntése
alapján.
A Társulás megszűnése esetén a tagok a megszűnés időpontjával bezáróan egymással elszámolni kötelesek.
A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a Társulás tagjait vagyoni
hozzájárulásuk arányában illeti meg.
A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért a tagok a vagyoni hozzájárulásuk arányában tartoznak
felelősséggel.
XIV. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA
Tagok kötelezettséget vállalnak közvetlenül, továbbá saját szervezeteik útján, illetve a civil szervezetek bevonásával
a teljes körű lakossági tájékoztatásra. Ezen tájékoztatás keretében a kötelmi jogi jellegen túlmenően, fel kell hívniuk
a lakosság figyelmét a környezetvédelmi feladatokra, a jogszabályi előírásokra, valamint információt kell
szolgáltatniuk a szerződés céljául szolgáló beruházás előnyeiről.
Tagok a teljes pályázati és beruházási időszakra vonatkozóan rendszeres és folyamatos tájékoztatást nyújtanak
településeik polgárai számára olyan formában, amely alkalmas arra, hogy a tájékoztatás eljusson valamennyi
érintetthez (pl. települési lakossági fórumok szervezése, írott és elektronikus sajtó igénybevétele, helyi kiadvány
megjelentetése).
Fentiek mellett a tagok által jelen Társulási megállapodás keretében kiépítésre kerülő szervezeti rendszernek is
kötelezettsége a lakossági tájékoztatást szolgáló munkálatok elősegítése, szervezése. A Társulás nemcsak az írott
és elektronikus média tájékoztatására kötelezett, hanem arra is, hogy a projekttel kapcsolatos valamennyi információ
a tagokhoz, illetve azok hivatali szervezetén keresztül a lakossághoz eljusson.
A Társulásnak folyamatosan törekednie kell az országos és a regionális hatósági, valamint a civil szervezetek
tájékoztatása során a beruházás elfogadtatására, ezáltal működése biztonságának megőrzésére is.
XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Tagok kijelentik, tudomással bírnak arról, hogy a KEOP projekthez igényelhető támogatás csak a támogatási
kérelem benyújtása előtt meg nem kezdett beruházáshoz igényelhető. Egyúttal nyilatkoznak, hogy az V. fejezetben
részletezett beruházási munkálatok a támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig még nem kezdődtek meg.
Tagok tudomásul veszik, hogy az önkormányzatok képviseletére jogosult személyek változása esetén, 60 napon
belül meg kell jelölniük az új képviselőket.
Tagok rögzítik, amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése jogszabály vagy egyéb, a feleken kívülálló ok
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miatt objektíve nem alkalmazható, a többi – fentiekkel nem érintett – része teljes hatályban fennmarad.
A tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel kísérlik meg rendezni, ennek
sikertelensége esetén az illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróság döntésének vetik alá magukat.
Ezen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a KEOP projekt megvalósításával összefüggő
hazai jogszabályokat, a pályázati felhívást és útmutatót, továbbá az Mötv., az Áht., Ávr. a Számv. tv. a hulladékról
szóló törvényt . - és az ezen törvények végrehajtásával kapcsolatos egyéb jogszabályokat, illetve a Ptk.
rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás egységes szerkezetbe foglalt társulási
megállapodást a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi testületi határozatokkal hagyták jóvá.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete ……..határozata
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete …………. képviselő-testületi határozata
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testülete …………..közgy. határozata
Kondoros Város Önkormányzat képviselőtestülete ………….. sz. ÖK. határozata
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete …………... határozata
Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete ……………határozata
Kétsoprony Község Önkormányzat Képviselő-testülete ………. határozata
Körösladány Város Önkormányzat Képvisel-őtestülete ………… számú határozata
Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete …………. határozata
A fentiek szerint ezen szerződést mellékletét képező aláírási íven – a tagok eredeti példányban jóváhagyólag
aláírták.

………………………………………………
………………………………………………
Dankó Béla
Zsindely Ferencné
Várfi András
Dr. Csorba Csaba
polgármester
jegyző
polgármester
jegyző
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

………………………………………………
………………………………………………
Babák Mihály
Dr. Melis János
Vantara Gyula
Dr. Szvercsák Szilvia
polgármester
jegyző
polgármester
jegyző
Szarvas Város Önkormányzata
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata

………………………………………………
………………………………………………
Molnár József
Kasikné Csík Zsuzsanna
Petneházi Bálintné
Dr. Csorba Csaba
polgármester
jegyző
polgármester
jegyző
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Csárdaszállás Község Önkormányzata
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………………………………………………
………………………………………………
Völgyi Sándor
Surinné Szász Margit
Kardos Károly
Ilyés Lajos
polgármester
jegyző
polgármester
jegyző
Kétsoprony Község Önkormányzata
Körösladány Város Önkormányzata

………………………………………………
Balogh József
Dr.Juhász Csilla
polgármester
jegyző
Szabadkígyós Község Önkormányzata

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 09. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
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30. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

421/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozat visszavonása, a Gyomaendrőd, Hősök u. 39/B. sz.
alatti szolgálati bérlakás kiutalása
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2013. október 1. napjától a Gyomaendrőd, Magtárlaposi út 1-3 szám alatti
szolgálati bérlakások közül, az emeleten lévő, kisebb alapterületű szolgálati bérlakást kiutalta Vágányik Lívia
részére.
Vágányik Lívia a bérlakást nem fogadta el, indokolásként leírta, hogy egyedül neveli kiskorú gyermekét, így a
Magtárlaposi úti bérlakás bérleti díját nem tudná fizetni.
Ezen indok alapján kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Gyomaendrőd, Hősök út 39/B. szám alatti szolgálati
bérlakást utalja ki részére.
A Gimnázium megbízott igazgatója, Tóth Ferenc a tanárnő indokai alapján javasolja a Gyomaendrőd, Hősök út 39/B.
szám alatti szolgálati bérlakás kiutalását Vágányik Lívia részére.
A Hősök útja 39/B. szám alatti szolgálati bérlakás komfortfokozata komfortos, alapterülete 59 m², lakbére 12.140,Ft/hó.
Amennyiben a Képviselő-testület Vágányik Lívia részére a Gyomaendrőd, Hősök útja 39/B. szám alatti szolgálati
bérlakást kiutalja, úgy a 421/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozatot vissza kell vonni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.

Döntési javaslat
"421/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozat visszavonása, a Gyomaendrőd, Hősök u. 39/B. sz. alatti szolgálati bérlakás
kiutalása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 421/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozatát visszavonja, ezzel egyidőben a
Gyomaendrőd Hősök útja 39/B szám alatti szolgálati bérlakást Vágányik Lívia részére 2013. október 1. napjától
2015. év szeptember 30. napjáig kiutalja, de maximum addig még közalkalmazotti jogviszonya a Kner Imre
Gimnáziumnál fennáll.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Várfi András polgármestert az alábbi bérleti
szerződés megkötésére:
BÉRLETI SZERZŐDÉS
SZOLGÁLATI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSRA
mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseli Várfi András
polgármester), mint bérbeadó (továbbiakban, bérbeadó),
másrészről
Név: Vágányik Lívia
Leánykori név: Vágányik Lívia
Szül. hely. Idő: 1982. 10. 16.
Anyja neve: Domokos Irma
mint bérlő (továbbiakban: bérlő között Gyomaendrőd Város
……………………Gye. Kt. határozata alapján az alábbi feltételekkel:
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Önkormányzat

Képviselőtestületének

1.) Gyomaendrőd, Hősök útja 39/B sz. alatti lakás Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában áll,
kezelője GYOMASZOLG IPARI PARK Kft.
A lakás helyiségei: 2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba.
A lakás alapterülete: 59 m²
A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek: tüzelőtároló
A közös használatú helyiségek és területek: udvar
2.) Bérbeadó bérbe adja az 1.) pontban megjelölt lakást és a hozzá tartozó közös használatú helyiségeket 2013.
október 1. napjától 2015. év szeptember 30. napjáig, de maximum addig még Vágányik Lívia közalkalmazotti
jogviszonya a Kner Imre Gimnáziumnál fennáll.
3.) A bérlő bérbe veszi az 1.) pontban megjelöltek szerinti lakást, amelynek használatáért és szerződés keretében a
bérbeadó által nyújtott szolgáltatásáért bért köteles fizetni az alábbiak szerint:
A lakbér mértéke: 12.140,- Ft/hó
Egyéb szolgáltatások megnevezése és díja: -Bérlő minden hónap 10. napjáig köteles előre esedékesen megfizetni az önkormányzati lakásokat kezelő
Gyomaszolg Ipari Park Kft. Gyomaendrődi OTP-nél vezetett 11733120-26653897 sz.-ú számlájára
bérleti díjként: 12.140, Ft-ot,
egyéb szolgáltatásokért -- Ft-ot,
összesen: 12.140, Ft-ot.
A bérleti díj a közüzemi és egyéb költségek viselését nem foglalja magában.
3/A. A bérbeadó az önkormányzati rendelet módosítása esetén - a bérlők kiértesítését követő 90 nap elteltével jogosult a szerződés bérleti díjra vonatkozó részét egyoldalúan módosítani a következő naptári év január 01.
napjával, de legalább az első módosított bérleti díjú hónapot megelőző 90 nappal.
4.) Bérbeadó átadta, bérlő átvette a lakást és a hozzá tartozó helyiségeket a lakásátadási jegyzőkönyv és leltár
szerint, amelyek a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az ott megjelölt állapotban és feltételekkel
birtokába vette 2013. év október hó 1. napján.
5.) Bérleti díjfizetési kötelezettség 2013. év október hó 1. napjától áll fenn.
6.) Bérlő a lakás átalakítására, korszerűsítésére feleknek a munkálatok megkezdését megelőzően létrejött külön
megállapodása alapján jogosult.
7.) Bérlő és a vele együtt lakó személyek a lakás rendeltetésszerű, a szerződésben foglaltak szerinti használatára
jogosultak és kötelezettek is egyben.
8.) A felek szerződésbeli jogai és kötelezettségei:
Bérbeadó részéről:
- a bérlemény rendeltetésszerű (komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel) használatra történő
birtokbaadása,
- megállapodás kötése bérlővel a rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétel elvégzésében és a
költségelszámolás feltételeiben,
- az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképességéről, a közös használatra szolgáló
helyiségek állagában és berendezésekben keletkezett hibák megszűntetéséről gondoskodás,
- életveszélyt okozó, az épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, a szomszédos lakások, nem lakás céljára szolgáló
helyiségek rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó hibák elhárításáról haladéktalanul intézkedés,
- azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy felújítása során eljárni,
- a bérbeadói kötelezettségek elvégzésére kijelölt (üzemeltető) megnevezésével a bérlőt írásban tájékoztatni,
- bérleti és biztosított külön szolgáltatások esedékes díjainak számla ellenében érvényesítése,
- a bérlő helyett és költségére elvégeztetett munkák költségének számla és fizetési felhívás melletti érvényesítése,
továbbá kieső bérleti díjjal egyező mértékű használati díj igénylése,
- jogcím nélküli használat esetére a lakás kiürítési eljárás haladéktalan megindítása és ezzel összefüggésben a
használati díj (R. 23. § -ában meghatározott összegű) érvényesítése,
- befogadó nyilatkozat, lakáscseréhez hozzájárulás megadása.
Bérlő, bérlőtárs
- a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, cseréjéről
való gondoskodás azon időpontban és olyan módon, ahogyan azt a lakás, illetőleg a lakásberendezések állapota
szükségessé teszi,
- az általa vagy vele együtt lakó személyek magatartása miatt a lakásban vagy az épület központi berendezéseiben
keletkezett hiba haladéktalan kijavítása, bérbeadói felszólítás alapján a kár megtérítése,
- az épület karbantartásával (felújításával, helyreállításával, átalakításával, stb.) munkák tűrése, amennyiben az nem
eredményezi a lakás megsemmisülését,.
- negyedévente igazolja a lakbér és közüzemi szolgáltatások díjának megfizetését..
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9.) A bérlővel jelen szerződés alapján együtt költözők: (név, személyes adatok)
………………………………………………………………………………………………
10.) A szerződést kötő feleknek tudomásuk van arról, hogy
- a lakásbérleményben a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül a bérlő, bérlőtárs más személyt nem fogadhat be az
alábbiak kivételével: házastárs, gyermek (örökbefogadott, mostoha, nevelt gyermek), szülő (örökbefogadó, mostoha
és nevelő szülő), jogszerűen befogadott gyermektől született unoka,
- a beköltöző házastárs csak akkor válik bérlőtárssá, amennyiben a bérbeadóval erre vonatkozóan bérlőtársi
szerződést is megkötik a házastársak,
- a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül nem érvényes a bérlő által kötött tartási szerződésnek a lakásbérleti
jogviszony folytatására vonatkozó kikötése.
11.) Bérlő az 1. pont szerinti ingatlant albérletbe nem adhatja. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlakást nem
cserélheti el, valamint a lakásbérleti jogviszonya tovább nem folytatható.
12.) A szerződés a 2. pontban meghatározott feltétel bekövetkezésével megszűnik. Bérlő a szerződés
megszűnésekor cserelakásra vagy más kártalanításra nem tarthat igényt.
13.) Szerződő felek rögzítik, hogy bérbeadó az ingatlan azonnali hatályú felmondására jogosult a bérlő súlyos
szerződésszegése esetén.
Ilyen magatartás különösen ha a:
- bérlemény bérlője vagy általa engedett használat során a használó olyan magatartást tanúsít, mellyel súlyosan
sérti az együttélés normáit, veszélyezteti az ingatlan és berendezéseinek állagát, állapotát, értékét.
- a bérlő bérbeadó engedélye nélkül arra jogosulatlan személynek enged használatot ill. ilyen személyt az ingatlanba
befogad.
- a bérleményt albérletbe adja,
- közüzemi szolgáltatások díjának nem fizetése miatt.
14.) A szerződés megszűnését követő 30 napon belül a bérlő köteles a lakást kiüríteni és a lakásberendezéseket
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni, amelyről jegyzőkönyv készül.
15.) Bérlő illetve bérlőtárs jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban Bérbeadó felé
egyetemleges felelősséggel tartozik.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései és Gyomaendrőd Város
Önkormányzat rendeletében foglaltak irányadók.
Gyomaendrőd, 2013. ................................................
Bérbeadó részéről: Bérlő részéről:

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 09. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László

97

