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Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, II. forduló
Pardi László
Dr. Csorba Csaba jegyző
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2013. októberi ülésen a T. Képviselő-testület I. fordulóban elfogadta a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet helyébe lépő új
hulladékgazdálkodási rendelet tervezetét.
A rendelet tervezett normaszövege végleges kialakítása megtörtént, mely során a 2. mellékletben szereplő
hulladékszállítási közszolgáltatási terület határai, a 3. mellékletben szereplő üdülő területek, valamint a rendelet
tervezet alcímeinek pontosítását végeztük el.
A rendelettervezett a 2013. november 26-án tartandó közmeghallgatáson is ismertetésre kerül és az ott elhangzó
észrevételek a Képviselő-testületi ülésen ismertetésre kerül.
Döntési javaslat
"Rendelet elfogadása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásról önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint fogadja el:

…../2013. (…..) önkormányzati rendelet
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatót (a továbbiakban: közszolgáltató) az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt közszolgáltató által végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma:
a) a települési hulladék gyűjtése,
b) a települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény méretére és jelölésére vonatkozó feltételek biztosítása,
c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék szállítása,
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelése
(3) A (2) bekezdésben foglalt közszolgáltatási terület határait a 2. melléklet tartalmazza
2. A személyes adatok kezelése
2. § (1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok közül a
szolgáltatást igénybevevő természetes személyek (a továbbiakban: szerződő fél) személyazonosító adatai közül:
a) a nevét,
b) a születési idejét és
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c) az anyja nevét kezelheti.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt adatokon túl kezelheti a szerződő fél lakóhelyének, továbbá tartózkodási helyének
címét is.
(3) Az adatkezelés célja a szerződő fél és a részére nyújtott szolgáltatás, a szolgáltatás mennyiségének,
ellenértékének és az ellenérték kiegyenlítésére vonatkozó adatok nyilvántartása.
(4) A (3) bekezdésben foglalt cél érdekében a személyes adatok és a szolgáltatás tárgya e célra generált technikai
azonosítóval összekapcsolható.
(5) Az adatkezelést úgy kell kialakítani és végezni, hogy annak tartalmát csak az arra jogosultak ismerhessék meg.
(6) Az adatkezelést kizárólag a szolgáltatóval munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
álló személy végezheti.
(7) A személyes adatok kizárólag a szerződéses jogviszony időtartama alatt kezelhetők. A jogviszony megszűntével
a személyes adatokat haladéktalanul meg kell semmisíteni.
3. A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje
3. § (1) A közszolgáltató a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a gyűjtőedényeket január 1-től december 31-ig hetente
egyszer fogadja gyűjtésre az ingatlanhasználótól.
(2) A 3. mellékletben foglalt üdülő ingatlan ingatlanhasználójától május 1-e és szeptember 30-a között hetente
egyszer fogadja a közszolgáltató a gyűjtőedényeket.

4. § (1) A közszolgáltatás igénybevételéről a közszolgáltató és az ingatlanhasználó szerződést köt.
(2) A szerződésben meg kell jelölni:
a)a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját;
b)
a teljesítés helyét;
c)
az ingatlanhasználó rendelkezésére álló, vagy rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény fajtáját, űrtartalmát és
darabszámát;
d)
a gyűjtés időpontját;
e)
a közszolgáltatás mértékét meghaladó, az ingatlanhasználó igényei szerinti további többletszolgáltatásról és
annak díjáról;
f)
a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról;
g)
a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről;
5. § (1) Az ingatlanhasználó a települési szilárd hulladék gyűjtésére a közszolgáltató szállítóeszközéhez
rendszeresített gyűjtőedényt, vagy a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott és a közszolgáltató azonosító
jelével ellátott más gyűjtőedényt (továbbiakban: zsák) vehet igénybe.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt gyűjtési módok vegyesen is alkalmazhatók, amennyiben a szállítóeszközhöz
rendszeresített gyűjtőedény kapacitását meghaladja az ingatlanon keletkezett háztartási hulladék mennyisége.
(3) A közszolgáltató a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő
méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos kérelmére, térítés ellenében a kérelem kézhezvételétől
számított tizenöt napon belül rendelkezésre bocsátja.
6. § A gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül kell elhelyezi.
7. § A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha:
a) az nem a rendszeresített vagy a közszolgáltató által el nem fogadott gyűjtőedényben kerül elhelyezésre,
b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal
együtt nem gyűjthető, szállítható, illetve ártalmatlanítható,
c) az a közterületre kihelyezett gyűjtőedény mellé ömlesztett módon kerül elhelyezésre.
4. A hulladékkezelési közszolgáltatási díj
8. § Ha a közszolgáltatási díjat az Önkormányzat a 9. §-ban foglaltak szerint alacsonyabb mértékben állapítja meg,
a különbséget díjkülönbözet térítés formájában megtéríti a közszolgáltatónak
5. Közszolgáltatási díjkedvezmények és mentességek
9. § (1) A közszolgáltatás díja 50%-al csökkenthető annak az egyedül élő személynek, akinek a havi jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét,
(2) Az egyedül élő öregségi nyugdíjkorhatárt elért személy 60 literes gyűjtőedényre is köthet szerződést.
(3) A hadigondozottakat szociális rászorultságtól és életkortól függetlenül 50%-os közszolgáltatási díjkedvezmény
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illeti meg.
10. § (1) Mentesül a közszolgáltatási díj megfizetése alól a beépítetlen telkek és a lakatlan lakások vagy üresen álló
nem lakás célú épületek ingatlanhasználói,
(2) Az (1) bekezdés szerinti lakatlan lakásnak vagy üresen álló nem lakás céljára szolgáló ingatlannak, akkor
minősül ha:
a) az ingatlan a polgárok lakcímnyilvántartás hatályos adataként lakó vagy tartózkodási helyként vagy,
b) a cégnyilvántartás hatályos adataként székhelyként, telephelyként nincs megjelölve és
c) a villamosenergia-fogyasztása nem éri el a havi 5 kW/óra teljesítményt.
(3) A kedvezmény és a mentesség igénybevételére irányuló kérelmet az önkormányzat hivatalának ügyfélszolgálati
feladatot ellátó szervezeti egységénél kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell:
a)
jövedelem igazolást,
b)
áramdíjra vonatkozó utolsó háromhavi számlát,
c)
nyugdíjszelvényt.
(4) A (3) bekezdésben foglalt kérelemről a polgármester dönt.
6. Záró rendelkezések
11. § (1) Ez a rendelet 2013. december 10-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
14/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet.
(3) A rendelet hatálybalépése előtt megkötött szerződések, érvényességét a jelen rendelet hatályba lépése nem
érinti.
1. melléklet a …./2013. (…….) önkormányzati rendelethez
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás rendszeres teljesítésére jogosult,
illetőleg kötelezett közszolgáltató adatai
A szolgáltató megnevezése: Gyomaközszolg Kft.
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 3741/13 hrsz.
Adószám: 13794602-2-04,
Cégjegyzékszám: 04-09-007188
2. melléklet a …./2013. (…….) önkormányzati rendelethez
A hulladékszállítási közszolgáltatási terület határai
Közszolgáltatással ellátott terület

Közszolgáltatás típusa
(kukás/zsákos)
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás

Áchim András utca
Ady Endre utca
Akác utca
Alkotmány utca
Álmos utca
Apponyi utca
Arany János utca
Árpád utca
Attila utca
B Molnár Imre utca
Babits Mihály utca
Bacsó Béla utca
Bajcsy-Zsilinszky út
Balassi Bálint utca
Bánomkerti út.
Bányász utca
Baross Gábor utca
Bartók Béla utca
Batthyány Lajos utca
Béke utca
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Bem utca
Bercsényi Miklós utca
Berzsenyi Dániel utca
Besenyszegi utca
Bessenyei György utca
Bethlen Gábor utca
Blaha Lujza utca
Bocskai István utca
Botond utca
Budai Nagy Antal utca
Csillagos utca
Csokonai Vitéz M. utca
Csurgó utca
Damjanich utca
Damjanich János tér
Dankó Pista utca
Deák Ferenc utca
Décsi utca
Dobi István utca
Dobó István utca
Dózsa György utca
Dr. Csókási Béla tér
Egressy Béni utca
Endrődi utca
Eötvös József utca
Erkel Ferenc utca
Erzsébet liget
Esze Tamás utca
Fáy András utca
Fazekasi utca
Fegyvernek utca
Fő út
Fürst Sándor utca
Gábor Áron utca
Gárdonyi Géza utca
Gutenberg utca
Gyóni Géza utca
Halász utca
Hámán Kató utca
Hantoskerti út
Hársfa utca
Hatház utca
Hídfő utca
Honvéd utca
Hősök tere
Hősök útja
Hunyadi János utca
Ifjúsági lakótelep
Ipartelep utca
Jókai Mór utca
József Attila utca
Juhász Gyula utca
Kacsóh Pongrác utca
Kálvin János utca
Kántorkert sor
Kárász utca
Kató József utca

kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
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Katona József utca
Kazinczy Ferenc utca
Kecsegés-zug tanya
Keleti utca
Kenderáztató utca
Keresztúri utca
Kinizsi Pál utca
Kisfaludy utca
Kisfok utca
Kisréti utca
Kiss Bálint utca
Kner tér
Kner utca
Kodály Zoltán utca
Korányi Frigyes utca
Kós Károly utca
Kossuth tér
Kossuth Lajos út
Kölcsey Ferenc utca
Könyves Kálmán utca
Körgát utca
Körös utca
Körös sor
Kőrösi Csoma Sándor utca
Köztársaság utca
Kulich Gyula utca
Kürt utca
Lábas utca
Lehel utca
Lévai utca
Liliom utca
Liszt Ferenc utca
Losonczi István utca
Madách Imre utca
Magtárlaposi utca
Márton Gábor tér
Martos Flóra utca
Mátyás király utca
Mester utca
Micsurin utca
Mikes Kelemen utca
Mikszáth Kálmán utca
Mirhóháti utca
Mirhói utca
Mohácsi utca
Móra Ferenc utca
Móricz Zsigmond utca
Munkácsy Mihály utca
Nagy Sándor utca
Nap utca
Napkeleti utca
Németzugi sor
Népliget út
Nyárszegi utca
Október 6. lakótelep
Orgona utca
Pásztor János tér
Pásztor János utca

kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
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Petőfi Sándor utca
Polányi Máté utca
Pósa Lajos utca
Rácz Lajos utca
Radnóti Miklós utca v
Rákóczi Ferenc út
Rév utca
Rózsa Ferenc utca
Rózsahegyi Kálmán utca
Ságvári Endre utca
Sallai Imre utca
Sebes György utca
Selyem út
Semmelweis Ignác utca
Somogyi Béla utca
Sugár út
Szabadság utca
Szabadság tér v
Szabó Dezső utca
Szabó Ervin utca
Szántó Kovács János utca
Széchenyi István utca
Székely Bertalan utca
Szélmalom utca
Szent Antal utca
Szondy György utca
Tamási Áron utca
Tanács utca
Táncsics Mihály utca
Temető utca
Tokai Ferenc utca
Toldi Miklós utca
Tompa Mihály utca
Toronyi utca
Tulipán utca
Újkert sor
Vadász utca
Vásártéri lakótelep
Vasvári Pál utca
Vaszkó Mihály utca v
Vidovszky Béla utca
Vízmű sor
Vörösmarty Mihály utca
Wesselényi Miklós utca 1
Wodiáner Albert tér
Zalka Máté utca v
Zöldfa utca
Zrínyi Ilona üdülő-telep
Zrínyi Ilona utca
Zrínyi Miklós utca
Zsák utca
Csejti utca
Korvin Ottó utca
Simai utca
Vasútsor utca
Ugari út
Diófa utca

kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
zsákos
zsákos
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Határ út
Iskola utca
Kis utca
Kör utca
Páskumi út
Polyákhalmi út
Szőlőskert utca
Álmosdomb utca
Bacsalaposi út
Szarvasi út
Kondorosi út
Tóth Árpád utca
Tanya II.
Tanya III
Tanya IV.
Tanya V.
Tanya VI.
Tanya VII.

zsákos
kukás
zsákos
zsákos
zsákos
zsákos
zsákos
zsákos
zsákos
kukás
kukás
kukás
zsákos
zsákos
zsákos
zsákos
zsákos
zsákos

3. melléklet a …./2013. (…….) önkormányzati rendelethez
Üdülő területek
1.
2.
3.
4.

Körös sor: 1302/1 hrsz-ú ingatlantól az 1302/32 hrsz-ú ingatlanig)
Kiss Lajos üdülő-telep
Dobó István utca: 1520 hrsz-ú ingatlantól az 1549 hrsz-ú ingatlanig
Zrínyi Ilona üdülő-telep: 880 hrsz-ú ingatlantól a 909 hrsz-ú ingatlanig

4. melléklet a

/2013. (…..) önkormányzati rendelethez

Felajánlás a háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás nyújtásának feltételeiről
Felajánlás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának …./2013. () rendelete alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás igénybevétele az ingatlantulajdonos számára kötelező. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatást a lakosság számára a GYOMAKÖZSZOLG KFT, mint Szolgáltató az alábbi feltételek szerint végzi:
1. A megjelölt szolgáltatást a Szolgáltató ……………napjától folyamatosan nyújtja.
2. Megrendelő tulajdonos neve (közszolgáltatás díjának alanya)………………………………………, lakcíme:
……………………………………………………………; szolgáltatás helye: ……………………………………
…………………………………..
3. Saját gyűjtő edény esetén annak űrtartalmának meghatározása: ……........ literes………db.
4. A szolgáltató vagy a tulajdonos által rendelkezésre bocsátott tároló tartály típusa és darabszáma: 80 literes tartály
… db; 110 vagy 120 literes tartály … db; 240 literes tartály … db
5. Ezen felajánlás alapján a GYOMAKÖZSZOLG KFT. heti …… alkalommal hulladékgyűjtést fog végezni.
A szolgáltatás - edényzet ürítése hetente ……napon történik.
Gyűjtőedényt a 2. pont esetén a tulajdonos rendelkezésére bocsátja. A tulajdonos a szolgáltatást legalább hetente
egyszer/kétszer köteles igénybevenni. A közszolgáltatási díj ….utólag esedékes, melyet a tulajdonos
készpénzben/csekken/átutalással köteles megfizetni.
Dátum
Gyomaközszolg Kft. Megrendelő
5. melléklet a …../2013. (…….) önkormányzati rendelethez
Szerződés minta
Közszolgáltatási szerződés
települési szilárd hulladék szállítására
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mely létre jött egyrészt Gyomaközszolg Kft (Székhely: ……………………………….. Adószám: ……………………,
számlaszám: ……………………………… képviseli: ……………………………………
mint Szolgáltató
másrészt Név: ……………………………………… Lakcím/Székhely:……………………………………………….
Születési helye és ideje: .………………………………………Anyja neve.:……………………………………….
Vállalkozók esetén adószám:………………………………………………………………
Mint ingatlantulajdonos között az alábbi feltételekkel:
Az ingatlan tulajdonosa igénybe veszi a …/2013. (…/…) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján a
Szolgáltató által nyújtott települési szilárd hulladék szállításának szolgáltatását. A tulajdonos kijelenti, hogy
ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, és ezen keletkezett hulladék elszállítására kívánja igénybe venni a
közszolgáltatást heti ………………………. alkalommal.
A szolgáltatás igénybevételének kezdete: ……………………………………………………..
A szolgáltatás nyújtásának napja: …………………………………………………………….
A szolgáltatás helye: Gyomaendrőd ……………………………………………………………
Társasház esetén lakások száma:……………………………………………………………
A gyűjtőedényről a felek a következők szerint rendelkeznek:
A Szolgáltató tulajdonos használatába adja szabványos ………..db ……….. típusú …….…..űrtartalmú
gyűjtőedényét.
A tulajdonos kijelenti, hogy rendelkezik ……….. db ……….. űrtartalmú szabványos gyűjtőedénnyel.
A Szolgáltató tulajdonos elad/bérbe ad ……….. db ……….. űrtartalmú szabványos gyűjtőedényt.
A szolgáltató a szolgáltatás díját
a kötelező közszolgáltatás esetén a Rendeletnek megfelelően …………Ft/ürítés;
a kötelező közszolgáltatás alá nem eső szolgáltatás esetén …………Ft/ürítés árban határozza meg.
A szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatáson felül külön meghatározott többletszolgáltatást is elvégez, melynek díját
az üzletszabályzatában határozza meg.
Az ingatlantulajdonos a szolgáltatás díját készpénzben/csekken/átutalással teljesíti. A tulajdonos tudomásul veszi,
kötelező közszolgáltatás esetén a közszolgáltatási díj adók módja behajtandó köztartozásnak minősül.
Jelen szerződés módosítását bármelyik fél írásban kezdeményezheti. A módosítás a szerződés azon részeire
terjedhet ki, melyek a Rendlettel összhangban vannak. Ennek megfelelően kötelező közszolgáltatás esetén nem
módosítható különösen a közszolgálati díjra, ürítési napokra, ürítési helyre vonatkozó rendelkezések.
Az ingatlan tulajdonos a szerződést 15 napos felmondási idővel akkor mondhatja fel, ha felhagy az ingatlan
használatával, és ingatlana nem lakottnak minősül; vagy ha tulajdonosi minősége megszűnik; vagy ha a gazdálkodó
szervezet a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett - a települési ártalmatlanítására alkalmas hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkezik, és a tevékenysége során képződött települési hulladék
ártalmatlanításáról ebben a berendezésben, létesítményben gondoskodik.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésre a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII törvény, a Ptk., a
települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008.
(III.28.) Korm. Rendelet és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló …/2011. (…/…) önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.
20… . …………… hónap ….. .
Gyomaközszolg ……………………………….
Mint Szolgáltató Tulajdonos
6. melléklet a …../2013. (…….) önkormányzati rendelethez
Hulladékgyűjtő helyek
1. Hulladékudvar
név: Gyomaszolg Ipari Park Kft
székhely: Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 3741/13 hrsz
adószám: 10665387-2-04
cégjegyzékszám: 04-09-001752
A hulladékudvarokban az alábbi hulladékok helyezhetők el
Nem veszélyes hulladékok
Veszélyes hulladékok
Háztartási nagydarabos ( háztartási berendezés, lomok) fáradt olaj, használt sütő zsiradék
fém hulladék (alumínium italos dobozok, vashulladék)
festék, oldószer
üveg hulladék (pl.: befőttes, szörpös, italok, síküveg stb.) növényvédő szerek, festékek maradékai és göngyölegei
papír hulladék (pl.: szórólapok, karton, újság)
lejárt szavatosságú gyógyszerek
műanyag hulladék (pl.: üdítős palack, nejlon zacskó)
fénycső, izzó
italos karton dobozok (tetra pack csomagolás: üdítős,
elektronikus hulladék (pl.: Tv, számítógép, hűtő, telefon)
tejes doboz)
Textilhulladék
szárazelem (pl.: gomb elem, ceruza elem)
személyautó gumiabroncs - max. 1. garnitúra
háztartási gépek (pl.: gáztűzhely, mosógép)
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ömlesztett zöld hulladék (pl.: levágott fű, nyesedék, lomb) akkumulátor
lakossági építési törmelék - max. 1m3
festékpatronok, tonerek
A lakosság nem veszélyes hulladékból évente összesen maximum 200 kg/háztartás, veszélyes hulladékot pedig 100
kg/háztartás mennyiséget adhat le.
A hulladékudvarban nem helyezhető el:
- a kommunális hulladékot (háztartási vegyes hulladék)
- a fenti felsorolásban nem szereplő egyéb veszélyes hulladékokat (pl.: pala, kátránnyal szennyezett hulladék,
laborvegyszer, robbanásveszélyes anyagok)
A darabos hulladékokat csak tiszta állapotban veszi át a szolgáltató.
Hulladékudvar nyitva tartása: hétköznap 8 - 15 óra
2. Szelektív hulladékgyűjtő szigetek
1. Népliget - Rózsahegyi K. iskola előtti terület hrsz. 6240/2
2. Endrődi és Apponyi u. sarka - Üzlet előtti terület hrsz. 5271
3. Selyem és Blaha u. sarka - ABC előtti terület hrsz. 5102
4. Kilián tér - Játszótér mellett hrsz. 6373
5. Kossuth tér - Játszótér mellett hrsz. 6673/1
6. Selyem út/ Okt. 6 ltp. - ABC előtti terület hrsz. 3409/9
7. Fő út és Madách u. sarka - Italbolt előtti terület hrsz. 2973
8. Fő út és Pásztor J. út sarka - Penny parkoló mellett hrsz. 2938
9. Fő út és Jókai u. sarka - földjárda területén hrsz. 2350
10. Kossuth és Pásztor J. u. sarka - Ltp. Előtti parkoló hrsz. 2888/1
11. Bajcsy Zs. és Hámán Kató u. sarka - ABC előtti terület hrsz. 539
12. Hősök és Vörösmarty u. sarka - földjárda területén hrsz. 671
13. Hősök és Esze T. u. sarka 699 hrsz.
14. Csokonai és Kölcsey u. sarka - Üzlet előtti terület hrsz. 942/1
15. Vidovszky utca - Buszforduló melletti terület hrsz. 1099
16. Hősök tere 8. 6022 hrsz.
3. Zsákos hulladék gyűjtési helyek
1. Szarvasi út és a Polyákhalmi út kereszteződése
2. Kondorosi út és az Ugari út kereszteződése
3. Kondorosi út és a Kör utca kereszteződése

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 11. 19.
Felelős: Dr. Csorba Csaba
Hivatali felelős: Pardi László
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2013. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló az önkormányzat rendelkezésére álló forrás (kötvény és az
önkormányzati gazdálkodás maradványa) hozamának és felhasználásának 2013.
harmadik negyedévi alakulásáról
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 2011. decemberi ülésén hozott döntése értelmében a kötvényforrás
kezelésénél 2012. január 1. napjától az önkormányzat nem kíván külső szakértői szolgáltatást igénybe venni. A
Képviselő-testület létrehozott egy három főből (polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke) álló
Munkacsoportot, aki a feladatot ellátja, kordinálja, illetve a döntéseket meghozza.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én 6.316.000 CHF értékben bocsátott ki zártkörben kötvényt.
Kamatfizetés már a kibocsátás évében is terhelte az önkormányzatot, a törlesztést 2011. évben kezdte a város.
A kamatfizetéseket, törlesztéseket és a felhasználásokat is figyelembe véve 2013. június 30-án a rendelkezésre álló
forrás (kötvény és egyéb) összege 458.000.000 Ft volt.
A következő táblázatok bemutatják a vizsgált időszakban végrehajtott tranzakciókat, a megtermelt hozamokat és
felhasználásokat.
Nyitó tételek 2013. július 1. napján
Realizált hozam
Időszak végeTranzakció
Kamat
HUF
(Ft-ban)
1.
2013.06.30Betét lekötés
6%*
15 000 000
454 418
2.
2013.09.18Betét lekötés
5,5%
200 000 000
5 575 343
3.
2013.09.18Betét lekötés
4,5%
243 000 000
2 756 219
Összesen
458 000 000
8 785 980
Megjegyzés (*): változó kamat, az induló kamatláb 6,0 %, a mindenkori jegybanki alapkamat alakulásához igazodik.
Időszak kezdete
2012.11.30
2013.03.18
2013.06.19

Tranzakciók a tárgyidőszak alatt 2013.07.01-2013.09.30.

1.
2.
3.

Időszak kezdete
2013.07.04
2013.09.19
2013.09.19

Időszak vége
Tranzakció
2013.09.18
Betét lekötés
2013.12.19
Betét lekötés
2013.09.25
Betét lekötés
Összesen

Kamat
4,25%
4,12%
3,38%

HUF
16 000 000
420 000 000
47 475 000

Realizált hozam
(Ft-ban)
143 452
aktív
26 378
169 830

A tárgyidőszak alatt végrehajtott tranzakciók a munkacsoport felügyelete, illetve döntése alapján történtek.
Valamennyi betétlekötés az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél történt, a legkedvezőbb ajánlatot minden
egyes ajánlatkérésre számlavezető pénzintézetünk tette. A vizsgált időszakban a lekötésekből realizált hozam
összege 9.045.810 Ft volt.
2013. január 1. és szeptember 30. között összesen 35.250.273 Ft hozam realizálódott.
Felhasználások a tárgyidőszak alatt 2013.07.01-2013.09.30.
1.
2.

Időszak kezdete

Időszak vége
2013.03.31
2013.03.31

Tranzakció
Kamatfizetés
Tőketörlesztés
11

Paraméter
245
245

HUF
1 172 815
29 413 475

CHF
4 787
120 055

Összesen

30 586 290

124 842

A kamatfizetés és tőketörlesztés 2013. szeptember 30-án volt esedékes. A törlesztésre és kamatfizetésre az
Önkormányzat 30.586.290 Ft-ot fordított.
Aktív ügyletek 2013.09.30-án
1.

Időszak kezdete
2013.09.19

Időszak vége
2013.12.19

Tranzakció
Betét lekötés
HUF számlán lévő összeg
Összesen

Kamat
4,12%

HUF
420 000 000
16 888 724
436 888 724

A vizsgált időszak végén betét formájában 420.000.000 Ft áll az önkormányzat rendelkezésére, a főszámlán és a
Raiffeisen Banknál vezetett forint számlán összesen 16.888.724 Ft jelenik meg (2013. október 8-án 17.000.000 Ft-ra
kiegészítve történt meg a lekötés).
Kérem a Tisztelt Testületet szíveskedjen a kötvényforrás 2013. harmadik negyedévi alakulásáról készített
beszámolót elfogadni.

Döntési javaslat
"Tájékoztató elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat rendelkezésére
álló kötvény-és egyéb forrás 2013. harmadik negyedévi alakulását bemutató beszámoló elfogadását.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 11. 28.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2013. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A 2014. évi belső ellenőrzési terv
Tóthné Gál Julianna
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. §-a szerint az államháztartási
kontrollok célja az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos,
hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása. Az államháztartás belső kontrollrendszere a költségvetési
szervek belső kontrollrendszere keretében valósul meg, beleértve a belső ellenőrzést is.
A 2013. január 1-jén hatályba lépett Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119120. §-aiban rögzíti a helyi önkormányzatok belső kontrollrendszerét. A 120. § a pénzügyi bizottság feladatait írja
elő, míg a 119. § (3)-(4) bekezdése szabályozza a belső kontrollrendszer működtetését. Ezen belül kerül előírásra,
hogy a jegyző köteles – a jogszabályok alapján meghatározott – belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja
a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes
felhasználását.
A jegyző köteles gondoskodni továbbá – a belső kontrollrendszeren belül – a belsőellenőrzés működtetéséről az
államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belsőellenőrzési
standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzatnak a belsőellenőrzés keretében kell gondoskodni a felügyelt
költségvetési szervek ellenőrzéséről is. A 119. § (5) bekezdése szerint a helyi önkormányzatra vonatkozó éves
ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31.-ig hagyja jóvá. Az éves ellenőrzési terv
elkészítésére vonatkozó szabályokat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
szóló 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet 15. fejezete tartalmazza.
A belső ellenőrzés jogszabályban meghatározott célja, hogy elősegítse a közpénzekkel történő hatékony,
eredményes és szabályszerű gazdálkodást. Az önkormányzatnak, mint gazdálkodó szervnek kötelessége (és
egyben érdeke is) ellenőrzési rendszerét kialakítani, működését megszervezni és megállapításait folyamatosan
hasznosítani.
A 2014. évi belsőellenőrzési terv javaslata az előző évekhez hasonló szerkezetben készült. A kockázatelemzés
szerint az ellenőrzésre javasolt területeken indokolt a belsőellenőrzés eszközével élni, melynek javaslatai
előmozdíthatják a szabályszerűbb munkavégzést a folyamatosan változó szakmai, gazdálkodási és számviteli
szabályok között.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, javaslatával, véleményével,
észrevételével kiegészíteni, s a 2014. évi belsőellenőrzési tervre tett javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat
2014. évi ellenőrzési terve
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 119. § valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 31.§-a alapján az alábbi ellenőrzési tervet fogalmazza meg:
Az elvégzendő ellenőrzési feladatok meghatározása:

I.
A Közös Önkormányzati Hivatal működésével kapcsolatos ellenőrzések
Ellenőrzési feladat Ellenőrizendő Azonosított
Ellenőrzés célja
Várható
Ellenőrzési Ellenőrzés
időszak
kockázati
időtartama kapacitás módszere, típusa
tényezők
meghat.
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A költségvetésből
cél jelleggel nyújtott
támogatások
rendeltetés szerinti
felhasználásának
ellenőrzése
Magánszemélyek
kommunális
adójának
ellenőrzése

2013.01.01- Nem a
től
pályázatban
2013.12.31-ig megjelölt célra
fordították a
támogatást

Az önkormányzati támogatás február
felhasználása hatékonyan,
hónap
gazdaságosan és
szabályszerűen történjen

6 revizori
nap

2013.01.01- Jogszabályokkal Az adó kivetésének, a
február
6 revizori
től
ellentétes
mentességek nyújtásának
nap
2013.12.31-ig kivetés,
jogszabályi megfelelése
mentesség
(különös tekintettel a
nyújtás, ezek
szennyvíz, út beruh. miatti
köv.adóhiány
mentességek nyújtására
keletkezése
A Közös
2013.01.01- Túlzott mértékű A működés és gazdálkodás március
6 revizori
Önkormányzati
től
önkormányzati áttekintése, hatékonyságának
nap
Hivatal átfogó
2013.12.31-ig kiegészítő
ellenőrzése. Kötelező, nem
pénzügyi
támogatás,
köt. feladatok ell.
ellenőrzése
finanszírozási
gazdaságosság
gondok,
jogszabályok
félreértelmezése,
be nem tartása.
A Cigány-, és
2012.01.01- A kisebbségi
A működés és gazdálkodás április
10 revizori
Német Kisebbségi től
önk.-ok
áttekintése, hatékonyságának
nap
Önk. átfogó
2013.12.31-ig működésének, ellenőrzése.
pénzügyi
gazdálkodásának
ellenőrzése,
áttekintése Uniós
vagyonnyilvántartás,
források
pályázati
szabályszerű
pénzeszközök
felhasználása
felhasználásának
ell.
Követeléskezelés a 2013.01.01- Bevételkiesés a A helyi adó kivetésének,
május
5 revizori
helyi adó és egyéb től
nem megfelelően behajtásának
hónap
nap
önkormányzati
2014.03.31-ig tett intézkedések szabályszerűsége és
kintlévőségek
miatt, illetve
hatékonysága, egyéb
vonatkozásában
költségvetési
kintlévőségek behajtására tett
hiány kialakulása intézkedések hatékonysága.
Adóerőképességhez 2014.01.01- Tervezéshez
Iparűzési adóbevallások
szeptember 6 revizori
kapcsolódóan az
től
téves
pontos kitöltése, időbeni
hónap
nap
iparűzési adó
2014.06.30-ig adatszolgáltatás, beadásának vizsgálata,
bevallások,
jogszabály
elemzések készítése.
befizetések
félreértelmezése,
vizsgálata
be nem tartása
II. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működésével kapcsolatos ellenőrzések
Ellenőrzési feladat
Ellenőrizendő Azonosított
Ellenőrzés célja
Várható
időszak
kockázati
időtartama
tényezők
Az Egészségügyi
2012.01.01- Túlzott mértékű A működés és
március
Intézmény g
től
önkormányzati gazdálkodás
hónap
azdálkodásának,
2013.12.31-ig kiegészítő
áttekintése,
hatékony
támogatás,
hatékonyságának
működésének átfogó
finanszírozási
ellenőrzése.
ellenőrzése
gondok,
vagyonnyilvántartás
jogszabályok
ellenőrzése.
félreértelmezése,
be nem tartása.
A 100 %
2013.01.01- Nem a
A tulajdonos
augusztus
önkormányzati
től
tulajd.elvárás
Önkormányzat
tulajdonban lévő Kft.- 2013.12.31-ig érv.,
elvárásainak
k gazdálkodásának
jogszabályok
érvényesülése
vizsgálata,a Kft.-k
téves
megvalósuljon. A
által elvégzett munka
alkalmazása,
működés során a
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Szabályszerűség
rendszerellenőrzé
(célellenőrzés)

Szabályszerűség
ellenőrzés
(célellenőrzés)

Szabályszerűség
Pénzügyi-,
Rendszerellenőrz
(átfogó ellenőrzés

Szabályszerűség
Pénzügyi-,
Rendszerellenőrz
(átfogó ellenőrzés

Szabályszerűség
ellenőrzés
(célellenőrzés)

Szabályszerűség
pénzügyi ellenőrz
(célellenőrzés)

Ellenőrzési Ellenőrzés
kapacitás módszere, típusa
meghat.
7 revizori Szabályszerűségi-,
nap
Pénzügyi-,
Rendszerellenőrzés
(átfogó ellenőrzés)

7 revizori
nap

Szabályszerűségi-,
rendszerellenőrzés
(témaellenőrzés)

ellenőrzése,
tulajdonosi elvárások
érvényesülése.Zöldpark Kft

túlzott tulajdonosi gazdaságosság,
támog. biztosít.-a hatékonyság
szabályszerűség
követelm.
érvényesüljenek.
Közfoglalkoztatás
2013.07.01- Pályázati
Pályázati cél
szeptember 14 revizori
szabályszerűségének től
előírások be nem megvalósítása,
nap
ell, átfogó pü.-i
2014.06.30-ig tartása, tárgyi
eszköznyilvántartás,
ellenőrzés,
eszközök
munkaruha
nyilvántartások,
nyilvántartásának nyilvánt.,
szabályzatok ell.
hiányossága,
gazdaságos,
jogszabályok be hatékony műk.ell.,
nem tartása,
jogszabályi
gazdaságtalan megfelel. Állattart.működtetés.
tenyésztés
növénytermesztés
varroda
előírásainak
betartása, előállított
termékek
felhasználásának
értékesítésének
ellenőrzése
Oktatási intézmények 2013. 01.01- Nem a
A tulajdonos
szeptember 5 revizori
működtetésének
től
tulajdonosi
Önkormányzat
nap
ellenőrzése
2014.06.30-ig elvárás
elvárásainak
érvényesül,
érvényesülése
jogszabályok
megvalósuljon. A
téves
működés során a
alkalmazása, a gazdaságosság,
működtetés nem hatékonyság
megfelelő
szabályszerűség
biztosítása
követelményei
érvényesüljenek.

Szabályszerűségi
ellenőrzés
(célellenőrzés)

Szabályszerűségi-,
pénzügyi ellenőrzés
(célellenőrzés)

III. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos ellenőrzések
Ellenőrzési feladat
Ellenőrizendő Azonosított
Ellenőrzés célja Várható Ellenőrzési Ellenőrzés
időszak
kockázati
időtartama kapacitás módszere, típusa
tényezők
meghat.
A Térségi Szociális 2012.01.01- Túlzott mértékű A működés és
április
7 revizori Szabályszerűségi-,
Gondozási
től
önkormányzati
gazdálkodás
hónap
nap
Pénzügyi-,
Központ átfogó
2013.12.31-ig kiegészítő
áttekintése,
Rendszerellenőrzés
pénzügyi
támogatás,
hatékonyságának
(átfogó ellenőrzés)
ellenőrzése,
finanszírozási
ellenőrzése.
vagyonnyilvántartás,
gondok,
pályázati
jogszabályok
pénzeszközök
félreértelmezése,
felhasználása
be nem tartása.
Kistérségi Óvoda
2013.09.01.- Jogszabály be
A törvény által
Július
5 revizori Szabályszerűségi
gyermek-és
től
nem tartása,
meghatározott
hónap
nap
ellenőrzés
csoportlétszám
2014.06.30-ig
csoportlétszám
(célellenőrzés)
alakulásának
és optimális
vizsgálata
pedagógus
létszám
kialakítása.
Gazdaságos,
hatékony
működtetés.

Döntési javaslat
"A 2014. évi belső ellenőrzési terv"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek a 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2013. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A mezőőri járulék önkormányzati szabályozásának felülvizsgálata
Enyedi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2013. októberi ülésén merült fel a közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló 25/2010.
(VIII. 30.) önkormányzati rendelet, azon belül a mezőőri járulékkal kapcsolatos szabályozás felülvizsgálatának az
igénye. Elsősorban a járulék mértékének a megváltoztatására történt javaslat.
Az alábbiakban a mezőőri járulék mértékének és megállapítása módjának változatai kerülnek bemutatásra
táblázatosan, majd részletesen ismertetésre.
I.

Összes ügyfél / összes
mezőőri járulék
Kivetett mezőőri járulék (min.
300 Ft)
Kivetett mezőőri járulék (min.
500 Ft)

6.490 fő
10.765.770 Ft
4.927 fő
10.590.780 Ft
3.292 fő
10.075.975 Ft

Mezőőri járulék számításának a módja
II.
III.
6.470 fő
6.403 fő
8.771.395 Ft
7.647.695 Ft
3.404 fő
1.468 fő
8.420.275 Ft
7.388.965 Ft
1.517 fő
1.152 fő
7.816.920 Ft
7.266.035 Ft

IV.

6.435 fő
1.472.705 Ft
1.717 fő
11.174.170 Ft
1.409 fő
11.055.680 Ft

I. A mezőőri járulék jelenlegi számítási módja szerinti. Mértéke: 2 hektárt meg nem haladó földrészlet esetén 600
Ft/földrészlet, 2 ha-t meghaladó földrészlet esetén 300 Ft/ha. A számítás módja: Helyrajzi számonként kerül
kiszámításra a mezőőri járulék, ez van lebontva a fizetésre kötelezett személyek tulajdoni hányada alapján, majd
összesítésre kerül személyenként a fizetendő összeg. A kivetett minimális mezőőri járulék összege jelenleg 300 Ft.
Előnye, hogy szélesebb kör járul hozzá a mezei őrszolgálat költségeihez, hátránya, hogy a sok ügyfél miatt több az
adminisztráció, az egészen kis földrészlettel rendelkezők is fizetésre kötelezettek, előfordulhat, hogy egy sok kis
földrészlettel rendelkező lényegesen többet fizet, mint egy ugyanolyan nagyságú, de egy földrészlettel rendelkező.
Pl., ha valakinek 10 db 2.500 M2-es földrészlete van, a fizetendő járulék 6.000 Ft, még akinek ez a terület, vagyis
2,5 ha egy földrészletben van, a fizetendő járulék 750 Ft.
II. Tervezet:. Számítás módja az I. pont szerinti. Mértéke azonban ebben az esetben: 2 hektárt meg nem haladó
földrészlet esetén 300 Ft/földrészlet, 2 ha-t meghaladó földrészlet esetén 300 Ft/ha. Előnye a kevesebb ügyfél, az
ezzel járó kevesebb adminisztráció és ennek a költsége. A mezei őrszolgálat költségéhez még hozzájárulnak az egy
kisebb földrészlettel rendelkező fizetésre kötelezettek is (pl. zártkert tulajdonosok, amennyiben csak egy tulajdonosa
van, a 300 Ft-os kivetési minimum miatt). Hátránya, hogy a 2 ha alatti, többek tulajdonában álló földrészlet után
viszont nem fizetnek mezőőri járulékot. A jelenlegi számítási módhoz képest mintegy 2 millió Ft bevétel kiesést
eredményezne.
III. Tervezet: Ebben az esetben a fizetésre kötelezett személyhez tartozó összes terület összeadásra kerül és ez van
megszorozva a mezőőri járulék mértékével. Ennél a pontnál ez 300 Ft/ha. Jelentős mértékű ügyfélcsökkenést
okozna, viszont a bevétel kiesés is mintegy 3 millió Ft lenne. Az 1 ha alatti összterülettel rendelkezők egyáltalán nem
fizetnének mezőőri járulékot.
IV. Tervezet: A III. pont szerinti a számítás módja, a járulék mértéke azonban itt 450 Ft/ha. Ebben az esetben szintén
jelentősen csökkenne a fizetésre kötelezettek száma, bevétel kiesés viszont nem lenne, mintegy 500-600 ezer forint
plusz bevétel keletkezne.
A helyi rendeletünkben javasolt további változtatások, pontosítások:
1) A mezőőri járulék kivetése a tárgyév január 1-i állapotnak megfelelően történjen.
2) A tulajdonosban, földhasználóban bekövetkezett változást a változást követő év február 28-ig lehessen bevallani.
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A bevallásra bármelyik fél jogosult, de amennyiben egyik fél sem teszi ezt meg, mindaddig a régi tulajdonos,
földhasználó köteles a járulékot megfizetni, amíg a változást valamelyik fél be nem vallja.
3) A késedelmi pótlék mértékének a szabályozása: mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában
érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.
4. A pótlékmentes fizetési határidő a tárgyév október 31-e legyen.

1. döntési javaslat
"A mezőőri járulék önkormányzati szabályozásának felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága javasolja a T Képviselő-testületnek a közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló
25/2010. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosítását a következők szerint:
1.) A mezőőri járulék megállapításának a módja az előterjesztés ….. pontja szerint történjen.
2.) A minimálisan kivetendő mezőőri járulék összege ……… Ft legyen.
3.) A javasolt változások, pontosítások kerüljenek beépítésre.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"A mezőőri járulék önkormányzati szabályozásának felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága nem javasolja a T Képviselő-testületnek a közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról
szóló 25/2010. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosítását.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2013. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

CBA újraszámolás - Szennyvíztisztító KEOP projekt önerő csökkentési kezdeményezés
Megyeri Sándor, Mile Erika
Toldi Balázs egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság!
Az NFÜ megjelent állásfoglalása értelmében a „Gyomaendrődi szennyvíztisztító korszerűsítése” című, KEOP1.2.0/09-11-2011-0055 azonosító számú projekt kapcsán a támogatási arány felülvizsgálatára van lehetőség. A
támogatás maximális mértéke a korábbi 85 %-ról 95 %-ra módosulhat.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény rendelkezéseinek értelmében a víziközmű tulajdonosa az
üzemeltetési szerződés megkötését megelőzően a tulajdonában lévő közművek vonatkozásában vagyonértékelést
kell, hogy végeztessen, mely tanulmány az üzemeltetési szerződés mellékletét kell, hogy képezze.
A támogatási arány korrekcióját megalapozó tanulmányok, melyek az eddigi eljárásrendben szereplő tételeken túl
szükségesek, az alábbiak:
Közművagyon értékelés
Tételes vagyonleltár
Pótlási terv
Ezen dokumentumok benyújtásával kérelmezhető a költség-haszon elemzés (továbbiakban CBA) átszámítása,
melyet minden esetben a Közreműködő Szervezet végez saját költségén.
Az átszámítási kérelem alapját képező vagyonértékelés, pótlási terv elkészítésének költsége elszámolható a
projektben keletkezett maradványösszeg, illetve a tartalékkeret terhére.
A CBA átszámítás után kerülhet sor a Támogatási szerződés módosítására. Ezen módosítás életbe lépését követő
kifizetésekre már a módosításban szereplő feltételeket, a módosítást megelőző kifizetések esetén pedig az új
feltételek szerinti korrekciót kell alkalmazni.
A megbízott projektmenedzsment tapasztalatai szerint Gyomaendrőd esetében a reális támogatási intenzitás az
átszámítás után 93 % környékén lehet a mostani 83,097454 % helyett. A teljes megtakarítás az eddigi 16,90255 %os önerő lecsökkenésével (a legpesszimistább esetet nézve is) 7 %-ra összességében 859 171 000 Ft.-os teljes
beruházási érték mellett kb 83 M Ft-os saját erő megtakarítást jelent. Plusz költségként jelentkezik a 25 M Ft-os
vagyonértékelési díj 16%-a, mely támogatott összeg.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a határozat tervezet szerint döntsön a
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának „Gyomaendrőd szennyvíztisztító korszerűsítése” című, KEOP-1.2.0/09-112011-0055 azonosítószámú projektjéhez kapcsolódó vagyonértékelési feladatok ellátása, valamint a hozzá
kapcsolódó pótlási terv elkészítése tárgyú munkák vonatkozásában a Kbt. 122./A § (1) bekezdés alapján hirdetmény
közzététele nélkül induló általános egyszerű eljárás megindításáról. A beszerzés becsült értéke nettó 25.000.000,- Ft
+ ÁFA.
(Melléklet: ajánlattételi felhívás)

Döntési javaslat
"CBA újraszámolás ajánlati felhívás elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉG VÁLL.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel,
névszerinti (nyílt) szavazással dönt.
19

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
hozzájárul a „Gyomaendrőd szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” című, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0055
azonosítószámú projektjéhez kapcsolódó vagyonértékelési feladatok ellátása, valamint a hozzá kapcsolódó pótlási
terv elkészítése tárgyú munkák vonatkozásában a Kbt. 122./A § (1) bekezdés alapján hirdetmény közzététele nélkül
induló általános egyszerű eljárás megindításához.
A beszerzéshez szükséges nettó 25.000.000,- Ft -hoz kapcsolódó önerő a 2013. évi költségvetési rendeletben
elkülönített saját erő terhére biztosítva van.
A Bizottság az előterjesztés mellékleteként becsatolt ajánlattételi felhívást elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 11. 20.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Mile Erika
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Ajánlattételi felhívás
1.

Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, és telefaxszámai:

név: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
telefon: 06-66-386-122
E-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu
Képviseli: Várfi András polgármester
1.1.

Ajánlatkérő nevében eljár:

All-Ready Kft.
5700 Gyula, Mátyás Kir. u. 31/1.
Tel: +36 30-474-0133
E-mail: alltender2@gmail.com
Képviseli: Beleznai Róbert hivatalosan bejegyzett közbeszerzési tanácsadó
2.

A választott eljárás

Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) III.
része szerinti, a 122./A§ (1) bekezdése alapján - jelen ajánlattételi felhívás megküldésével hirdetmény közzététele nélkül induló általános egyszerű eljárást alkalmaz.
2.1.

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Vállalkozási szerződés az ALFÖLDVÍZ Zrt. által üzemeltetett Gyomaendrőd Város
tulajdonában lévő víziközmű-vagyon több szempontú, integrált vagyonértékelési
módszertanra épülő, strukturált közművagyon adatbázisának felállítására, valamint felújítási
és pótlási terv elkészítésére
3.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és
pénzügyi feltételei
Jelen ajánlatkérési dokumentáció elektronikusan is megküldésre kerül, amennyiben
Ajánlatkérő igénybejelentését elektronikus úton az alltender2@gmail.com címre megküldi.
4.

A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Gyomaendrődön elválasztott rendszerű csatornahálózat épült ki összesen 114 807 m hosszon,
amely teljes egészében gravitációs elven működik. A városban üzemelő közbenső átemelők
száma 22. A szennyvizet 1 db főátemelő juttatja ki a tisztítótelepre.
Gyomaendrődön 5 501 db ingatlan található a kiépített csatornahálózat mellett. Ez a városban
található összes ingatlan ~85 %-át teszi ki. A csatornahálózatra 2010-ig összesen 4 866
ingatlan csatlakozott, amely érték 88 %-os rácsatlakozási arányt jelent. A Gyomaendrőd
Városi Szennyvíztisztító telep a város külterületén, a Fazekasi út végén a belterületi határtól
200 m-re, a 02238/3 hrsz.-ú ingatlanon helyezkedik el. A telep kapacitása: 2 800 m3/d 13.333
LEÉ. A szennyvíztisztító telepről kikerülő tisztított szennyvíz minőségét vizsgálva

megállapítható, hogy a jelenlegi technológiája a N-formák eltávolítását nem tudja
megfelelően biztosítani.
A Gyomaendrőd szennyvíztisztító telep fejlesztésére vonatkozó elvi vízjogi engedélyezési
terv 2011. májusában készült el. A rendszer átalakításával, fejlesztésével a szennyvíztisztító
telep alkalmassá válhat az üzemeltetési engedélyben előírt határértékek betartása.
A szennyvíztelep távlati tervezési adatai:
névleges hidraulikai kapacitás Q =
biológiai terhelés :
csapadékidei csúcs szv. hozam
szárazidei csúcs szennyvízhozam (Q12)
szárazidei nappali átlag (Q14)
záporcsúcs idei összes napi terhelés
végátemelő kapacitása

1.850
16.846
260
154
132
3122
270

Település

m3/d
LE
m3/h
m3/h
m3/h
m3/d
m3/h

Gyomaendrőd

Gravitációs csatorna hálózat hossza (fm)

13674
1970-1972,1979-1980,20012003
114807

Nyomott szennyvíz csatorna hossza (fm)

0

Lakosok száma összesen, fő
Szennyvíz hálózat létesítési éve

5452

Szennyvíz bekötések száma (db)

23

Átemelők száma (db)
Szennyvíztisztító
telep
főbb
Kapacitás (m³/d)
paraméterei a rekonstrukció után
Törzsvagyon tulajdonosi szerkezete

1850

Közműszolgáltató
100%

Önkormányzat
Vegyes
Üzemeltetési forma

x

Bérlei szerződés
Vagyonkezelés
Koncesszió

A vízjogi üzemeltetési engedélyek jelen ajánlattételi felhívás mellékletét képezik.
A Gyomaendrőd Város tulajdonában lévő víziközmű-vagyon több szempontú, integrált
vagyonértékelési módszertanra épülő, strukturált közművagyon adatbázisának felállítása,
valamint felújítási és pótlási terv elkészítése, mely:
az
objektumok
homogén
műszaki
ismérvei
alapján
meghatározott,
objektumcsoportonkénti bontásban tartalmazza:
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o műszaki jellemzőket (objektum azonosítása, műszaki mennyiségi jellemzők,
műszaki specifikációk),
o állapot jellemzőket (aktiválási év, várható élettartam, állagmutató, várható
pótlás éve és korrigált állagmutató),
o gazdasági jellemzőket (objektumonként meghatározott újraelőállítási költség,
vagyonérték, éves elszámolható értékcsökkenés, tulajdonos)
és amely vagyonleltár alkalmas:
o a vízközmű vagyon tulajdonos szerinti elkülönítésre (önkormányzati,
lakóparki, idegen eszközön elvégzett felújítás),
o az avulással korrigált pótlási költség meghatározás módszertana alapján a
vagyonérték meghatározására objektumonkénti bontásban,
o az állapotfelmérés eredményeinek feldolgozásával rekonstrukciós koncepció
kialakítására objektumonként meghatározott újraelőállítási költség és a pótlás
várható ideje alapján,
o valamint a vagyongazdálkodással összefüggő döntéshozatal támogatásához
szükséges statisztikák és összesített adatok lekérdezésére.
o KEOP támogatás esetén az új támogatásintenzitás kiszámításához szükséges
alapadatok előállítására.
Az értékelt eszközállomány (önkormányzati törzsvagyon):
o szennyvíz csatornák, szennyvíz bekötések, szennyvíz átemelők, szennyvíz
aknák, stb.
Az Ajánlattevő a vagyonértékelés eredményeit az irányadó vagyonértékelési szabványoknak
megfelelő vagyonértékelési szakvéleményben foglalja össze. A vagyonértékelés hitelességét
az Ajánlattevő által kiadott vagyonértékelési tanúsítvánnyal köteles alátámasztani.
Becsült érték: 25.000.000, -Ft
5.

A szerződés teljesítési határideje:

A megbízó által történt teljes körű adatszolgáltatástól számított 3 hónap.
6.

A teljesítés helye:

Gyomaendrőd település közigazgatási területe
7.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Előleg-visszafizetési biztosíték: Szállítói előleg igénylése esetén a Vállalkozó a közbeszerzési
eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt
szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az NFÜ javára
szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosítékot köteles nyújtani. A gazdasági társaság
vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy
legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen
legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak
kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1)
bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként.
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján, hogy a
Kbt. 126. § (4) bekezdés szerinti határidőre az előleg-visszafizetési biztosítékot az
Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja.
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Késedelmi kötbér: ajánlattevő a késedelem minden napja után a nettó ajánlati ár 1%/nap
késedelmi kötbér megfizetésére köteles.
Meghiúsulási kötbér: a kivitelezés ajánlattevőnek felróható okból történő meghiúsulása
esetére a teljes nettó szerződéses ellenérték 20 %-nak megfelelő mértékű kötbér megfizetésére
köteles az ajánlatkérő részére
Amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri a teljes nettó szerződéses ellenérték 20%-át
ajánlatkérő a szerződéstől indoklás nélkül egyoldalú nyilatkozattal meghiúsulás címén
elállhat.

8.

Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásainak feltételei

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
A 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § alapján a Szállítói finanszírozás alkalmazására
tekintettel Ajánlatkérő a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás eredményeként kötött
szerződésben biztosítja a nyertes ajánlattevő részére a szerződés elszámolható összege 30%ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. A szállítói előleget
(előlegbekérő dokumentumon keresztül) a nyertes ajánlattevő közvetlenül a közreműködő
szervezettől igényelheti a kedvezményezett egyidejű értesítése mellett. Az előleg kifizetése a
4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. §-ában foglaltak szerint történik.
Vállalkozó a szerződésszerű teljesítést követően egy számla kiállítására jogosult. A munkák
ellenértéke a szerződésszerű teljesítést követően, a Kbt. 130.§ (1) valamint (4) és a Ptk.
292/B. § (1) bekezdése szerinti módon és határidőben, átutalással, az érintett közreműködő
szervezet útján, közvetlen szállítói kifizetéssel kerül kiegyenlítésre. A felvett előleget a
végszámla összegéből kell levonni. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. § (1a) bekezdése értelmében a 4/2011. (I.28.) Korm.
rendelet 57/A. §-ában foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás
során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható
összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól. A kifizetések
során alkalmazni kell az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-át is.
9.

Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot: nem

10.
Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e
ajánlatot: nem
11.

Az ajánlatok elbírálásának szempontja:

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatás elve szerint bírálja el.
11.1 Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó
és felső határa: -
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11.2. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja 11.1 pont szerinti
ponthatárok közötti pontszámot: 12.

A kizáró okok

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, valamint nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró
okok hatálya alatt áll, vagy akivel szemben a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)- f) pontokban
meghatározott kizáró okok fennállnak. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági
szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
A megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek az ajánlatban a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 12.§ szerint kell
nyilatkozatot benyújtania, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, a Kbt. 56. § (2)
bekezdésében, valamint a Kbt. 57.§ (1) bekezdés a)- f) pontokban foglalt kizáró okok hatálya
alá, továbbá a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontját a Kormányrendelet 2. § i) pont ib)
alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az ajánlattevő az ajánlatban köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,
valamint arról, hogy az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem
tartozik az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. (Kbt. 58. § (3) bekezdés).
Az alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a
Kbt. 57. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá nem tartozást a Korm. rendelet 10. §
szerint kell igazolni, azaz az ajánlattevő választása szerint saját nyilatkozatot nyújt be arról,
hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - f) pontjaiban foglalt kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más
szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - f) pontjaiban foglalt kizáró okok
hatálya alá, vagy az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelölt
alvállalkozók tekintetében benyújtott ajánlattevői nyilatkozat mellett -, valamint az
alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát nyújtja be arról, hogy a
szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - f) pontjaiban foglalt kizáró okok
hatálya alá.
A kizáró okok tekintetében az ajánlattevők, alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem
lehet korábbi a jelen felhívás megküldésének napjánál.
13.
Az alkalmassági követelmények
13.1. Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai alkalmassága igazolására
kért adatok és tények:

5

A pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolásához a következő dokumentumok benyújtása
szükséges:
P/1. Ajánlattevőnek a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja és 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. §
(1) bekezdésének b) pontja alapján csatolnia kell saját vagy jogelődje utolsó három
pénzügyileg lezárt évre vonatkozó, számviteli jogszabályok szerinti beszámolója mérlegét és
eredménykimutatását, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Külföldi
ajánlattevők esetében, amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja
elő beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén
valamennyi konzorciumi tag cégszerűen aláírt nyilatkozatát is az utolsó három lezárt üzleti év
mérleg szerinti eredményéről (évenként megbontva).
Ha a mérleg és az eredménykimutatás a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető,
annak csatolása nem szükséges.
Olyan jogi forma esetén, amely tekintetében a beszámoló, benyújtása nem lehetséges, az e
pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az
ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal
igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett a részvételre jelentkező
kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában
működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása
nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott
módjáról.
Ha az ajánlattevő a kért mérleggel és eredménykimutatásokkal azért nem rendelkezik az
ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését,
az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (közművagyon-értékelés) származó árbevételről
szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. [310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (2) bek.]
(Lezárt üzleti év alatt ajánlatkérő a felhívás megküldésének napján lezártnak minősülő üzleti
évet érti.)
A műszaki-szakmai alkalmasság igazolásának módja: a következő dokumentumok benyújtása
szükséges:
Alábbiak ajánlattevőre és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetre egyaránt
vonatkoznak.
M/1. Ajánlattevő csatolja a Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm.
r. 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 36
hónap legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésére szolgáló, a 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 16. § (5) bekezdése szerint az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet nyilatkozatát, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást.
Az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, az
ellenszolgáltatás összegét, a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét, a teljesítés idejét és helyét,
továbbá az igazolás(ok)ban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.
A csatolt igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági
minimumkövetelmények!
Amennyiben a referenciaként ismertetett munka megvalósítása konzorciumban vagy több
vállalkozó részvételével történt, úgy a nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell az
ajánlattevő (vagy a referencia felhasználója) általi teljesítésért részére nyújtott
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ellenszolgáltatás összegét, vagy a munka elvégzésében való részvételének arányát, amelynek
alapján az ajánlattevő (vagy a referencia felhasználója) az ellenszolgáltatásból részesült.
M/2. Ajánlattevő csatolja a Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontja és 310/2011. (XII. 23.) Korm. r.
15. § (3) bekezdés d) pontja alapján azon szakemberek képzettségét, végzettségét, szakmai
tapasztalatuk ismertetését igazoló dokumentumait, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A
végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat
az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. A szakemberek
tekintetében csatolt szakmai önéletrajzoknak az alkalmasság megítéléséhez megfelelő
részletezettségűnek kell lennie.
Ajánlatkérő e vonatkozásban külön is előírja, hogy a szakmai önéletrajzban a szakmai
gyakorlat év/hónap részletezettséggel kerüljön ismertetésre, valamint a szakmai önéletrajz
tartalmazza
az
adott
szakember
foglalkoztatási
formájának
megjelölését
(munkaviszony/egyéb foglalkoztatási viszony stb.) és adott esetben a jogosultságára
vonatkozó névjegyzéki számát.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a szakember kifejezett nyilatkozatát, hogy az ajánlattevő
nyertessége esetén rendelkezésre áll és közreműködik a teljesítésben az ajánlatban szereplő
beosztásban, és nincs más olyan kötelezettsége a jelzett időszak(ok)ra vonatkozóan, amely a
szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai
nyilvántartásban, az előírt jogosultságokat az ajánlatkérő a Kbt. 36. § (5) bekezdése alapján a
magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásokból
ellenőrzi.
Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a
nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása is szükséges.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, az előírt P/1., M/1. és M/2. alkalmassági
követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló
eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket),
melynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet
erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt
igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság
igazolása során az (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben
támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre
bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni
és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet
alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési
beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező)
nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet,
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amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más
szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy
c) gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - amennyiben az a) pontban
foglaltaktól eltérően, az alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen
rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak - akkor is, ha az ajánlattevő
(részvételre jelentkező) ajánlatában (részvételi jelentkezésében) benyújtja az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más
szervezet a Ptk. 274. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kezességet vállal az
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével
nem térült meg.
13.2. Az ajánlattevőnek
szempontjai:

a

szerződés

teljesítésére

alkalmatlanná

minősítésének

A pénzügyi-gazdasági alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolójának
eredménykimutatása és mérlege alapján:
- a mérleg szerinti eredménye egy évnél több üzleti évben negatív volt.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése esetén alkalmatlan a később
létrejött ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közművagyonértékelés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el a
10.000.000 HUF-ot.
A műszaki-szakmai alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 36 hónapban legalább 1 db befejezett a
KEOP beruházással létrejövő/valamint meglévő üzemelő közművagyon értékelési
szakvélemény és a hozzá kapcsolódó Pótlási Terv elkészítése referenciával, összesen
minimum nettó 7.500.000,- Ft értékben.
M/2.
legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki legkésőbb a szerződés megkötésének
időpontjáig rendelkezik a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és
tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet 1.
számú melléklet 3.2-3.4 pontjában meghatározott vízgazdálkodási szakterületen
szakértői jogosultsággal
legalább egy fő olyan szakemberrel, aki legkésőbb a szerződés megkötésének
időpontjáig rendelkezik az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörében
tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló
miniszteri rendelet szerinti ingatlanvagyon-értékelő és –közvetítő szakképesítéssel,
továbbá szerepel az ingatlanvagyon-értékelő névjegyzékben.
Egy személy több pozícióba is jelölhető.
14.

Hiánypótlás lehetőségének biztosítása:
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Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67.§-ban foglaltak szerint biztosítja.
15.

Ajánlattételi határidő:

2013. november ………… 10:00
Az ajánlat benyújtásának címe:

16.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Selyem út124.
17.

Az ajánlattétel nyelve:

Magyar
18.

Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Selyem út124.
2013. november ………….10:00
19.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:

Az Ajánlatkérő, a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti személyek.
20.

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az ajánlati kötöttség 30 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva.
21.
Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napja és a szerződéskötés
tervezett időpontja
Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napja: Az eljárás eredményéről az
ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdése alapján legkésőbb az ajánlati kötöttségi határidő lejártát
megelőző napon az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésével írásban tájékoztatja
az ajánlattevőket, figyelemmel a Kbt. 77. § (1)-(2) bekezdéseire tekintettel.
A szerződéskötés tervezett időpontja: Az eljárás eredményéről szóló összegezés
ajánlattevőknek történő megküldését követő 11. napon; amennyiben ez a nap nem
munkanapra esik, az ezt a napot követő (első) munkanapon.
23.

Ajánlatkérő alkalmazza-e a Kbt. 122. § (9) bekezdését:

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 122. § (9) bekezdését.
24.

Egyéb információk:

1.) Az ajánlattevő a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján köteles megjelölni az ajánlatában a
közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe, az ajánlattevő
által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
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igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és
százalékos aranyát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
2.)
Az ajánlatot írásban, 1 eredeti példányban kell papír alapon benyújtani. Az ajánlatokat
az oldalak egymást követő sorszámozásával ellátva kell benyújtani. Az ajánlat példányait
roncsolás-mentesen nem bontható módon, zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót
matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az
ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás
legalább egy része a matricán legyen. A cégszerűen aláírt ajánlatot, teljes terjedelmében,
írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban, egy elektronikus adathordozón (CD vagy DVD)
- a papír alapú példányt tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve - is csatolni szükséges. A
benyújtott ajánlati példányok közötti eltérés esetén az eredeti – papír alapú – példány az
irányadó. Az ajánlat fedlapja tartalmazza az „eredeti” megjelölést.
3.) A csomagoláson a „Közművagyon-értékelés” megjelölést kell feltüntetni.
4.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat,
igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. előír. Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1)
bekezdése alapján előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a
szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat a
Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének
Munkaügyi Felügyelőségétől (5600 Békéscsaba, Haán Lajos utca 4.)
5.) Az ajánlatban benyújtott igazolásokat és egyéb dokumentumokat a Kbt. 36. § (3) alapján
egyszerű másolatban is be lehet nyújtani.
6.) Ajánlattevő köteles minden, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges munkát szerepeltetni az
ajánlatában és az ajánlati felhívás mellékletét képező árazatlan költségvetést beárazva
ajánlatába becsatolni.
7.) Ajánlattevőnek, az alvállalkozónak és az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetnek csatolni kell aláírási címpéldányát, illetve a képviseleti jogosulttól származó
meghatalmazást. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni
kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást.
8.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők által kötött
megállapodást, amely részletesen rendelkezik a felelősség, a képviselet és a feladatmegosztás
kérdéseiről, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során képviseli,
illetve a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet.
A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a
szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért együttes és egyetemleges
felelősséget vállalnak.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 26. §-a szerint ha egy gazdasági szereplő a
közbeszerzés értékének 25 %-át meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a
szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban
közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen.
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9.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az
ajánlattevőt terheli.
10.) Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény az irányadó.
11.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére
és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlatban továbbá az
ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
12.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt dokumentum nem magyar nyelven került
kiállításra, úgy azt az Ajánlattevő felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A
fordítás helyessége Ajánlattevő felelőssége.
13.) Ajánlattevők a Kbt. 45. § (2) bekezdése alapján – kizárólag írásban – kiegészítő
információt kérhetnek Ajánlatkérőtől.
14.) Ajánlattevőnek ajánlatában az alábbi táblázatban felsorolt dokumentumokat kell
szerepeltetni, amennyiben a dokumentációban leírtak alapján az adott nyilatkozat, igazolás,
egyéb dokumentum az ajánlattevőre, alvállalkozójára, illetőleg az erőforrást nyújtó
szervezetre vonatkozik. Az ajánlatban benyújtott dokumentumoknak meg kell felelni a
táblázatban részletezett tartalmi és formai követelményeknek.

Dokumentum megnevezése

Tartalmi követelmény

Formai követelmény

borítólap
tartalomjegyzék
felolvasólap
1. Általános jellegű dokumentumok
meghatalmazás (adot esetben)
nyilatkozat a Kbt. 60. § (3) bekezdés
alapján
nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)b) pontja alapján
nyilatkozat a Kbt. 55. § (5) bekezdés és
(6) bekezdés a)-b) pontja alapján
nyilatkozat a Kbt. 54. § (1) bekezdés
alapján
2. Kizáró okok fenn nem állásának
igazolása
nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés és
a Kbt. 57. § (1) bekezdés szerinti kizáró
okokról
nyilatkozat a Kbt. 56. § (1 bekezdés k)
pontja kc) alpontja alapján

az Iratminta szerint
tartalmazza az oldalszámokat
az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva
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Dokumentum megnevezése

Tartalmi követelmény

nyilatkozat a Kbt. 56. § (2) bekezdés
az Iratminta szerint
alapján
nyilatkozat a Kbt. 58. § (3) bekezdése
az Iratminta szerint
alapján
3. Alkalmasság igazolása
3./a. Pénzügyi, gazdasági alkalmasság
az
ajánlattételi
felhívás
számviteli beszámoló
megküldésének
napját
megelőző három lezárt üzleti
Ha a mérleg és az eredménykimutatás a
évre vonatkozóan
céginformációs szolgálat honlapján
megismerhető, annak csatolása nem
min. a mérleg és az
szükséges.
eredmény-kimutatás
Kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet
kötelezettségvállaló
az Iratminta szerint
nyilatkozata
pénzügyi,
gazdasági
feltételekről (adott esetben)
3./b Műszaki, szakmai alkalmasság
Legjelentősebb
szolgáltatások
az Iratminta szerint
ismertetése
nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt
az Iratminta szerint
szakemberekről, illetőleg vezetőkről
a szakemberek, illetőleg vezetők minősítő okiratok, iskolai
képzettségének igazolása
végzettséget igazoló okiratok
a szakemberek, illetőleg
gyakorlatának igazolása

vezetők

szakmai önéletrajz

Formai követelmény
cégszerűen aláírva
cégszerűen aláírva

egyszerű másolatban

cégszerűen aláírva

cégszerűen aláírva
egyszerű másolatban
egyszerű másolatban
a bemutatott szakember
által
saját
kezűleg
aláírva

Kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet
kötelezettségvállaló
az Iratminta szerint
cégszerűen aláírva
nyilatkozata
műszaki,
szakmai
feltételekről (adott esetben)
azon cégjegyzésre jogosult
képviselőé, aki az ajánlatot
aláírási címpéldány(ok)
egyszerű másolatban
aláírja, vagy annak aláírására
meghatalmazást ad
nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról
az Iratminta szerint
cégszerűen aláírva
a Kbt. 60. § (5) bekezdés alapján
előlegre vonatkozó nyilatkozat
az Iratminta szerint
cégszerűen aláírva
nyilatkozat
a
szerződéstervezet
az Iratminta szerint
cégszerűen aláírva
elfogadásáról
a.e.: adott esetben
16.) Ajánlatkérő közli, hogy a beszerzésre nettó …………………. Ft áll rendelkezésére, ezért
Ajánlatkérő fenn tartja magának a jogot, hogy az ezt meghaladó ajánlati árat tartalmazó
ajánlatot érvénytelennek nyilváníthassa.
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17.) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben):
Ajánlatkérő nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását a nyertes közös ajánlattevőktől,
de együttes ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot benyújtó
ajánlattevők mindegyike által cégszerűen aláírt erre vonatkozó konzorciumi megállapodást,
melyben meg kell határozni a vezető céget, és a közös ajánlattevőknek egyetemleges
kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk.
18.) A Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem
tartozik az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá.
19.) A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a felhívásban megjelölt helyen, az ajánlattételi
határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből
eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
20.) Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az egyik konzorciumi
tag) nem szerepel a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközműszolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013 (V.29.) NFM rendelet 2.§
(4) bekezdésében meghatározott ingatlanvagyon-értékelői névjegyzékben. Ajánlattevő az
ajánlathoz köteles becsatolni a fenti névjegyzékben való szereplését igazoló dokumentumot.
21.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2013. november ……

Gyomaendrőd Város Önkormányzata nevében
Beleznai Róbert
hivatalos közbeszerzési tanácsadó
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BORÍTÓLAP

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő telefonszáma:
Ajánlattevő telefaxszáma:
Kijelölt
kapcsolattartó
beosztása:

személy

neve,

Kapcsolattartó pontos címe:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kapcsolattartó fax száma:
Kapcsolattartó e-mail címe:

Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás
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FELOLVASÓLAP
Tárgy: az ALFÖLDVÍZ Zrt. által üzemeltetett Gyomaendrőd Város tulajdonában lévő
víziközmű-vagyon több szempontú, integrált vagyonértékelési módszertanra épülő, strukturált
közművagyon adatbázisának felállítása, valamint felújítási és pótlási terv elkészítése

Ajánlattevő neve1:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlati ár (nettó Ft):

Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás

1

Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi ajánlattevő cégnevét (nevét).
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MEGHATALMAZÁS
Az eljárás tárgya: az ALFÖLDVÍZ Zrt. által üzemeltetett Gyomaendrőd Város tulajdonában
lévő víziközmű-vagyon több szempontú, integrált vagyonértékelési módszertanra épülő,
strukturált közművagyon adatbázisának felállítása, valamint felújítási és pótlási terv
elkészítése
Ajánlatkérő: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
A nyilatkozattevő cég
neve: ..........................
székhelye: ..........................
az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő / alvállalkozó / kapacitást
rendelkezése bocsátó szervezet
Alulírott .........................., mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője
meghatalmazom ………………………………………………………………………..…..-t a
………………………………………………………………………………… dolgozóját az
alábbiakra:
jelen közbeszerzési eljárásában való képviseletemre és az ajánlat részét képező iratok
nevemben történő aláírására
információk megadására, jognyilatkozat megtételére és kötelezettségek vállalására
a szerződés megkötésére, amelyet ajánlattevő jelen meghatalmazás aláírásával magára
nézve kötelezőnek ismer el
……….
(* a jogosultságok körét kérjük értelemszerűen kibővíteni / leszűkíteni / pontosítani)
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………….
Meghatalmazó
cégszerű aláírás
Előttünk mint tanúk előtt:
1. név: ………………………………………….
……………………………………

………………………………..
Meghatalmazott
aláírás:

Lakcím: ……………………………………...…
2. név: ………………………………………….
……………………………………

aláírás:

Lakcím: ……………………………………...…
Megjegyzés:
Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek cégszerűen kell aláírni!
Ha az ajánlattételnél meghatalmazott jár el, a vonatkozó Meghatalmazást mellékelni kell!
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Nyilatkozat
a Kbt. 60. § (3) bekezdése alapján
Tárgy: az ALFÖLDVÍZ Zrt. által üzemeltetett Gyomaendrőd Város tulajdonában lévő
víziközmű-vagyon több szempontú, integrált vagyonértékelési módszertanra épülő, strukturált
közművagyon adatbázisának felállítása, valamint felújítási és pótlási terv elkészítése
Alulírott ..........................................., mint a(z) ...................................................... cégjegyzésre
/ kötelezettségvállalásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában
nyilatkozom
hogy a fenti közbeszerzési eljárás során az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt
valamennyi formai és tartalmi követelmény, és műszaki leírás átvétele és gondos áttekintése
után az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük,
megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Az ajánlati dokumentációban
ismertetetteket minden vonatkozásban kielégítőnek tartjuk az egyértelmű ajánlat
vonatkozásában. Jelen ajánlat elkészítésével ajánlatot teszünk az ajánlati felhívásban és
dokumentációban meghatározott szabványoknak, szerződéses és egyéb szakmai feltételeknek
megfelelő módon történő teljesítésre, az ajánlat részét képező Felolvasólapon szereplő ajánlati
áron.
Nyertességünk esetén kötelezettséget vállalunk a szerződés megkötésére és teljesítésére.
Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontja alapján
Az eljárás tárgya: az ALFÖLDVÍZ Zrt. által üzemeltetett Gyomaendrőd Város tulajdonában
lévő víziközmű-vagyon több szempontú, integrált vagyonértékelési módszertanra épülő,
strukturált közművagyon adatbázisának felállítása, valamint felújítási és pótlási terv
elkészítése
Ajánlatkérő: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
A nyilatkozattevő cég
neve: ..........................
székhelye: ..........................
az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő
1.) Alulírott .........................., mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a
fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk a megkötendő szerződés
teljesítéséhez az alábbi munkarészek, tevékenységek elvégzésére kíván alvállalkozót igénybe
venni:*
a) a közbeszerzés részei:
1. …….
2. …….
3. …….
b) az a) pontban megjelölt részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók:
A közbeszerzés mely
Az alvállalkozó által
Alvállalkozó cég
Alvállalkozó
részében működik közre
végzett teljesítés aránya
nevezése
cég székhelye
az alvállalkozó
(%)2

2.) Alulírott .........................., mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a
fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk a megkötendő szerződés
teljesítéséhez nem kíván alvállalkozót igénybe venni.*
(*Kérjük a megfelelő rész (1.) vagy 2.)) kitöltését.)
........................................, ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás

2

Ennek meghatározásakor kérjük figyelembe venni a Kbt. 26. §-ban foglaltakat.
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NYILATKOZAT
A Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan
Alulírott
......................................,
mint
a(z)
......................................................
kötelezettségvállalásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában
n y i l a t k o z o m,
1.) hogy társaságunk az előírt alkalmassági követelményeknek az alábbi szervezet (vagy
személy) erőforrására támaszkodva kíván megfelelni. Megadjuk ezen szervezet (vagy személy)
nevét, székhelyét, cégjegyzék számát, az alkalmassági követelményt amelynek teljesítéséhez
bevonásra kerül, valamint a Kbt 55. § (6) bekezdés a)-c) pontjaiban foglaltaknak megfelelően
megnevezzük, hogy milyen formában kívánjuk igénybe venni a teljesítés során: *
név, székhely,
cégjegyzékszám

alkalmassági követelmény
megnevezése

és az igénybevétel módja

(értelem szerűen)
………………………… ……………………….

…………………………… ……..

………………………… ……………………….

…………………………….……..

………………………… ……………………….

……………………………..……..

………………………… ……………………….

……………………………………

………………………… ……………………….

……………………………………

2.) hogy társaságunk az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében
nem kíván más szervezet kapacitásaira támaszkodni igénybe venni.*
(*Kérjük a megfelelő rész (1.) vagy 2.)) kitöltését/vagy aláhúzását.)

Dátum
………………………………
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat a Kbt. 54. § (1) bekezdés alapján
Az eljárás tárgya: az ALFÖLDVÍZ Zrt. által üzemeltetett Gyomaendrőd Város tulajdonában
lévő víziközmű-vagyon több szempontú, integrált vagyonértékelési módszertanra épülő,
strukturált közművagyon adatbázisának felállítása, valamint felújítási és pótlási terv
elkészítése

Alulírott ………………………, mint a(z) ……………………………. cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk az ajánlattétel
során figyelembe vette a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a
teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény (Kbt.) 56.§.(1) bekezdés tekintetében
Tárgy: az ALFÖLDVÍZ Zrt. által üzemeltetett Gyomaendrőd Város tulajdonában lévő
víziközmű-vagyon több szempontú, integrált vagyonértékelési módszertanra épülő, strukturált
közművagyon adatbázisának felállítása, valamint felújítási és pótlási terv elkészítése

Alulírott ………………………………………………………………………………….., mint
a(z)

…………………………..….……………........................................................................

(székhely: .............................................…….......................................) Ajánlattevő cégjegyzésre
jogosult képviselője a tárgyi közbeszerzési eljárása során az alábbi nyilatkozatot teszem:
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés
a)-k) pontjai, a Kbt. 57.§ (1) bekezdés valamint a Kbt. 56. § (2) bekezdésben foglalt
kizáró okok hatálya alá.

Kelt: ………….., 201…. …………….

PH
Cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény (Kbt.) 56.§.(1) bekezdés k) pont kc)
alpont tekintetében
Tárgy: az ALFÖLDVÍZ Zrt. által üzemeltetett Gyomaendrőd Város tulajdonában lévő
víziközmű-vagyon több szempontú, integrált vagyonértékelési módszertanra épülő, strukturált
közművagyon adatbázisának felállítása, valamint felújítási és pótlási terv elkészítése
Alulírott ………………………, mint a(z) ……………………………. cégjegyzésre jogosult
képviselője a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56. § (1) bekezdés k) pont kc)
alpontja tekintetében tárgyi ajánlattétel során nyilatkozom, hogy:
 ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. *
 ajánlattevő olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2007. évi CXXXVI. Törvény 3. § r) pontja szerint ajánlattevő tényleges
(természetes személy) tulajdonosai: *
Tulajdonos:
neve:

állandó lakhelye:

neve:

állandó lakhelye:
 ajánlattevő olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2007. évi CXXXVI. Törvény 3. § r) pontja szerint tényleges (természetes
személy) tulajdonosa nincsen. *

*

A megfelelő rész aláhúzandó.

Kelt: ………….., 201…. …………….
PH
Cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény (Kbt.) 56.§.(2) bekezdés tekintetében
Tárgy: az ALFÖLDVÍZ Zrt. által üzemeltetett Gyomaendrőd Város tulajdonában lévő
víziközmű-vagyon több szempontú, integrált vagyonértékelési módszertanra épülő, strukturált
közművagyon adatbázisának felállítása, valamint felújítási és pótlási terv elkészítése
Alulírott ………………………, mint a(z) ……………………………. cégjegyzésre jogosult
képviselője a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56. § (2) bekezdésének
tekintetében tárgyi ajánlattétel során nyilatkozom, hogy ajánlattevőben


nincs olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
amely közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik. *



az alábbi jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati
joggal rendelkeznek, mely szervezetek vonatkozásában a Kbt. 56. § (2)
bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn. *

Szervezet, személy:
neve:

címe:

Szervezet/személy tulajdoni hányada
társaságunkban (%-ban megadva):
neve:

címe:

Szervezet/személy tulajdoni hányada
társaságunkban (%-ban megadva):
neve:

címe:

Szervezet/személy tulajdoni hányada
társaságunkban (%-ban megadva):

*

A megfelelő rész aláhúzandó.

Kelt: ………….., 201…. …………….
PH
Cégszerű aláírás
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Nyilatkozat a Kbt. 58. § (3) bekezdése és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 10.§ a) pontja
alapján
Az eljárás tárgya: az ALFÖLDVÍZ Zrt. által üzemeltetett Gyomaendrőd Város tulajdonában
lévő víziközmű-vagyon több szempontú, integrált vagyonértékelési módszertanra épülő,
strukturált közművagyon adatbázisának felállítása, valamint felújítási és pótlási terv
elkészítése
Alulírott ………………………, mint a(z) ……………………………. cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § és 57. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasságunk igazolására igénybe vett már
szervezet nem tartozik az 56. és 57.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás
(A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § b) pontja szerint a Kbt. 57. § (1) bekezdése
szerinti kizáró okokra vonatkozóan az alvállalkozó, illetve kapacitásszervezet nyilatkozata is
benyújtható.)
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Kimutatás
a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja tekintetében
Az eljárás tárgya: az ALFÖLDVÍZ Zrt. által üzemeltetett Gyomaendrőd Város tulajdonában
lévő víziközmű-vagyon több szempontú, integrált vagyonértékelési módszertanra épülő,
strukturált közművagyon adatbázisának felállítása, valamint felújítási és pótlási terv
elkészítése
Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint
ajánlattevő az ajánlati dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény,
utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után - a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) a)
bekezdésben foglaltaknak megfelelően kijelentjük, hogy a felhívás megküldését megelőző
utolsó 36 hónapos időszakban az ajánlattételi felhívásban előírt szolgáltatás területén végzett
legjelentősebb szolgáltatásaink az alábbiak voltak:
A szerződést kötő ellenszolgáltatás
másik fél neve, címe, nettó összege.
kapcsolattartó neve,
telefonszáma

Teljesítés ideje
(év,hó)

A projekt tárgya,
A teljesítés az
értéke
előírásoknak és a
szerződésnek
megfelelően
történt-e

Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás3

3

Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia a nyilatkozatot.
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Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata pénzügyi,
gazdasági feltételekről
Az eljárás tárgya: az ALFÖLDVÍZ Zrt. által üzemeltetett Gyomaendrőd Város tulajdonában
lévő víziközmű-vagyon több szempontú, integrált vagyonértékelési módszertanra épülő,
strukturált közművagyon adatbázisának felállítása, valamint felújítási és pótlási terv
elkészítése

Alulírott ………………………, mint a(z) ……………………………. cégjegyzésre jogosult
képviselője
a
fenti
közbeszerzési
eljárás
során
kijelentem,
hogy
a
…………………………………………………………………….
(székhely:
……………………………….) ajánlattevő által benyújtott ajánlatban a szerződés
teljesítéséhez szükséges pénzügyi, gazdasági feltételeket biztosítjuk. Egyben kijelentem, hogy
a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő szerződés teljesítéséhez szükséges
pénzügyi, gazdasági erőforrásokkal rendelkezünk és azok rendelkezésre fognak állni a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A kötelezettségvállalás az alábbi pénzügyi, gazdasági alkalmassági feltételekre vonatkozik:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Egyúttal nyilatkozom, a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - amennyiben a
Kbt. 55.§. (6) bek. a) pontjában foglaltaktól eltérően, az alkalmassági követelmények nem a
teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak - akkor is, ha az
ajánlattevő (részvételre jelentkező) ajánlatában (részvételi jelentkezésében) benyújtja az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a
Ptk. 274. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kezességet vállalunk az ajánlatkérőt az
ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan kár
megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.4

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás

Abban az esetben, ha a szervezet által a részvételre jelentkező rendelkezésére bocsátott erőforrás a szerződés teljesítése
során ténylegesen igénybe vehető, és az igénybevétel módjáról a részvételre jelentkező a Kbt. 55. § (6) bekezdésének a)
pontja szerint nyilatkozik, a kezességvállaló nyilatkozat törölhető.
4
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Kapacitást nyújtó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata szakmai, műszaki
feltételekről
Az eljárás tárgya: az ALFÖLDVÍZ Zrt. által üzemeltetett Gyomaendrőd Város tulajdonában
lévő víziközmű-vagyon több szempontú, integrált vagyonértékelési módszertanra épülő,
strukturált közművagyon adatbázisának felállítása, valamint felújítási és pótlási terv
elkészítése

Alulírott ………………………, mint a(z) ……………………………. cégjegyzésre jogosult
képviselője
a
fenti
közbeszerzési
eljárás
során
kijelentem,
hogy
a
…………………………………………………………………….
(székhely:
……………………………….) ajánlattevő által benyújtott ajánlatban a szerződés
teljesítéséhez szükséges szakmai, műszaki feltételeket biztosítjuk. Egyben kijelentem, hogy a
jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő szerződés teljesítéséhez szükséges
szakmai, műszaki erőforrásokkal rendelkezünk és azok rendelkezésre fognak állni a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
A kötelezettségvállalás az alábbi szakmai, műszaki alkalmassági feltételekre vonatkozik:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT
a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja tekintetében
Tárgy: az ALFÖLDVÍZ Zrt. által üzemeltetett Gyomaendrőd Város tulajdonában lévő
víziközmű-vagyon több szempontú, integrált vagyonértékelési módszertanra épülő, strukturált
közművagyon adatbázisának felállítása, valamint felújítási és pótlási terv elkészítése
Alulírott, ………………………………mint ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője
az ajánlati dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás,
kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d)
pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy
a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket, illetve vezetőket kívánjuk bevonni:
Szakember neve
A szerződés teljesítésekor betöltendő
munkakör

Továbbá nyilatkozom, hogy az itt bemutatott szakemberek az Ajánlattételi felhívás szerinti
kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak, s a
nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének
minősül a Kbt. 124.§ (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb
ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést.

Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról
Az eljárás tárgya: az ALFÖLDVÍZ Zrt. által üzemeltetett Gyomaendrőd Város tulajdonában
lévő víziközmű-vagyon több szempontú, integrált vagyonértékelési módszertanra épülő,
strukturált közművagyon adatbázisának felállítása, valamint felújítási és pótlási terv
elkészítése

Alulírott ………………………, mint a(z) ……………………………. cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a kis- és középvállalkozásról
szóló 2004. évi XXXIV. tv. (Kkvt.) 3. §-a értelmében vállalkozásunk
□mikrovállalkozás
□kisvállalkozás
□középvállalkozás
□ nem tartozik a Kkvt. hatálya alá
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás
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Előlegre vonatkozó nyilatkozat
Az eljárás tárgya: az ALFÖLDVÍZ Zrt. által üzemeltetett Gyomaendrőd Város tulajdonában
lévő víziközmű-vagyon több szempontú, integrált vagyonértékelési módszertanra épülő,
strukturált közművagyon adatbázisának felállítása, valamint felújítási és pótlási terv
elkészítése
Alulírott ………………………, mint a(z) ……………………………. cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy
a) nyertességünk esetén előleg kifizetését …………% mértékben kérjük és ehhez
kapcsolódóan az előleg visszafizetési biztosítékot az ajánlati felhívásban rögzített határidőre
rendelkezésre bocsátjuk.
b) nyertességünk esetén előleg kifizetését nem kérjük.
(*Kérjük a megfelelő rész kitöltését.)
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat a szerződéses feltételek elfogadásáról

Tárgy: az ALFÖLDVÍZ Zrt. által üzemeltetett Gyomaendrőd Város tulajdonában lévő
víziközmű-vagyon több szempontú, integrált vagyonértékelési módszertanra épülő, strukturált
közművagyon adatbázisának felállítása, valamint felújítási és pótlási terv elkészítése

Alulírott ………………………, mint a(z) ……………………………. cégjegyzésre jogosult
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában
n y i l a t k o z o m,
hogy az ajánlatkérő által az ajánlattételi dokumentációhoz csatolt szerződés feltételek
elfogadásával tettük meg felolvasólapon szereplő ajánlatunkat.

Kelt:
………………………………………….
Ajánlattevő
cégszerű aláírása
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Szerződés
A Gyomaendrőd Város tulajdonában lévő víziközmű-vagyon strukturált adatbázisának
felállítása és pótlási terv elkészítése

Megrendelő:
székhely:
postacím:
telefon:
telefax:
adószáma:
bankszámla száma:
képviseli:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Vállalkozó:
székhely:
postacím:
telefon:
telefax:
adószám:
bankszámla száma:
cégjegyzék száma:
képviseli:
,mint vállalkozó (a továbbiakban: "Vállalkozó") (Megrendelő és Vállalkozó együttesen:
Felek) között a mai napon az alábbi tartalommal és feltételekkel:
A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő „ A támogatási ráta átszámítását
befolyásoló vagyonelemek tekintetében a tervezett beruházás költségeinek vagyonleltár
szerinti objektum struktúrában történő bemutatása, valamint felújítási és pótlási terv
elkészítése a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0055 azonosító számú, Gyomaendrőd
szennyvíztisztító telepének korszerűsítése tárgyú projekthez kapcsolódóan.” tárgyban – a
Kbt. 122./A§ (1) bekezdése alapján hirdetmény közzététele nélkül induló általános egyszerű
eljárást eljárásban lefolytatott közbeszerzés alapján hozott döntésének megfelelően a
Vállalkozóval köt szerződést.
Vállalkozó a feladatait a jelen szerződés és mellékletei szerint köteles teljesíteni. A szerződés
és annak mellékletei egymást kiegészítik, és kölcsönösen magyarázzák. A szerződés
elválaszthatatlan mellékletét képezi az eljárást megindító eljárás, az ajánlati dokumentáció,
ennek részeként különösen a részletes feladatleírás, továbbá a Vállalkozó ajánlata.
I.

Szerződés tárgya
Az ALFÖLDVÍZ Zrt. által üzemeltetett Gyomaendrőd Város tulajdonában lévő
víziközmű-vagyon több szempontú, integrált vagyonértékelési módszertanra épülő,
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strukturált közművagyon adatbázisának felállítása, valamint felújítási és pótlási terv
elkészítése, mely:
az
objektumok
homogén
műszaki
ismérvei
alapján
meghatározott,
objektumcsoportonkénti bontásban tartalmazza:
o
műszaki jellemzőket (objektum azonosítása, műszaki mennyiségi jellemzők,
műszaki specifikációk),
o
állapot jellemzőket (aktiválási év, várható élettartam, állagmutató, várható pótlás
éve és korrigált állagmutató),
o
gazdasági jellemzőket (objektumonként meghatározott újraelőállítási költség,
vagyonérték, éves elszámolható értékcsökkenés, tulajdonos)
és amely vagyonleltár alkalmas:
o
a vízközmű vagyon tulajdonos szerinti elkülönítésre (önkormányzati, lakóparki,
idegen eszközön elvégzett felújítás),
o
az avulással korrigált pótlási költség meghatározás módszertana alapján a
vagyonérték meghatározására objektumonkénti bontásban,
o
az állapotfelmérés eredményeinek feldolgozásával rekonstrukciós koncepció
kialakítására objektumonként meghatározott újraelőállítási költség és a pótlás várható ideje
alapján,
o
valamint a vagyongazdálkodással összefüggő döntéshozatal támogatásához
szükséges statisztikák és összesített adatok lekérdezésére.
o
KEOP támogatás esetén az új támogatásintenzitás kiszámításához szükséges
alapadatok előállítására.
o
stb.

Az értékelt eszközállomány (önkormányzati törzsvagyon):
szennyvíz csatornák, szennyvíz bekötések, szennyvíz átemelők, szennyvíz aknák,

Munkafolyamat leírása:
tárgy:
A támogatási ráta átszámítását befolyásoló vagyonelemek tekintetében a tervezett
beruházás költségeinek vagyonleltár szerinti objektum struktúrában történő
bemutatása, valamint felújítási és pótlási terv elkészítése a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0055
azonosító számú, Gyomaendrőd szennyvíztisztító telepének korszerűsítése tárgyú
projekthez kapcsolódóan.
Gyomaendrőd Város tulajdonában lévő/kerülő víziközmű-vagyonra vonatkozóan a támogatási
intenzitás korrekcióját megalapozó adatszolgáltatást képező átfogó vagyonértékelés,
strukturált közművagyon adatbázis felállítása, valamint fejlesztési és pótlási terv elkészítése.
Az egyes részfeladatok elvégzése az alábbiak szerint történik:
1.
A szennyvíz csatorna törzsvagyon egységes adatbázisba rendezése, vagyon és
eszközleltár megfelelő adatstruktúrájának kialakítása
1.1. adatállományok (szennyvízhálózatok és főművek) egységes struktúrába rendezése,
adatforrások, adathalmazok számbavétele
1.2. az egyes objektumokra vonatkozó vagyonérték meghatározásához szükséges

33

alapadatok körének definiálása (pl. hálózatnál:

anyag, átmérő, hossz

fektetéskor várható élettartam

fektetési mélység, talajminőség, talajvízszint, burkolati minőség, stb.
1.3. a vagyon és eszközleltár struktúrájának rögzítése, szükséges alapadatok feldolgozása
2.
Állapotfelmérés és
meghatározása és rögzítése

állapotértékelés,

valamint

a

várható

élettartamok

2.1.
meglévő állapot-felmérési dokumentációk (pl. kamerás felvételek, nyomáspróbák,
hibastatisztikák, stb.) számbavétele, strukturálása az Üzemeltető szakembereivel
együttműködve
2.2.
kritikus, ill. tipikus szakaszok, objektumok kijelölése és helyszíni bejárása, minőségi
állapotának ellenőrzése Üzemeltető szakembereivel együttműködve
2.3.
meglévő állapot-felmérési dokumentációk és helyszíni bejárás tapasztalatainak
feldolgozása
2.4.
állagmutatók meghatározása objektumcsoportokra bontva az Üzemeltető
szakembereinek közreműködésével
2.5.
pótlás várható évének és ez alapján a korrigált állagmutatók meghatározása, az
Üzemeltető munkatársainak bevonásával
3.

Újraelőállítási költségek meghatározása objektumonkénti bontásban

3.1.
fajlagos költségmutatók alapján, ahol az objektum tipizálható
3.2.
aktuális ajánlatokkal alátámasztott piaci információk alapján, ahol az objektum nem
tipizálható
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Strukturált adatbázis felállítása és kapcsolódó dokumentáció átadása-átvétele
a strukturált közművagyon adatbázis egyeztetése, véglegesítése
felhalmozott tapasztalatok bemutatása
Közművagyon-értékelési Szakvélemény

5.

Felújítási és pótlási terv elkészítése

A rekonstrukciós igények előrejelzése alapján készül el a projekt által érintett rendszer Pótlási
Terve, melyet egyrészt a felülvizsgálat során a költség-haszon elemzés megfelelő pénzáramai
között, másrészt a 2011. évi CCIX. törvény szerinti Gördülő Fejlesztési Terv adott rendszerre
vonatkozó, hosszú távú felújítási és pótlási tervrészében kell szerepeltetni.

Elvárt tartalom:
Vállalkozási szerződés alapján a támogatási intenzitás korrekcióját megalapozó
adatszolgáltatás elkészítése a Gyomaendrőd Város csatornahálózata víziközmű
vonatkozásában, a fejlesztéssel létrejövő víziközmű-rendszerek esetében átfogó
vagyonértékelés elkészítése, strukturált közművagyon adatbázis felállítása, pótlási terv
elkészítése, valamint a költség-haszon elemzés felülvizsgálatához szükséges alapadatok
előállítására.

34

1. Közművagyon-értékelési Szakvélemény
A szakvélemény tartalmazza a felsőfokú vagyonértékelői képesítéssel és felsőfokú szakirányú
műszaki, ill. gazdasági képesítéssel is rendelkező szakértő által kiállított Közművagyonértékelési Tanúsítványt; a megállapított vagyonérték könyvvizsgáló által történő hitelesítését
(Független könyvvizsgálói jelentés.)
2. Tételes vagyonleltár
A vagyonértékelés során, homogén műszaki ismérvekkel rendelkező objektumok ill.
objektumcsoportok szerint strukturált, objektum szintű eszköz- ill. vagyonleltárt kell
készíteni. Ennek objektumonként, ill. amennyiben értelmezhető, összesítve is tartalmaznia
kell legalább az alábbiakat:
az egyes objektumok azonosítását, (térbeni és leltári értelemben egyaránt)
az objektumok főbb (a pótlási érték meghatározásához elengedhetetlen) műszaki
jellemzőit
az állapotfelmérés alapján az avultsági mutatókat és a pótlás várható évét,
az objektumok pótlási költségét (összetett objektumon belül legalább építészet,
gépészet, energia ellátás és irányítástechnika bontásban)
a megállapított vagyonértéket,
a vagyonértékelés megalapozottságát alátámasztó adatforrások leírását
Az adatokat olyan részletezettséggel és mélységben kell megadni, mely alapján az adott
víziközmű, vagyonleltárban szereplő pótlási költsége és állagmutatója kellő
megalapozottsággal meghatározható. A pótlási költség meghatározása történhet:
fajlagos költség útmutató alapján („SEGÉDLET a KEOP-ból támogatott projektek
fajlagos költségmutatóinak meghatározásához - A vízellátás, vízkezelés, szennyvízelvezetés
és - tisztítás fajlagos költségei"), valamint
nem tipizálható objektumok esetében aktuális piaci ínformációk alapján, megfelelően
dokumentált, egyedi költségkalkulációval.
A megfelelő objektum-lehatárolás szerint strukturált vagyonleltárnak alkalmasnak kell lennie
a víziközművek valós vagyonértékének szakmailag korrekt meghatározására és
alátámasztására,
a beruházással létrehozott, új eszközök esetében az egységes adatstruktúra
kialakítására.
A projektek beruházási költségeit is meg kell adni a vagyonleltár elkészítése során felállított
objektum struktúrában, tehát a vagyonleltárt zöld mezős beruházások esetén is el kell
készíteni.
3. Pótlási Terv
A rekonstrukciós igények előrejelzése alapján el kell készíteni a projekt által érintett rendszer
Pótlási Tervét, mely egyrészt a felülvizsgálat során a költség-haszon elemzés megfelelő
pénzáramai között, másrészt a 2011. évi CCIX. törvény szerinti Gördülő Fejlesztési Terv
adott rendszerre vonatkozó, hosszú távú felújítási és pótlási tervrészében kell szerepeltetni.
Mennyiség:
1)
A fejlesztéssel létrejövő víziközmű-rendszerek „avulással korrigált pótlási költség”
módszertana alapján, a homogén műszaki ismérvekkel rendelkező objektumok szerint
strukturált eszköz és vagyonleltár felállítása 2 példány papír alapon és 2 példány elektronikus
formában.
2)
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A sikeres műszaki-átadás átvételi eljárás után (Megrendelő által átadott megvalósulási
dokumentáció szerint) a vagyonértékelés és pótlási terv egyszeri aktualizálása és annak
dokumentálása.
A felállított átfogó, tételes vagyonleltár és közművagyon adatbázis alapján lehetővé kell
váljon:
a vízközmű vagyon objektumonkénti azonosítása, műszaki mennyiségi jellemzőinek
és műszaki specifikációinak, valamint állapotjellemzőinek és gazdasági jellemzőinek
meghatározása
a vagyonérték meghatározása objektumonkénti bontásban az avulással korrigált pótlási
költség módszertana alapján
az állapotfelmérés eredményeinek feldolgozásával, az objektumonként meghatározott
várható pótlás ideje és az újraelőállítási költség alapján a rekonstrukciós igények előrejelzése
a megállapított vagyonérték alapján elszámolható éves értékcsökkenés meghatározása
a vagyongazdálkodást támogató összesített adatok és kimutatások lekérdezése
pótlási terv
Vállalkozó a vagyonértékelés eredményeit az irányadó vagyonértékelési szabványoknak
megfelelő vagyonértékelési szakvéleményben foglalja össze. A vagyonértékelés hitelességét
Vállalkozó által kiadott vagyonértékelési tanúsítvánnyal, valamint független könyvvizsgálói
záradékkal köteles alátámasztani.

II.

Megrendelő adatszolgáltatása

A munkához a Megrendelő a szerződés mellékletét képező munkafolyamat leírás, és ütemterv
szerint biztosítja, illetve átadja Vállalkozónak az alábbiakat:
1.
szennyvíz-hálózat átnézetes térképe (papír alapú térkép szkennelve)
2.
szennyvíz-hálózat helyszínrajzai (1:500 szelvények) teljes településre kompletten
(papír alapú térkép szkennelve)
3.
üzemeltetési szabályzat
4.
átemelők karbantartási utasítása, technológiai leírások
5.
a víziközműre vonatkozó vagyonkataszteri nyilvántartás és tárgyi eszköz analitika,
utcanév- és hozzá tartozó helyrajziszám-jegyzék
6.
átemelők üzemadatai (átemelt vízhozamok, kapacitások, üzemórák, energiafogyasztás,
stb.)
7.
a Megrendelő adatszolgáltatásaként, amennyiben rendelkezésre áll, a Vállalkozó
rendelkezésére bocsátja:
a.
a szennyvízelvezető-hálózat esetleges kamerás vizsgálati felvételeit (VHS kazettán,
vagy DVD formátumban)
b.
az üzemeltetési tapasztalatokat dokumentáló teljes körű nyilvántartást (hibanaplók,
karbantartási jegyzőkönyvek, munkanapló stb.)
c.
regionális átemelők megvalósulási tervei,
Megrendelő helyszíni szemrevételezés, diagnosztika során biztosítja az elzárt területek szabad
bejárhatóságát.

36

III.

Teljesítési határidő:
A Szerződés mindkét fél aláírásának napján lép hatályba.
A jelen szerződés I. pontja szerinti feladatok teljesítésének határideje a megrendelő által
történt teljes körű adatszolgáltatástól számított 3 hónap.
Vállalkozó teljesítése a sikeres műszaki-átadás átvételi eljárás után (Megrendelő által átadott
megvalósulási dokumentáció szerint) a vagyonértékelés és pótlási terv egyszeri aktualizálásig
és annak dokumentálásáig tart.
Vállalkozó köteles rendelkezésre állni az I. pont szerint elkészített dokumentumok
Közreműködő Szervezet általi elfogadásáig.
A teljesítés helye:
A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok átadásának helye Megrendelő
székhelye.
Koordinációk, tárgyalások helyszíne Megrendelő székhelye, ettől felek közös
megállapodással eltérhetnek.

IV.

Teljesítés és vállalkozási díj, fizetési feltételek:
1.
Vállalkozót a felhívásban és a dokumentációban meghatározott feladatok teljeskörű
ellátásáért (a részletes feladatleírás szerinti feladatok maradéktalan elvégzéséért) összesen
nettó ………………,- Ft, azaz nettó ……………………… forint + ÁFA + általános forgalmi
adó összegű, fix (átalány jellegű) vállalkozási díj illeti meg. A vállalkozási díj a szerződés
időtartama alatt nem emelhető. A vállalkozási díj tartalmazza a szerződésszerű teljesítéshez
szükséges, a részletes feladatleírásban meghatározott mennyiségi és minőségi elvárások
szerinti valamennyi költséget.
A támogatás szempontjából elszámolható költség erejéig a vállalkozási díj 83,097454 %-a
EU és költségvetési támogatásból, valamint 16,902546 %-a Megrendelő önrészéből kerül
finanszírozásra. A jóváhagyott és elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes
egészében a Megrendelőt terheli.
Szerződő felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj a projekt kapcsán megkötött hatályos és
érvényes Támogatási Szerződésben rögzített támogatási rátának megfelelően, csak az
elszámolható költségek erejéig kerül finanszírozásra, a projekt keretein belül rendelkezésre
álló maradványösszeg terhére.
2.
Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozási díj fix átalánydíj. Vállalkozó a vállalkozási
díjért teljes körűen vállalkozik a szerződéses kötelezettségek teljesítésére. Abban az esetben,
amennyiben a Vállalkozó a vállalkozási díjat alulprognosztizálta, az ebből eredő
pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át a Megrendelőre és ez nem mentesíti a
teljesítési kötelezettség alól.
A vállalkozási díj tartalmaz a teljesítéssel kapcsolatos minden költséget,fedezetet kell
nyújtania egyebek mellett az alábbiakra is:
utazási költségek;
rezsi költségek;
munkabérek és járulékaik;
a feladatok teljeskörű ellátásához igénybe vett valamennyi szolgáltatás valamennyi
költsége;
adminisztrációs költségek.
A számlázására és a pénzügyi teljesítésre egyebekben a teljesítés időpontjában hatályos áfa
szabályok és áfa % alapján kerülhet sor.
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3.
A beszerzést a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretén belül az
Európai Unió, a Magyar Kormány és a Megrendelő együttesen finanszírozza. Az
ellenszolgáltatás összege megrendelői teljesítésigazolás alapján, számla ellenében, átutalással
kerül kiegyenlítésre.
Vállalkozó az alábbi dokumentumok Megrendelő részére történő átadását követően jogosult
számla benyújtására:
A fejlesztéssel létrejövő víziközmű-rendszerek vagyonértékelése 2 példány papír
alapon, és 2 példány elektronikus formában.
A fejlesztéssel létrejövő víziközmű-rendszerek pótlási terve 2 példány papír és 2
példány elektronikus formában.
A fejlesztéssel létrejövő víziközmű-rendszerek „avulással korrigált pótlási költség”
módszertana alapján, a homogén műszaki ismérvekkel rendelkező objektumok szerint
strukturált eszköz és vagyonleltár felállítása 2 példány papír alapon és 2 példány elektronikus
formában.
A Vállalkozó az elszámolható összeg 30 %-ának megfelelő, ……….. forint, azaz
…………….. forint előlegre jogosult, az előleg összegével azonos összegű előlegbiztosíték
ellenében, azzal, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 77.§ (1a) bekezdése értelmében „(1a) A 2007-2013 programozási
időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a
Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] 57. /A §-ban foglalt szállítói
finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a
közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig
mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól. Az előleg visszafizetési biztosíték az NFÜ
javára szól a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57./A§ alapján. A biztosíték szolgáltatásának
kötelezettségét a Megrendelő számlájára történő befizetéssel vagy biztosítási szerződés
alapján, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötvény átadásával vagy bankgarancia
benyújtásával lehet teljesíteni, a Kbt 126. § (6) a) alapján. A IV.1 pont szerinti ellenérték
változása a szerződés teljesítése során az előleg összegét nem érinti.
Vállalkozó az utógondozás keretén belül a sikeres műszaki-átadás átvételi eljárás után elvégzi
a vagyonértékelés és pótlási terv egyszeri aktualizálását és annak dokumentálását.
Vállalkozó a számla kiegyenlítését követően térítésmentesen látja el a felmerülő további
feladatait.
A kifizetés - a Kbt. 130. §-ával összhangban szállítói kifizetéssel történik a Támogatási Szerződés,
a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
4/2011 (I.28.) Korm. rendelet szabályai szerint. A támogatás kifizetése esetében a Közreműködő
Szervezet a hozzá hiánytalanul beérkezett kifizetési kérelem kézhezvételét követően szállítói
finanszírozással teljesít. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint (HUF).
Egyéb irányadó jogszabályok:
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a) a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet;
b) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §.
c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
d) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
Megrendelő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A §.
2) bekezdés alapján tájékoztatja a Vállalkozót arról, hogy a jelen szerződés, illetőleg annak
teljesítése az Art. 36/A és 36/B §-ának hatálya alá esik. Megrendelő felhívja Vállalkozó
figyelmét ezen rendelkezések maradéktalan betartására. Vállalkozó írásban köteles
tájékoztatni Megrendelőt, amennyiben a köztartozásmentes adózók nyilvántartásában nem
szerepel, onnan kikerül.
4.
Vállalkozó vállalja, hogy:
a) mint nyertes ajánlattevő nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes
ajánlattevő (Vállalkozó) adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről az
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

V.

A felek szerződéses kötelezettségei
Vállalkozó a szakcégtől elvárható, fokozott gondossággal, a legjobb szakmai gyakorlat
szerint teljesíti a szerződést.
Vállalkozó fenntartja a jogot arra, hogy ha Megrendelő a szerződéstől eláll, vagy a
vállalkozói munkát Vállalkozótól független okokból szüneteltetni kell, Vállalkozó jogosult
addigi tevékenységének ellenértékét a vállalt teljesítés készültségi foka, illetve az időbeni
ráfordítása alapján elszámolni. Vállalkozó fenntartja az előteljesítés jogát.
Az I. pontban foglaltakat nem megfelelően, vagy nem teljes mértékben tartalmazó
anyagot átdolgozásra Megrendelő visszaküldheti, melyet Vállalkozó haladéktalanul köteles
elvégezni.
Az elkészült dokumentumok, és digitális állományok fizikai átvétele nem jelenti
automatikusan a szerződés szerződésszerű teljesítését, a formai és a tartalmi követelmények
elfogadására Megrendelőnek az átadott munkarész fizikai átvételét, munkarész lezárását
követő 5 munkanapon belül van lehetősége, a Vállalkozó az átdolgozást szükség szerint külön
díjazás nélkül, egyeztetett határidőre elvégzi.
A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul
értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti
vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felel.
A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozói tevékenységet a
vonatkozó kötelező jogi normák (törvények, rendeletek, utasítások, szabványok, stb.), ezek
hiányában a kialakult szakmai követelmények, és gyakorlat alapján végzi.
Vállalkozó kijelenti, hogy tevékenységét jogszabályokban meghatározott
jogosultságok birtokában végzi, illetve a munka volumenére tekintettel jogosultsággal
rendelkező alvállalkozó(ka)t vehet igénybe.
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A Megrendelő jogosult a munkát figyelemmel kísérni, a Vállalkozó kezdeményezésére
konzultációkon részt venni, és az elkészült munkarészekkel kapcsolatban a további
munkavégzés szempontjából lényeges kérdésekben állást foglalni. Amennyiben a Megrendelő
szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles figyelmeztetéssel élni. A Megrendelő a
jóváhagyásával elkészült munkarészeket utólag nem kifogásolhatja, ill. annak
megváltoztatására vonatkozó igényeinek következményeit (Vállalkozói díj, határidő, stb.)
viselnie kell.
Vállalkozó részt vesz a Megrendelő által igényelt egyeztető tárgyaláson, előzetes
értesítést követően.
Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezés megvalósulása (pl. előállítás, szállítás,
hulladékká válás) során keletkező környezeti hatásokat figyelembe veszi, és a környezetet
legkevésbé terhelő, az erőforrások kimerülését csökkentő alternatívát választja ki.
Vállalkozó vállalja az irodai papírhasználat környezeti hatásainak minimalizálását
(újrahasznosított alkotórész a papírban, fehérítetlen papír, kötelező kétoldalas nyomtatás).
Vállalkozó vállalja, hogy a papír dokumentumokat csak szükség esetén és csak a szükséges
terjedelemben nyomtatja ki.
Az utazások minimumra történő csökkentése, a kommunikáció elsősorban elektronikus úton
kell, hogy történjen.
VI.

Egyéb megállapodások, különleges kikötések
Felek a tőlük elvárható minden eszközzel támogatják egymást a tárgybeli feladat
végrehajtásában.
A tárgybeli dokumentációknak a szerződés létrejötte napján hatályos jogszabályoknak
és műszaki előírásoknak kell megfelelnie. Felek a szerződést módosítják, ha az
adatszolgáltatás hiánya, műszaki körülmények jelentős változása, Megrendelő rendelkezése,
annak hiánya vagy egyéb körülmény akadályozza a szerződés teljesíthetőségét, illetve olyan
tevékenységet tesz szükségessé, amelyet a Vállalkozó a szerződés kidolgozásakor még nem
vehetett figyelembe. E megállapodás Vállalkozói mulasztás esetére nem vonatkozik.
Minden jelentés és dokumentum, amelyeket a Vállalkozó a Szerződés teljesítése során
azzal összefüggésben állított össze, készített el és jutott Megrendelő birtokába, a Megrendelő
kizárólagos tulajdonát képezik. A Vállalkozónak a Szerződés bármilyen okból való
megszűnésekor át kell adnia a fenti körbe tartozó minden dokumentumot a Megrendelő
részére. A Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a Vállalkozó a Szerződés
teljesítése során összeállított, készített vagy birtokába jutott dokumentumokat nem
használhatja fel a Szerződés teljesítésétől eltérő célra. Vállalkozó minden, a jelen pontba
foglaltak alapján esetlegesen megillető jogdíj és egyéb igényeiről kifejezetten lemond. Jelen
joglemondás ellenértékét a felek a Vállalkozási díj meghatározásánál kifejezetten figyelembe
vették. Mindennek értelmében Felek rögzítik továbbá, hogy a Szerződés teljesítése során
keletkező bármilyen szellemi alkotáshoz fűződő (szerzői jogi, iparjogvédelmi, stb.) jog a
Megrendelő kizárólagos tulajdonát képezi, a vagyoni jogok a Megrendelőt illetik meg, aki
ezeket (fel)használhatja, közzéteheti, továbbadhatja, vagy belátása szerint átengedheti,
átruházhatja földrajzi vagy bármely más korlát nélkül. A létrejövő szerzői jogi védelem alá
eső műveknek, alkotásoknak a Megrendelő tulajdonában kell kerülniük, és a teljesítés során
keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotásokon a Megrendelő területi korlátozás
nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot
szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására.
Felek vitás szakmai kérdéseinek eldöntésére a Felek közös megállapodásával a
Magyar Víziközmű Szövetséget kérik fel a kérdés eldöntésére irányadó állásfoglalás
elkészítésére.
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Megrendelő gondoskodik arról, hogy Vállalkozó, illetve alvállalkozói a munkájukkal
kapcsolatos helyszínt akadálytalanul megközelíthessék, és ott felmérési és egyéb munkájukat
zavartalanul végezhessék, ezért Megrendelő gondoskodik az esetlegesen szükséges
közterület-foglalási engedélyek kiadásáról.
A Megrendelő által jelen szerződés teljesítése során átadott dokumentációt a
Vállalkozó harmadik személynek nem adhatja át, nem értékesítheti.
Jelen szerződés módosítása és megszűntetése csak írásban érvényes.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.
Vállalkozó az általa készített dokumentációkat 2, azaz két példányban papír alapon;
egy példányban elektronikusan CD-n bocsátja a Megrendelő rendelkezésére.
Felek kinyilvánítják, hogy jelen szerződést érintő minden lényegi kérdésben megállapodtak,
és azt, mint akaratukkal megegyezőt írják alá.

Megrendelő

Vállalkozó

Szerződés melléklete:

Gyomaendrőd, 2013 …….…..
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2013. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

GYÜSZTE-vel megkötött megállapodás értékelése
Dr. Csorba Csaba jegyző
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség, Turisztikai Egyesület és az Önkormányzat 2012. februárjában együttműködési
megállapodást kötöttek, melyet a Képviselő-testület a 92/2012.(II.23.) Gye. Kt. sz. határozatával fogadott el, és azt követően a
megállapodás IV. 3. szerint hatályba lépett.
Az együttműködési megállapodás IV. 1. pontja szerint a felek minden év decemberében együttműködésüket felülvizsgálják,
kiértékelik, megvitatják az együttműködésük további lehetőségeit úgy, hogy eddig az időpontig az Egyesület elkészíti az adott
évre vonatkozó szakmai beszámolóját.
A megállapodásban meghatározott kötelezettség teljesülése érdekében szükséges, hogy a Képviselő-testület határozza meg
azokat a szempontokat, melyek alapján át kívánja tekinteni a megállapodást, ezeket küldje meg a partnerének, jelölje ki szervei
közül az előkészítéséért felelőst.
Az együttműködés értékelése során a megállapodásban megfogalmazott kötelezettségek teljesülésére, a közös jövőbeni célok
fennállására, megvalósulásukat biztosító kölcsönös teherviselésre kell tekintettel lenni.
A megállapodás szerint az együttműködés célja Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.
(továbbiakban Mötv.)13.§ (1) bekezdésének 13. pontja szerint a turizmus a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható
önkormányzat által ellátandó közfeladatok közzé sorolható.
Az Mötv. 41.§ (6) bekezdése szerint a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó feladatok ellátására szerződést köthet természetes
és jogi személyiséggel rendelkező szervezettel, vagy jogszemélyiség nélküli gazdasági társasággal, költségvetési, nonprofit, vagy
egyéb gazdálkodó szervet alapíthat.
A megállapodás tartalmát képező feladatok teljesítéséről az Önkormányzat úgy gondoskodott, hogy belépett és tevékenyen részt
vett egy az érdekelteket tömörítő civil szervezet újjá szervezésében (Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség, Turisztikai Egyesület,
továbbiakban: Egyesület és annak a állam általi elismertetésében. Az Egyesületben az Önkormányzatnak az ügydöntő,
vezetőségi szervében egy tagsági hely került biztosításra, mely a többi taggal azonos jogosultságokat és kötelezettségeket
biztosít. A megállapodás első pontjában célterületként (turisztikai desztinációként) Gyomaendrőd közigazgatási területe került
meghatározásra, mely az Egyesület tagság döntése alapján kibővült Mezőberény és Dévaványa városokkal. Megnyílt a
lehetősége, hogy a turisztikai desztináció termékeit a partnerek komplex módon hosszú távon, szervezett módon kezeljék, a
turisták számára az élmény lehetőségét, az Egyesületi tagok részére pedig az előnyöket optimalizálják.
Az Egyesület tagsági jogot kapott a Magyar TDM Szövetségben, így megnyílt a lehetősége annak, hogy az állam által a feladat
ellátásra biztosított forrásokból részesüljön.
A szerződés I.1. pontjában meghatározott célok teljesülésének megvitatása során az alábbiakban kell dönteni:
A jövőben az Mötv-ben meghatározott feladatáról a Szervezetben fenntartott tagságán keresztül kíván e
gondoskodni?
A turisztikai desztináció (mint földrajzilag lehatárolt terület ) kibővítése Gyomaendrőd Város érdekeit szolgálja e,
összhangban van e a megállapodásban megfogalmazott célkitűzésekkel?
A Képviselő-testület kötelezettségeit a megállapodás II pontjában kerültek meghatározásra. Az Önkormányzati támogatásokat a
következő táblázat mutatja be 2013. november 8-ig:
GYÜSZ-TE támogatás
Megnevezés
Működési támogatás
Sajt-és túrófesztivál
Augusztus 20-ai rendezvény
Disznótoros-és böllértalálkozó
Megvalósíthatósági tanulmány készítése

2012.
3 139 785
2 800 000
1 200 000
100 000
2 000 000

Megjegyzés
2012. március közepétől járt a támogatás
Rendezvény lebonyolítására
Rendezvény lebonyolítására
Rendezvény alap terhére
Turisztikai attrakció pályázat

Megnevezés

2013.

Megjegyzés
2013. dec-i támogatás december hónap elején kerül
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Működési támogatás
Sajt-és túrófesztivál
Augusztus 20-ai rendezvény
Disznótoros-és böllértalálkozó

4 000 000
1 750 000
800 000
300 000

Pályázati támogatás megelőlegezése

11 661 279

Pályázati támogatás megelőlegezése

3 644 554

átutalásra
Rendezvény lebonyolítására
Rendezvény lebonyolítására
Rendezvény alap terhére
DAOP-2.1.3-12-2012-0001 pályázat, megelőlegezés
2013. jún. végén történt, a támogató hatóság 2013.
szept.13-án átutalta részünkre a megelőlegezett tám.
összegét
DAOP-2.1.3-12-2012-0001 pályázat, megelőlegezés
2013. nov. elején történt

A támogatásból kell az Egyesületnek a Turinform Irodát fenntartani, valamint a megállapodásban meghatározott két rendezvény
megtartását biztosítani. A két rendezvény megtartására vonatkozó teljesítést a Képviselő-testület elfogadta. Az Egyesület 2013.
évi költségvetése a beszámoló részét képezi. A megállapodás megkötését követően csatlakozott két szomszédos önkormányzat,
befizetés mértéke alapján állapítható meg, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata által feladattal terhelt hozzájárulása
arányos e. A kérdés eldöntéséhez meg kell ismerni a Turinform Iroda működésének jelenlegi kiadásait. Az irodát az Egyesület
működteti a névhasználati szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítését az ellenőrzésre jogosult szervek elfogadták.
A Képviselő-testület az általa üzemeltetett honlapon az Egyesület számára a megjelenést biztosítja mellyel a saját honlap
elkészítését követően is él.
A Képviselő-testület hozzájárulásának arányossága kérdésében azt követően alakíthat ki véleményt, ha megismeri a Turinform
Iroda pontos működési kiadásait, valamint a 2013-ban belépett önkormányzatok részére teljesített feladatellátás összetevőit,
költségvonzatát. Az elfogadott beszámolókra figyelemmel az Önkormányzatnak rendelkeznie kell, hogy a szerződésben szereplő
évi két rendezvényt, továbbra is az Egyesülettel kívánja megvalósítani, vagy a feladatról saját szervezetén keresztül, vagy más
szervezet bevonásával gondoskodik, a források átcsoportosításával.
Az Egyesület a megállapodás céljai megvalósítását szolgáló pályázatokat folyamatosan figyelte, benyújtásukra a Képviselőtestület figyelmét felhívta, a pályázatok elkészítésében közreműködött. Érdemi eredmény az elmúlt évben az idegenforgalmi adó
fizetésre kötelezettek feltárásában nem született.
Az idegenforgalmi adó növelésében a szerződést kötő felek egyformán érdekeltek, ezért ezen a területen a jövőben megfelelő
együttműködést célszerű kialakítani.
Idegenforgalmi adó alap változása (2007-2013)
2007.
2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.08-ig

Vendégek száma, fő

10 018

11 580

10 670

9 103

9 736

9 351

6 397

Összes vendégéjszaka
- ebből:
adóköteles
adómentes
adóköteles %
adómentes %

34 291

42 832

48 200

25 136

24 239

27 703

21 933

20 693
13 598
60,3
39,7

27 899
14 933
65,1
34,9

22 716
25 484
47,1
52,9

13 235
11 901
52,7
47,3

13 534
10 705
55,8
44,2

14 896
12 807
53,8
46,2

11 085
10 848
50,5
49,5

3,7

4,5

2,8

2,5

3,0

3,4

Vendégek
átlagos
3,4
tartózkodási ideje, nap

Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. bevételeinek alakulása az elmúlt években ezer Ft-ban
Bev.
Fürdő
gyógyászat
szállás

2008
54424
35349
9651

2009
61192
36657
10561

2010
50913
41456
7389

2011
52433
31374
6720
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2012
46308
33188
7015

Döntési javaslat
"GYÜSZTE-vel megkötött megállapodás értékelése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség, Turisztikai
Egyesülettel megkötött megállapodás IV.1. pontja alapján az együttműködés felülvizsgálatával a Képviselő-testület
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságot bízza meg.
A Képviselő-testület utasítja a Bizottságot, hogy a 2013. decemberi 19-én megtartandó ülésére az alábbi
kérdésekben dolgozzon ki és terjesszen be döntési javaslatot:
1.
Javasolja e a Bizottság, hogy a jövőben az Mötv. 13.§ (1) 13. pontjában meghatározott feladatáról a
Szervezeten keresztül, abban fenntartott tagságán keresztül gondoskodjon?
2.
A turisztikai desztináció (mint földrajzilag lehatárolt terület) kibővítése Gyomaendrőd Város érdekeit szolgálja
e?
3.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata által adott 4 millió Ft. összegű támogatás ( idegenforgalmi adóhoz
igazodó)arányban van e a turinform iroda működtetési kötelezettségével a tagok által megfizetett hozzájárulással
4.
Javasolja e a Bizottság, hogy a megállapodásban meghatározott két rendezvény lebonyolításával a
Szervezetet bízza meg az Önkormányzat a 2014-es évben
5.
Vizsgálja meg a Bizottság, hogy a feladat ellátására rendelkezésre álló anyagi erőforrások, pl. idegenforgalmi
adó bevétele az együttműködés javításával hogyan növelhető
6.
Javasolja e a Bizottság a megállapodás módosítását, amennyiben igen akkor mely pontok esetében.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 12. 02.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2013. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

7. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése, a körzet átvételével kapcsolatos
költségek viselése
Keresztesné Jáksó Éva
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. szeptember 26-án határozatot hozott
(440/2013.(IX. 26. Gye. Kt. határozat), amelyben megbízta a Városi Egészségügyi Intézményt, hogy a
Gyomaendrőd 7. számú felnőtt háziorvosi körzet átvételével kapcsolatos feladatokat lássa el és a felmerült
költségekről, valamint az elvégzett feladatokról számoljon be a november 28-i testületi ülésen, továbbá a körzet
működtetésével is megbízta az Intézményt Önkormányzatunk.
Dr. Torma Éva a Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosa az alábbiakban számol be az elvégzett
feladatokról:
„- Dr. Petrikó Attila háziorvos a Fő út 3. szám alatti rendelőben, vállalkozás jellegű megbízási szerződés keretében
látja el a tevékenységet (a helyettesítést) 2014. január 1-től. A tárgyi- és a személyi minimum feltételek biztosítottak.
Az asszisztensi teendőket Kis Edit látja el. Rendelési idő: hétfőtől - péntekig 8 órától – 9 óráig és 13 órától – 14
óráig.
- Kocsisné Takács Gabriella gazdasági vezető lejegyezte dr. Bánki Gyula financiális igényét. A mellékelt táblázatban
rögzítettük azokat a tárgyakat, amelyek a minimum feltételhez szükségesek. A csatolt anyagban szerepelnek azok a
számla másolatok is, amelyre árajánlatot adott dr. Bánki Gyula, de a további működtetéshez nem szükségesek.
A 7-es számú felnőtt háziorvosi praxis működtetését dr. Petrikó Attila helyettesítéssel oldja meg és a jövőre
vonatkozóan – a Képviselő-testület egyetértése esetén – vélhetően az endrődi felnőtt lakosságot két fiatal háziorvos
kolléga is el tudná látni (a későbbiekben a 7-es számú körzet visszavonásra kerülhetne és a másik két endrődi
praxis pedig kiterjesztésre. Ennek megfelelően elegendő lenne az endrődi városrészen két rendelő minimum
feltételét biztosítani és így a dr. Bánki Gyula által felajánlott tételekből, amit hasznosítani tudunk: vizsgálóágy,
számítógép asztal, öltöző-, kartonozó- és gyógyszeres szekrény (a táblázatban kiemeltük, bútorzat címszó alatt
szerepel az asztal és a szekrények).
A tárgyi minimum feltétekhez tartozóan, de újonnan kell beszereznünk a működéshez szükséges havi bérleti díjas
(olcsóbb megoldás, mint a licence) számítógépes programot, gondoskodnunk kell az adatok konvertálásáról.”
Dr. Torma Éva igazgató főorvos asszony beszámolási kötelezettségének eleget tett. Beszámolója alapján az
alábbiakban összegezhetjük a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet átvételével felmerült költségeket, illetve az ezzel
kapcsolatos képviselő-testületi döntést:
Dr. Bánki Gyula financiális igénye: 1.455.471.-Ft. (az előterjesztés mellékletét képezik a számlamásolatok és a
Városi Egészségügyi Intézmény pénzügyi és szakmai összegzése).
Mint ahogy Dr. Torma Éva is jelezte a praxis jövőbeni működtetésével – melyről még nem szükséges határozni összhangban kell meghozni a praxis átvétele során felmerült költségekkel kapcsolatos jelenlegi döntést.
Amennyiben a Képviselő-testület a „praxis-összevonás”, vagyis a 6. és 8. számú körzet kiterjesztése mellett dönt,
mely döntést alátámasztja a folyamatos kártyaszám csökkenés, akkor Önkormányzatunknak a Dr. Bánki Gyula által
felajánlott tárgyi eszközökből 336.000.- Ft. értékben kell megvásárolnia eszközöket.
Amennyiben az Önkormányzat a továbbiakban is megtartaná a 7. számú felnőtt háziorvosi körzetet önálló
körzetként, akkor a fenti 336.000.-Ft eszközvásárlás mellett, a Dr. Bánki Gyula által felajánlott tárgyi eszközökből
még 242.450.-Ft összegben, valamint a Városi Egészségügyi Intézmény számítása szerint további 1.332.690.-Ft
összegben kell eszközöket vásárolnia, hogy a körzetben a minimális tárgyi eszköz feltétele biztosított legyen. Ebben
az esetben az Önkormányzat kiadása összesen: 1.911.140.-Ft. (Összehasonlításként az önkormányzat a 2. számú
felnőtt háziorvosi körzet orvosi rendelőjének tárgyi, szakmai minimum feltételeinek biztosításához 2.094.840,- Ft
önkormányzati forrást biztosított ebben az évben.)
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A Városi Egészségügyi Intézmény megvizsgálta Dr. Bánki Gyula financiális igényét, azonban a praxis további
működtetéséhez csak a fent jelzett tárgyi eszközök megvásárlása szükséges.
Amennyiben az Önkormányzat dr. Bánki Gyula financiális igényét akár a felajánlott eszközök és ráfordítások teljes
megvásárlásával, kifizetésével ki kívánja elégíteni és a praxis összevonás mellett dönt, az önkormányzat összes
költsége a praxis átvételével kapcsolatban: 1.455.471.-Ft.
Amennyiben az Önkormányzat dr. Bánki Gyula financiális igényét akár a felajánlott eszközök és ráfordítások teljes
megvásárlásával, kifizetésével ki kívánja elégíteni és a körzetet önálló körzetként akarja a továbbiakban működtetni
akkor, még a Városi Egészségügyi Intézmény által jelzett 1.332.690.-Ft forrást is biztosítania kell a körzet tárgyi
minimumfeltételeinek megteremtése céljából. Az önkormányzat összes költsége ebben az esetben: 2.788.161.-Ft.
Az alábbi táblázatban foglaljuk össze a praxis átvétele során felmerült költségek viselésével kapcsolatos
alternatívákat:

„praxis összevonás” - 6. és 8. praxis
kiterjesztése esetén

7. számú körzet – önálló körzet
megtartása esetén

A körzet további működtetéséhez
szükséges eszközök megvásárlása
esetén felmerülő költségek

Dr. Bánki Gyula által felajánlott
eszközök megvásárlása, ráfordítások
kifizetése esetén felmerülő költségek

2013-ban:
2014-ben:
Összesen:

336.000.-Ft
0.-Ft
336.000.-Ft

2013-ban:
2014-ben:
Összesen:

1.455.471.-Ft
0.-Ft
1.455.471.-Ft

2013-ban:
2014-ben:
Összesen:

578.450.-Ft
1.332.690.-Ft
1.911.140.-Ft

2013-ban:
2014-ben:
Összesen:

1.455.471.-Ft
1.332.690.-Ft
2.788.161.-Ft

A praxis átvétele során a 2013. évben felmerülő költségek fedezetére az ez évi költségvetésben nincs elkülönítve
forrás, annak biztosítására javaslom a többlet adóbevételt kijelölni, továbbá a 2014. évben felmerülő költségeket
javaslom beépíteni a 2014. évi költségvetésbe.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és döntést hozni a 7. számú felnőtt
háziorvosi körzet átvétele során felmerült költségek viseléséről.

1. döntési javaslat
"7. számú felnőtt háziorvosi körzet átvételével kapcsolatos költségek viselése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a 7. számú felnőtt háziorvosi
körzetet nem önálló háziorvosi körzetként működteti 2014. június 30. napját követően.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Bánki Gyula háziorvos kérelmére a Városi
Egészségügyi Intézmény által készített leltár alapján a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet átadása-átvétele során Dr.
Bánki Gyula által értékesítésre felajánlott eszközök, ráfordítások költségét ……………….-Ft összegben dr. Bánki
Gyula háziorvos részére megtéríti. Az átadásra illetve átvételre kerülő eszközök, felszerelések jegyzéke a határozat
mellékletét képezi.
Gyomaendrőd város Önkormányzatának Képviselő- testülete a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet átvétele során
2013. évben jelentkező ………………..-Ft költség forrásaként a 2013. évi többletadó bevételt jelöli ki.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"7. számú felnőtt háziorvosi körzet átvételével kapcsolatos költségek viselése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a 7. számú felnőtt háziorvosi
körzetet önálló háziorvosi körzetként működteti 2014. június 30. napját követően.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Bánki Gyula háziorvos kérelmére a Városi
Egészségügyi Intézmény által készített leltár alapján a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet átadása-átvétele során Dr.
Bánki Gyula által értékesítésre felajánlott eszközök, ráfordítások költségét ……………….-Ft összegben dr. Bánki
Gyula háziorvos részére megtéríti. Az átadásra illetve átvételre kerülő eszközök, felszerelések jegyzéke a határozat
mellékletét képezi.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához
szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet, valamint a Városi Egészségügyi
Intézmény által készített leltár alapján a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosi rendelőjének tárgyi, szakmai
minimum feltételeinek biztosításához 1.332.690,- Ft önkormányzati forrást biztosít.
Gyomaendrőd város Önkormányzatának Képviselő- testülete a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet átvétele során
2013. évben jelentkező ………………..-Ft költség forrásaként a 2013. évi többletadó bevételt jelöli ki, valamint a
2014. évben felmerülő költségeket 1.332.690. –Ft összegben a 2014. évi költségvetésébe beépíti.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosi
rendelőjének tárgyi, szakmai minimum feltételeinek biztosításához kapcsolódó beszerzések lebonyolításával
megbízza a Városi Egészségügyi Intézményt.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2013. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Ingatlan biztosítása a mentőszolgálatnak
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
Az Országos Mentőszolgálat Dél – Alföldi Regionális Mentőszervezete kérelemmel fordult a T. Képviselő –
testülethez. A gyomaendrődi mentőállomás felújításra kerül. A felújítás időtartamára a mentőszervezet
önkormányzati tulajdonú ingatlanba akar átköltözni, és amennyiben lehetséges kérik a bérleti díj mentes használatot.
A mentőszervezet képviselőivel történt előzetes szemrevételezés alapján a Hősök útja 63. szám alatti ingatlan lenne
a legalkalmasabb. A mentőszervezet képviselőinek tájékoztatása alapján a felújítás befejezésének tervezett
időpontja 2014. június 23.
Az ingatlan jelenleg a Magyar Állam tulajdonát képezi. A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény az
ingatlant 2012. december 13-án használatra, illetve rendelkezésre bocsátotta Gyomaendrőd Város Önkormányzata
részére.
Az ingatlan önkormányzati tulajdonba való vétele folyamatban van.
A használatra és rendelkezésre bocsátást követően a közüzemi szerződések Gyomaendrőd Város Önkormányzata
nevére lettek megkötve.
A rendelkezésre bocsátás megengedi az ingatlan használatba adását, azzal a kikötéssel, hogy amennyiben a
tulajdonos igényt tart rá akkor megszűnik az ingatlan használata. Ez vélhetően nem fog bekövetkezni, tekintettel az
önkormányzati tulajdonba adási eljárásra.
Javaslom az ingatlan ingyenes használatba adást az Országos Mentőszolgálat Dél – Alföldi Regionális
Mentőszervezete kérésének megfelelően. Az ingatlan használatával járó rezsiköltségeket a mentőszervezetnek kell
megfizetnie.

Döntési javaslat
"A Hősök útja 63. szám alatti ingatlan használatba adása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a használatába adott és rendelkezésre bocsátott Gyomaendrőd, Hősök
útja 63. szám alatti ingatlan ingyenesen használatba adja 2013. december 1. napjától az Országos Mentőszolgálat
Dél – Alföldi Regionális Mentőszervezete ( 6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 15-17. ) részére az alábbi
megállapodás alapján.
Használati szerződés
Mely létre jött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., adószáma:
15725527-2-04, képviseli: Várfi András polgármester, mint használatba adó;
Másrészről Országos Mentőszolgálat Dél – Alföldi Regionális Mentőszervezete, 6722 Szeged, Kossuth Lajos
sgt. 15-17., képviseli: …., mint használó az alábbi feltételek mellett:
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1.
A használatba adó Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete … /2013. ( XI. 28. ) Gye. Kt. határozata kapott
felhatalmazás alapján használatba adja a 1577 hrsz-ú, természetben a Gyomaendrőd, Hősök útja 63. szám alatti
ingatlant a használónak.
2.
A használati szerződés: 2013. december 1. napjától 2014. június 30. napjáig határozott időre szól.
3.
A használó a használatában lévő vagyont jó gazda módjára köteles használni, köteles a vagyon állagát, és
értékét megóvni.
4.
Az ingatlan használata ingyenes.
5.
A jelen szerződés alapján fennálló jogviszonynak megfelelően a használó a következő tevékenységekre
használhatja az ingatlant:
A gyomaendrődi mentőállomás felújításának időtartama alatt a folyamatos működéshez szükséges eszközök
tárolására, a mentőszolgálat feladatainak ellátására.
6.
A használó az ingatlant csak rendeltetésének megfelelően használhatja. Az ingatlan használatának jogát
másnak csak a használatba adó hozzájárulásával, általa meghatározott ideig adhatja át.
7.
A használó a használatba adóval történő megállapodása alapján az igénybevett közműszolgáltatások (
elektromos áram, víz és csatornadíj, gázdíj ) díját köteles viselni.
8.
A szerződés megszűnése:
A jelen megállapodást bármelyik fél 15 napos írásos előrejelzési kötelezettség mellett, külön indokolás nélkül
felmondhatja.
10. A szerződést a használatba adó az írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 8 munkanapon belül felmondhatja,
ha
10.1. a használó a rendelkezésére bocsátott helységben nem az ingyenes használatra jogosító tevékenységet végzi
10.2. a használó a 7. pontban meghatározott költségeket nem fizeti meg,
10.3. a használó a szerződésben vállalt, vagy a jogszabályban előírt lényeges kötelezettségét nem teljesíti,
10.4. a használó a használt ingatlant, illetőleg az ehhez tartozó területet rongálja, vagy rendeltetés ellenesen
használja vagy nem a jó gazda gondosságával bánik a használatába adott ingatlannal.
11. A szerződést a használó 8 munkanapon belül írásban mondhatja fel.
12. A felek között felmerülő vitát a felek elsősorban kölcsönös egyességgel igyekszenek rendezni.
13. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvben, a 14/2003. ( VI. 5. )
önkormányzati rendeletben, valamint az önkormányzatok vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló
jogszabályokba foglalt előírásokat alkalmazzák.
A szerződés mellékletét képezi az ingatlan átadás-átvételi jegyzőköny.
Kelt: Gyomaendrőd, 2013. december hó ……-n

Használatba adó

Használó

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

28

9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2013. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Körös Kajak SE kérelme sportolói ösztöndíj program létrehozására
Mag Barbara
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Körös Kajak Sportegyesület azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy a 2014-es költségvetési
évtől kezdődően sportolói ösztöndíj programot hozzon létre. A kérelem az előterjesztés mellékletét képezi.
Ez az ösztöndíj program a Körös Kajak Sportegyesület azon tehetséges sportolóinak támogatását szolgálná, akik
eséllyel rendelkeznek arra, hogy rangos versenyeken kimagasló eredményeket érjenek el.
Az ösztöndíj program kidolgozása, a feltételrendszer leszabályozása, a következő évi költségvetési lehetőségek
áttekintése mindenképpen komoly előkészítő munkát igényel, melyet szakmai részvételével az Egyesület is
segítene.
A Sportegyesület elképzelése szerint átlagosan 4-5 versenysportoló részesülhetne ezen program keretei között havi
60-100 ezer forint összegű ösztöndíjban. Ez alapján az ösztöndíj program bevezetése az adott év költségvetésében
3 és 6 millió Ft közötti forrás elkülönítését tenné szükségessé.
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 Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.

Döntési javaslat
"Körös Kajak SE kérésére sportolói ösztöndíj program létrehozása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Sport
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja a Körös Kajak Sportegyesület kérését, és a 2014-es
költségvetési rendeletben forrást kíván elkülöníteni a sportolói ösztöndíj program bevezetésére.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megbízza az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottságot a támogatási rendszer kidolgozásával.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2013. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 2013. évben végzett
tevékenységéről készített beszámoló elfogadása
Keresztesné Jáksó Éva
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 az 536/2010. (XII. 23.) számú határozata alapján
elfogadta a Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény éves beszámolójának formai és tartalmi
szempontrendszerét, melyet a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. CXL törvény II. fejezete alapján határozott meg:
I.
Az adott év költségvetési főösszegeinek bemutatása
II.
Szolgáltatás
II. 1. Szervezetben bekövetkezett változások – alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat változásai,
módosításai
II. 2. Szervezeti egységenként a
Katona József Művelődési Központ által ellátott
Népház – Kistérségi Konferenciateremhez kapcsolódó
Endrődi Tájház és Helytörténeti Múzeum által ellátott
Gyomai Táj és Alkotóház által ellátott tevékenységek, feladatok szakmai tartalmának bemutatása, az
igénybevevők számának alakulása az előző évekhez viszonyítva
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Szervezeti egységenként a finanszírozás alakulása, saját bevétel alakulása
Személyi és tárgyi feltételek alakulása szervezeti egységekre lebontva
Az adott évben megvalósult fejlesztések
Intézmény szakmai és gazdasági munkájának ellenőrzései
Az adott évben benyújtott pályázatok
Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség
Tervek

Dr. Szonda István intézményvezető elkészítette az intézmény szakmai beszámolóját szakfeladatonként, melyben
bemutatásra kerültek az épületek műszaki állapota, 2013 évben végzett karbantartási és felújítási munkálatok,
továbbá a szervezeti egységekben megrendezésre került programok.
Az intézményi beszámoló tájékoztatást nyújt a nemzeti ünnepek és egyéb városi rendezvények megszervezéséről.
A beszámolóban olvasható az intézmény pénzügyi, személyi és tárgyi feltételeinek bemutatása, valamint a jövőre
vonatkozó tervek, mely a szakfeladatok szakmai színvonalának emelését, a munkaerőstátusz optimálisra emelését
hangsúlyozza.
A szakmai beszámoló az előterjesztés mellékletében olvasható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a döntési javaslat alapján
elfogadni

Döntési javaslat
"Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 2013. évben végzett tevékenységéről készített
beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
30

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Szonda István intézményvezető
beszámolóját, a Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 2013. évben végzett tevékenységéről.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Közművelődési- Közgyűjteményi és Szolgáltató intézmény
5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 9

Szakmai beszámoló a 2013-as évről

Készítette: Dr. Szonda István intézményvezető

1. Bevezető, helyzetelemzés:
Intézményünk életében a 2013-as évet a részleges felújítások, állagmegóvások és a minimalizált
dolgozói létszámmal történő feladatellátás megszervezésének nehézségei jellemezték. Az év eleji
költségvetési tárgyalások eredményeként 1 fő dolgozó munkabérrel együtt átkerült a könyvtárhoz.
Az intézkedés súlyosan érintette a közművelődési és az egész szervezetünk működését. Így a
feladatok

ellátását:

1

fő

vezető-közművelődési-közgyűjteményi

szakalkalmazott,

1

fő

közgyűjteményi szakalkalmazott, 1 fő (hat órás munkakörben) adminisztrációs feladatok és 2 fő
takarítási és karbantartási feladatok alkalmazott látja el.
Örömteli viszont, hogy a vegetációs szintre süllyesztett intézmény még mindig képes a lakosság
igényeit kielégíteni, sőt a civil csoportoknak járó kedvezményeket is tudja biztosítani. A kulturális
közösségi tereinkben nem csökkent a látogatottság, sőt tanfolyamoknak és egyéb oktatásoknak,
előadásoknak is folyamatosan helyet tudtunk biztosítani. Hasonlóan a közgyűjteményi résznél sem
csökkent az érdeklődés, sőt lassú növekedés látható.
Az erősen romló épületeinken (Katona József Műv. Ház) megszüntettük a beázást, és több mint
1000 db cserepet cseréltünk ki. A belső és külső felújítások az Endrődi Tájháznál és a Népháznál is
elkezdődtek.
A telephelyeink épületállományának karbantartására nagyobb erőket mozgósítottunk. Az Endrődi
Tájház oromfalának teljes felújítása megtörtént, az egész ház külső meszelését elvégeztük, az utcai
kerítés teljes felújítása befejeződött. A helytörténeti épületrész teljes külső festése és tornácának
felújítása megtörtént. A megnövekedett látogatói igények miatt egy új, nagyobb udvari kemencét
építettünk, amellyel már nagyobb csoportoknak tudunk programot biztosítani. A kemence fölé
cserépfedésű tetőt készítettünk.
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A Gyomai Táj- és Alkotóházon a meszelés és udvarrendezés karbantartó munkálatai folytak,
megőrizve ezzel a műemléki védettségre érdemes épületet.
A Népház épületén az idén folytatódtak a felújítási munkálatok. A konferencia terem megújító
festése, valamint a Blaha út felőli földszinti terem (volt könyvtár helyisége) teljes tisztító meszelése
valósult meg.
A Katona József Művelődési Központ épületének állapota mindannyiunk számára ismert. A
korábban el nem végzett folyamatos állagmegóvó intézkedések hiánya az épület külső elemeiben,
és a belső terekben nagyobb horderejű beruházásokat sürgetnek. Az épület beázásait megszüntettük
több, mint 1000 db cserepet cseréltünk ki. Az emeleti táncterem parketta felújítása megvalósult, a
belső festési munkálatok ma is kisebb megszakításokkal folynak. Az iroda épület bejáratánál
elkezdődött az akadálymentesített feljáró elkészítése.
Sajnos az épület fűtéskorszerűsítésére kiírt pályázaton nem nyert a fenntartó, így ezek a
munkálatok nem tudtak megvalósulni. Az épület felújítását továbbra is ütemezni kellene, egy-egy
részleg felújításával, hogy ne csak az úgynevezett „tűzoltó munkálatok” kerüljenek elvégzésre, bár
ezek is erősen terhelték az amúgy is karcsú költségvetésünket.
A vázlatos helyzetelemzés végén összefoglalva elmondhatom, hogy a minimalizált költségforrások
és dolgozói létszámok ellenére sikerült megoldanunk a vállalt feladatainkat. Az esetleges eltérések
az év elején elfogadott megvalósítási tervekhez mérten nem a szakmai munkánk hibájából, hanem a
gazdasági közeg regressziójából fakadtak.

2. Az adott év költségvetési főösszegeinek bemutatása:
Személyi juttatás

Járulékok

Dologi

Pénzeszköz átadás

Mód. ei.

Telj.

Mód. ei.

Telj

Mód. ei.

Telj.

10196

7755

2752

1998

12919

7708

0

0

3. Szolgáltatás:
3.1. A szervezetben bekövetkezett változások (alapító okirat, szervezeti és működési
szabályzat változásai:
a.) Az idei évben nem történtek változások az alapító okiratban, a szervezeti és működési
szabályzatban sem.
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b.) Intézményünk a városi újság (Hírmondó) kiadási feladatait látja el 2013. szeptemberétől.

3.2. Katona József Művelődési Központ
A Művelődési Központ továbbra is a város közművelődési és kulturális rendezvényeinek prioritást
élvező közösségi tere. A közel háromszáz főt befogadó színházterme helyet ad a város intézményei
és társadalmi szervei által szervezett kulturális rendezvényeknek. A város intézményeinek fél-évi
és évzáró rendezvényei, a civil csoportjaink nagyrendezvényei mellett a helyi iskolák és óvodák is
egyre többször használják a közművelődési terünket. A GYÜSZTE szervezésében megvalósult
disznótoros rendezvénynek a művelődési ház adott helyet. Nagy megtiszteltetés volt, hogy a VI.
Internet Versfesztivál városunkban valósult meg, és helyszíne a Katona József Művelődési Ház
volt. Az országos rendezvény intézményünk és az OMART Kulturális Egyesület közös
szervezésben született meg. A művelődési házban folyamatos tanfolyamok és képzések valósultak
meg ebben az évben, és reményeink szerint ezek 2014-ben is folytatódnak.
A gyermekeknek tavasszal és ősszel gyermekszínházi és bábszínházi előadásokat tartottunk.
A művelődési ház előadások, bemutatók és tanfolyamok állandó helyszíne. A sajátbevételek
növelése érdekében rendszeresen adunk helyet kereskedelmi tevékenységnek (vásároknak,
termékbemutatóknak).
A Katona József Művelődési Központban működő civil csoportok:
Aerobic (hetente kétszer)
Kung-Fu csoport (egyeztetett időpontban)
Dr. Tóth Elek Nyugdíjas Kertbarát Kör (havonta)
Galaktika Baráti Kör (havonta)
Gyomai Nőklub (kéthetente)
Jóga (hetente)
Kner TSE (hetente)
Komédiás Kör (egyeztetett időpontban)
Körösmenti Táncegyüttes (hetente)
MSZP (egyeztetett időpontban)
Őszidő Nyugdíjas Klub (hetente)
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Rumba TSE (hetente háromszor)
Tupper Klub (havonta)
Városi Alapfokú Művészetoktatási Int. Néptánc
tanszaka (hetente kétszer/háromszor)
Zumba (hetente kétszer)

3.3. Endrődi Népház
A Népház épületében hét állandó civil csoport működik, akik heti vagy havi rendszerességgel
látogatják a közösségi teret. A közművelődési programok mellett tovább folytattuk a tudományos
és szakmai konferenciák és tanácskozások szervezését. Januárban a Háromkirályjárás és
Betlehemes játékra megtelt a konferencia terem. A helybeli gyermekcsoportok mellett felléptek a
hunyai és vésztői diákok is. A rendezvényt Dr. Bartha Elek MTA doktora nyitotta meg. Áprilisban
a X. Gyomaendrődi Tudományos Néprajzi Konferencia tartotta tudományos előadásait a vadászat
témakörében. A konferenciához trófea kiállítás kapcsolódott, melyen bemutatkoztak a helyi
vadásztársaságok. A különleges ereklyék között aranyérmes szarvas trófeák, vaddisznó agyarak és
más jeles vadak trófeái voltak láthatók. A gyerekeknek tavasszal és ősszel gyermekszínházat
szerveztünk. 6. alkalommal adtunk helyet a Gyomaendrődi Holló László Művésztelep záró
kiállításának és az ismét intézményünk szervezésébe került Gyomaendrődi Őszi Tárlatnak. Az Őszi
Tárlat elhelyezésére felújítottuk a Népház alsó termét, ahol a tárlatot követően a Gyomaendrődi
Székely Mihály Modellező Klub rendezte meg országos kiállítását. Sajnos a Népház ügyeletét a
munkatársak váltásokban tudják ellátni. Talán egy rövid időre segítséget nyújt a kulturális
közfoglalkoztatás beindulása.
Az Endrődi Népházban működő civil csoportok:
Cukorbetegek Klubja (havonta)
Gyomaendrődi Sakk-kör
I.sz. Nyugdíjas Klub Egész-ség Kör
(havonta)
I.sz. Gazdakör (kéthetente)
Jóga (hetente)
KDNP (havonta)
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3.4. Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
A muzeális gyűjteményünkben a tájház épülete teljes állagvédő felújításban részesült, így újra szép
környezetben tudja fogadni a látogatókat. A látogatói csoportok elsősorban április-szeptember
között látogatják nagy számban a múzeumot. Még mindig a legnagyobb vonzereje a tájháznak a
múzeumpedagógiai foglalkozások. A kézműves, a csizmadia és a kemencés foglalkozások
résztvevői jelentik látogatóink zömét. A nyár folyamán több gyermektábornak adtuk helyet és az
idén indult napközis tábor egyik folyamatos helyszíne volt a tájház. A családi programjaink közül a
heti kemencés sütőbemutatónk rendszeressé vált. Így minden péntek délelőtt meghirdettük a
programot, melyre egyre többen jelentkeztek. A helytörténeti épület udvarára felépítettünk egy
nagyobb sütőfelületű kemencét, ahol ezeket a gasztronómiai bemutatókat meg tudjuk szervezni.
A 2013. évben (október 30-ig) 2017 fő kereste fel a muzeális gyűjteményt. A tavalyi évhez képest
csaknem 500 fővel emelkedett a látogatók száma.

3.5. Gyomai Táj- és Alkotóház
A Gyomai Táj- és Alkotóházon a meszelés és udvarrendezés karbantartó munkálatai folytak,
megőrizve ezzel a műemléki védettségre érdemes épületet. Az épületet az idei évben is a Kurgán
Hagyományőrző Egyesület használatába adtuk. A bérleti szerződés 2013. januártól-december 31-ig
szól. A szerződésben rögzítettük, hogy az egyesület hagyományőrző és kulturális programokat
szervez a Gyomai Táj- és Alkotóházban, valamint elvégzi a szükséges karbantartási munkákat.

3.6. 2013. évi Nemzeti ünnepek és egyéb városi rendezvények
Intézményünk továbbra is felvállalta a nemzeti ünnepségek és egyéb városi ünnepi rendezvények
megszervezését és lebonyolítását. A költségvetésből 400 000 Ft-ot kaptunk a rendezés költségeire,
mellyel elszámoltunk a Pénzügyi Osztály felé. A rendezés költségei nem haladták meg a biztosított
keretösszeget. Az állami ünnepeken kívül a Hősök napja, a Trianoni emléknap és a Magyar Gazdák
napja emlékezéseket tartottuk meg. Május 1-én Egészség-piac elnevezésű rendezvényt szerveztünk.
Az augusztus 20-ai megemlékezés a Városháza előtt volt, melyen részt vett a városunkban
vendégszereplő 150 fős székely gyermekkórus is. Az ünnepnap estélyén koncertet szerveztünk az
endrődi templomban, ahol egy órás műsort adott a Szentegyházi Gyermekfilharmónia. Októberben
társszervezői voltunk a Testvérvárosi Találkozónak. A több napos rendezvényen gasztronómiai
bemutatót, szilvalekvárfőzést és termelői piacot szerveztünk meg. Az advent négy vasárnapján
városi ünnepséget szervezünk, és terveink között szerepel egy karácsonyi ünnepi koncert
megvalósítása is.
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4. Szervezeti egységek finanszírozásának alakulása, saját bevételek
Kiadások alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj / a mód.
Ei.
% ban

Személyi
juttatások

11528

10196

7755

76.06

Munkaadót
terhelő

3112

2752

1998

72,60

Dologi kiadás

10886

12919

7708

59.66

Kiadások
mindösszesen

25526

25867

17461

47,53

járulékok

Függő kiadás

216

• Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányosnak megfelelően
alakult. 2013. március 1. napjával az intézményből 1 dolgozó áthelyezésre került a Határ
Győző Városi Könyvtárba, így a foglalkoztatottak létszáma 5 főre módosult.
• A dologi kiadásoknak a vizsgált időszakban 59,66 %-a került felhasználásra, ami egy
takarékos gazdálkodást mutat.

Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei.
%-ban

Maradvány műk.
célra

2900

2933

0

Intézményi műk.
bevételek

6800

6800

4520

66,47

Irányító szervtől
kapott támogatás

15826

16270

14092

86,61

Bevételek

25526

26003

18612

71,58
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összesen

• Az intézményi saját bevételek az időarányos alatt teljesültek. A Tájháznál a betervezett 800
E Ft-ból 596 E Ft realizálódott, a Művelődési Házaknál pedig a tervezett 6 millió Ft-nak a 64
%-a folyt be, azaz 3.850 E Ft.
• Az irányító szervtől igénybevett támogatás összege meghaladja az időarányos teljesítést,
melynek oka a bevételek elmaradása. Amennyiben az intézmény bevétele év végével elmarad
a tervezett összegtől, úgy a kiadásoknál kell tartalékolni annak érdekében, hogy a tervezett
keretek közötti gazdálkodás megvalósuljon.

5. Személyi és tárgyi feltételek alakulása:
Az év folyamán történt változások:
-

1 fő szülési szabadságról jött vissza és hat órában látja el az adminisztrációs feladatokat

-

1 fő közművelődési szakalkalmazott bérrel együtt a könyvtárba áthelyezve

Aktuális helyzet:
- Tájház: 2 fő kinevezés határozatlan időre
- Művelődési Központ-Népház: 3 fő kinevezés határozatlan időre (ebből 1 fő hat órás
munkaviszonyban)

6. Az intézmény szakmai és gazdasági munkájának ellenőrzései:
Pénzügyi belső ellenőrzés volt intézményünknél valamint, hatósági katasztrófavédelmi
célellenőrzés folyt, melyben pozitív elbírálásban részesültünk.
Intézményünk munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi előadója Jozaf Csaba, aki
folyamatosan ellenőrzi a biztonsági berendezéseket és a munkavédelmi szabályok betartását.

7. Az adott évben benyújtott pályázatok:
A tárgyévben intézményünk az ALFA pályázaton indult, melyen kétmillió forint támogatásban
részesült.

8. Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség:
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Az intézmény sokoldalú feladataiból következően igen sok intézménnyel, szervezettel és
magánszeméllyel áll kapcsolatban. Elmondhatjuk, hogy városunk szinte valamennyi lakójával
kapcsolatba kerülünk, valamint az ide látogató turistákkal is.
A különféle programok megvalósulásában városunk valamennyi intézményével, civil szervezetével
együttműködünk. A különféle civil szervezetek, csoportok működését segítjük (adott esetben
gépelés, másolás, segítség program szervezésében és lebonyolításában, reklámozás, stb.)
Együttműködünk a Tourinform Irodával, és a szomszédos települések turisztikai szolgáltatóival.
Szorosan együttműködünk városunk oktatási intézményeivel, valamint több országos felsőoktatási
intézménnyel.
Szakmai együttműködés alakult ki a Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Magyarországi Tájházak
Szövetségével.
Együttműködünk a szomszédos települések közművelődési intézményeivel és a megyei szervekkel
Szoros munkakapcsolatban dolgozunk az Artisjus jogvédő szervezettel
Jó kapcsolatokat ápolunk a médiák képviselőivel (helyi és regionális írott sajtó, elektronikus média,
Videokrónika, Körös TV, országos médiák: MTV1, Duna TV, Digi TV, stb.)

9. Tervek a jövő évre vonatkozóan:
Az intézményünk hatékonyabb működése érdekében a szakfeladatok szakmai színvonalát
emelnünk kell. Az egyes szakfeladatok ellátásához szükséges munkaerőstátusz minimumát
fokozatosan az optimálisra kell emelni. Az intézményegységek racionális működtetése strukturális
változtatásokat igényel, de ezeket a változtatásokat csak városi színtű együttműködésben lehet
megvalósítani.
Gyomaendrőd, 2013. november 11.

Mellékletek
KKSZI Katona József Művelődési Központban megtartott 2013. évi rendezvények
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15 civil szervezet, csoport működik rendszeresen a telephelyen
Aerobic (hetente kétszer)
Dr. Tóth Elek Nyugdíjas Kertbarát Kör (havonta)
Galaktika Baráti Kör (havonta)
Gyomai Nőklub (kéthetente)
Jóga (hetente)
Kner TSE (hetente)
Komédiás Kör (egyeztetett időpontban)
Körösmenti Táncegyüttes (hetente)
MSZP (egyeztetett időpontban)
Őszidő Nyugdíjas Klub (hetente)
Rumba TSE (hetente háromszor)
Tupper Klub (havonta)
Városi Alapfokú Művészetoktatási Int. Néptánc tanszaka (hetente kétszer/háromszor)
Zumba (hetente kétszer)
Kung-Fu csoport (egyeztetett időpontban)

39 vásár (október 31-ig)
19 termékbemutató (október 31-ig)

(a sorszám nélküli rendezvények még nem valósultak meg)

Ssz.

Dátum

Nap

Helyszín

Rendezvény

Rendező,
szervező neve

1. 01.02.

szerda

Kiállító
terem

Véradás

Magyar Vöröskereszt

2. 01.07

hétfő

Kiállító
terem

Véradás

Magyar Vöröskereszt
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3. 01.11.

péntek

Színházt.

VAMI néptánc félévzáró bemutató

4. 02.12.

kedd

Kiállító
terem

Magyar Agrárkamara választási
rendezvénye

Magyar Agrárkamara

5. 02.14.

csütörtök

Színházt.

Kis Bálint Ált. Iskola Valentin‐napi
rendezvény

Ágostonné Farkas Mária

6. 03.01.

péntek

Színházt.

Álláskeresők börzéje

Munkaügyi Központ

7. 03.07.

csütörtök

Színházt.

Őszidő Nyugdíjas Klub nőnapi és
március 15‐i ebédje

Pap Jánosné

8. 03.13.

szerda

Színházt.

Gyermekszínház

KKSZI

9. 03.16.

szombat

Klubterem

Kecsegészugi Horgászegyesület éves
taggyűlése

10. 03.17.

vasárnap

Klubterem

Torzsási Horgász Egyesület éves
taggyűlése

11. 03.20.

szerda

Színházt.

Lakossági fórum

Jobbik Gyomaendrődi
Szervezete
Arnóczi István

12. 03.21.

csütörtök

Színházt.

Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
részközgyűlése

Szujó Zsolt

13. 03.23.

szombat

Kiáll.t.

Galaktika Klub előadás

Gál Imre

14. 04.06.

szombat

Színházt.

Tavaszi zsongás

VAMI
Hevesi‐Nagy Anikó

15. 04.09.

kedd

Kiáll.t

Bor‐, kolbász‐ és pálinkakészítők
versenye

Nyugdíjas Kertbarát
Körrel közös rendezvény

16. 04.15.

hétfő

Kiáll.t.

Véradás

Magyar Vöröskereszt

17. 04.18‐
19‐20.

csüt‐pént‐
szombat

Színházt.

VI. INTERNET VERSFESZTIVÁL

Molnár Albert

18. 05.09.

csütörtök

Színházt.

Őszidő Nyugdíjas Klub anyák napi
műsoros rendezvény

Pap Jánosné

19. 05.11.

szombat

Az egész
ház

Néptánc Fesztivál

Békés Megyei Néptánc
Szövetség

20. 05.22.

szerda

Színházt.

Kihívás napja városi rendezvény egyik

Polgárm. Hivatal

Kiáll.t.
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helyszíne
21. 05.24.

péntek

Színházt.
Kiáll.t.

Óvodai gyermeknap

Czikelyné Fodor Tünde

22. 05.31.

péntek

Színházt.

Margaréta Óvoda (Jókai út) ballagás

Czikelyné Fodor Tünde

23. 06.01.

szombat

Színházt.

Százszorszép Óvoda (Kossuth u.)
ballagás

Czikelyné Fodor Tünde

24. 06.01.

szombat

Színházt.

VAMI néptánc tanszak évzáró
táncbemutató

Weigert László

25. 06.02.

vasárnap

Színházt.

Rumba Táncsport Egyesület évzáró
táncbemutató

Megyeriné Csapó Ildikó

26. 06.06.

szerda

Színházt.

Városi pedagógus nap

Járási Hivatal

27. 06.07.

péntek

Kiállító
terem

Éves közgyűlés

Magyar Juh és
Kecsketenyésztők
Országos Egyesülete

28. 06.11.

kedd

Színházt.

Kis Bálint Napok zárókoncert

Ágostonné Farkas Mária

29. 06.18.

kedd

Színházt.

Városi Alapfokú Művészetokt.
Intézmény évzáró gála

VAMI
Hevesi‐Nagy Anikó

30. 06.22

szombat

Színházt.

Suttyomba Népzenei Fesztivál

Szujó Zsolt

31. 07.06.

szombat

Színházt.

Lakodalom

Tímár Attila

32. 07.15.

hétfő

Kiállító
terem

Véradás

Magyar Vöröskereszt

33. 07.22.

hétfő

Kiállító
terem

Véradás

Magyar Vöröskereszt

34. 07.23.

kedd

Színházt.

Kulturális Seregszemle

ÖNO

35. 08.22.

csütörtök

Színházt.

Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
részközgyűlése

Szujó Zsolt

36. 09.20‐
22‐ig

Péntek

Színházt. +
kiáll.t.

(Szüreti) Őszi termésbemutató kiállítás

Dr. Tóth Elek Kertbarát
Körrel közösen

Szombat
vasárnap
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37. 09.26.

csütörtök

Színházt.

30 éves jubileumi és Idősek világnapi
műsoros ebéd

Őszidő Nyugdíjas Klub
Pap Jánosné

38. 09.30.

hétfő

Kiállító
terem

Véradás

Magyar Vöröskereszt

39. 10.07.

hétfő

Kiállító
terem

Véradás

Magyar Vöröskereszt

40. 10.19.

szombat

Klubterem

Galaktika Klub előadás

Gál Imre

41. 11.05.

kedd

Kiállító
terem

Véradás

Magyar Vöröskereszt

42. 11.09.

szombat

Egész ház

Disznótoros és Böllérpálinka verseny

GYÜSZTE

43. 11.11‐
22‐ig

2 hét

Színházt.

Zöldülj! Fordulj! vándorkiállítás

Kis Bálint Általános Iskola

Klubterem

Fotókiállítás

gyomaendrődi Német
Nemzetiségi
Önkormányzat

44. 11.15‐
26‐ig

45. 12.05.

csütörtök

Színházt.

Mikulás nap

Gyomai Kner Nyomda
Nyrt.

46. 12.07.

szombat

Színházt.

Városi Mikulás ünnepség

KKSZI

47. 12.12.

csütörtök

Színházt.

Őszidő Nyugdíjas Klub karácsonyi
műsoros ebéd

Pap Jánosné

48. 12.13.

péntek

Kiállító
terem

MSZP Gyomaendrődi Szervezetének
évzáró vacsorája

Fülöp István

49. 12.14.

szombat

Színházt.

Prima Soft évzáró vacsora

Színházt.

Idősek karácsonya. (ÖNO) Térségi
Szociális Gondozási Központ Városi
karácsonyi ünnepség

Dec.

Térségi Szociális
Gondozási Központ

KKSZI Népház 2013. évi rendezvények
6 civil szervezet, csoport működött/működik rendszeresen a telephelyen
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Cukorbetegek Klubja (havonta)
I.sz. Nyugdíjas Klub Egész-ség Kör (havonta)
I.sz. Gazdakör (kéthetente)
Jóga (hetente)
KDNP (havonta)
Gyomaendrődi Sakk-kör (hetente)

(a sorszám nélküli rendezvények még nem valósultak meg)

Sorsz.

Dátum

Helyszín

Rendezvény

Rendező, szervező
neve, elérhetősége

1. 01.12.

Konf. terem

Betlehemes játék

Dr. Szonda István

2. 02.09.

Konf. terem

Szent Imre Alapítvány vacsora

Tóth P.

3. 03.02.

Konf. terem

Hangfürdő

Stranszkí Mihályné

4. 03.10.

Konf. terem

Méhész szakmai nap

Megyei Méhész
Szövetség

5. 04.20.

Konf. terem

X. Néprajzi Konferencia

Dr. Szonda István

6. 05.30.

Konf. terem

Tájékoztató fórum

Polgármesteri Hiv.

7. 06.21.

Konf. terem

Határszemle utáni tájékoztató

Polgármesteri Hiv.

8. 06.24.

Földszinti
terem

I. Nyugdíjas Klub ebéd

Majorosné

9. 08. 28‐31.

Konf. terem

Gyerektábor

Havelda Jánosné

10. 09.21.

Konf. terem

Gazdafórum

Endrődi Gazdakör

11. 10.05.

Földszinti
terem

Őszi Tárlat

Dr. Szonda István

12. 10.05.

Konf. terem

Családi rendezvény

Czikkely I‐né

11.29.

Konf. terem

Gazdaköri vacsora

Endrődi Gazdakör

12.04.

Konf. terem

Gyermekszínház

KKSZI Molnár Borbála
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12.14.

Földszinti
terem

Cukorbetegek klubja ebéd

Gellainé Tuboly Zs.

12.20.

Konf.
Terem

KDNP vacsora

Ungvölgyi J.

12.30.

Konf. terem

I. Nyugdíjas Klub évzáró ebéd

Majorosné
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2013. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. javadalmazási szabályzata
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény, alapján a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok, legfőbb szerve köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági
tagok, illetve a Munka Törvénykönyve rendelkezései hatálya alá tartozó munkavállalók javadalmazása, valamint a
jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről.
A szabályzat célja, hogy egységes szabályozással elősegítse Gyomaendrőd Város Önkormányzata kizárólagosan
tulajdonában álló Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. vezető tisztségviselői, vezető állású munkavállalói és felügyelő
bizottsági tagjai javadalmazásának áttekinthetőségét és ellenőrizhetőségét.
A törvény rendelkezései alapján a szabályzatot, vagy annak módosítását az elfogadásától számított harminc napon
belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.
Dr. Varga Imre ügyvéd elkészítette a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. javadalmazási szabályzatát.
Döntési javaslat
"Javadalmazási szabályzat jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete jóváhagyja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. alábbi javadalmazási
szabályzatát.
TERVEZET
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.
JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA
Bevezető
1)
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. Törvény (a
továbbiakban: Törvény) 5. § (3) bekezdése alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaságok, legfőbb szerve
köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok, valamint a Munka Törvénykönyvéről
szóló 1992. évi XXII. Törvény (a továbbiakban: Mt.) 188. § (1) bekezdése, valamint a 188/A. § (1) bekezdése hatálya
alá tartozó munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások
módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről (a továbbiakban: Szabályzat).
2)
A szabályzat célja, hogy egységes szabályozással elősegítse Gyomaendrőd Város Önkormányzata 100 %
tulajdonában álló Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. vezető tisztségviselői, vezető állású munkavállalói és felügyelő
bizottsági tagjai javadalmazásának áttekinthetőségét és ellenőrizhetőségét.
3)
A Törvény 5. § (3) bekezdése alapján a Szabályzatot, vagy annak módosítását az elfogadásától számított
harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.
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I. A Szabályzat hatálya
1)
A Szabályzat hatálya Gyomaendrőd Város Önkormányzat által alapított és a Törvény 1. § b) pontja
értelmében többségi (100%-os) befolyása alatt álló Gyomaendrődi Liget Fürdő Korlátolt Felelősségű Társaságra (a
továbbiakban: Társaság) terjed ki.
2)
A Szabályzat személyi hatálya kiterjed vezetőtisztségviselőkre:
a) az ügyvezetőre, aki a munkáltató vezetője, ill. helyettesére /Mt. 188. § (1)/, továbbá a tulajdonos által vezetőnek
minősített munkavállalókra /Mt. 188/A. § (1)/ (a továbbiakban: vezető állású munkavállaló)
c) a felügyelő bizottság elnökére és tagjaira.
3)
A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a
a) a vezető tisztségviselő javadalmazására
b) a vezető állású munkavállaló javadalmazására
c) a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak javadalmazására (tiszteletdíjára)
d) egyéb juttatásokra, valamint
e) a jogviszony megszűnésének esetére biztosított juttatások módjára, mértékének
elveire, rendszerére.
4)
A Szabályzat időbeli hatálya
A Szabályzat 2011. szeptember hó 21. napján lép hatályba és határozatlan időre szól.
II. A Javadalmazás módjának, mértékének általános elvei
1)
A Szabályzat hatálya alá tartozó javadalmazási formák és módok szerinti jövedelmek és juttatások sem
külön-külön, sem pedig együttesen nem befolyásolhatják hátrányosan a társaság gazdálkodását, kiegyensúlyozott m
űködését.
2.)

A javadalmazási formáknak és módoknak igazodniuk kell a szolgáltatás minőségéhez.

3)
A javadalmazás mértékének kialakításakor a következő elveket, követelményeket kell
érvényesíteni:
a) gazdaságosság,
b) versenyképesség,
c) azonos elbírálás,
d) átláthatóság,
e) a munka minősége,
f) arányosság a munkavégzés, a felelősség, az elért eredmény tekintetében,
III. Az ügyvezető és vezető állású munkavállaló javadalmazása
1)
A társaság ügyvezetőjét a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 21.§ (3)
bekezdése alapján a Képviselő-testület választja meg határozatlan időre.
2)
Az ügyvezető javadalmazásának arányban kell állnia különösen a munkavégzéssel, felelőssége mértékével,
a rábízott vagyon nagyságával és a foglalkoztatottak létszámával.
3)
Az ügyvezető személyi alapbérének összegét a Képviselő-testület határozza meg a megválasztáskor, illetve
évente egyszer az előző üzleti év beszámolójának tárgyalásakor.
4)
Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető
megbízatás után részesülhet javadalmazásban, ezért a vezető tisztségviselő javadalmazása az ezzel kapcsolatos
nyilatkozata függvényében folyósítható. Ennek értelmében a vezető tisztségviselő és a vezető állású munkavállaló
köteles a szabályzat hatálybelépését, vagy a munkaszerződés megkötését követő 15 napon belül nyilatkozni, hogy
más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál töltenek-e be a törvény hatálya alá tartozó megbízást és ezért
javadalmazásban részesülnek-e. Amennyiben ezen személyek nyilatkozatából az állapítható meg, hogy máshol a
törvény hatálya alá tartozó javadalmazásban részesülnek, akkor mindaddig amíg ez fennáll, a Gyomaendrődi Liget
Fürdő Kft-nél javadalmazásra nem jogosultak.
5)
A vezető állású munkavállaló javadalmazását (személyi alapbérét) az ügyvezető állapítja meg, ennek során
az éves inflációra is figyelemmel a társaságnál végrehajtott bérfejlesztés mértékét veszi figyelembe, amely elvtől
esetileg, illetve a gazdasági társaságot teherviselő képességére tekintettel eltérhet.
IV. A felügyelő bizottság elnökének és tagjainak javadalmazása
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1)

Az Alapító a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíjat állapíthat meg.

2)
A felügyelő bizottság elnökének – többletfeladataira tekintettel – a tagokénál magasabb összegű tiszteletdíjat
állapíthat meg.
3)
A társaság felügyelő bizottsága elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem
haladhatja meg a külön jogszabályban meghatározott mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét.
4)
A társaság felügyelő bizottsága tagjának e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem
haladhatja meg a külön jogszabályban meghatározott mindenkori legkisebb munkabér háromszorosát.
5)
Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelő
bizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban, ezért tiszteletdíja az ezzel kapcsolatos nyilatkozata
függvényében folyósítható. Ennek értelmében a felügyelő bizottsági tagok kötelesek a szabályzat hatálybelépését
követő 15 napon belül a szabályzat mellékletét képező tartalom szerint nyilatkozni, hogy más köztulajdonban álló
gazdasági társaságnál töltenek-e be a törvény hatálya alá tartozó megbízást és ezért javadalmazásban részesülneke. Amennyiben ezen személyek nyilatkozatából az állapítható meg, hogy máshol a törvény hatálya alá tartozó
javadalmazásban részesülnek, akkor mindaddig amíg ez fennáll, a Társaságnál javadalmazásra nem jogosultak.
V. Egyéb juttatások
1)
A vezető tisztségviselő, valamint az Mt. 188. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló számára
teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó juttatást az Alapító, az Mt. 188/A § (1) bekezdése hatálya
alá eső vezető állású munkavállaló esetében pedig az ügyvezető határozhat meg, amelyről a felügyelő bizottság
véleményét előzetesen ki kell kérni.
2)
Teljesítménykövetelményként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható
meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató,
objektíven meghatározható teljesítményt takar.
3)
A teljesítménykövetelményhez kapcsolódó juttatás fizetésére az előírt feltételek teljesítése esetén annak
megállapítását követően kerülhet sor, hogy a társaságnak az üzleti év végén nincs lejárt köztartozása.
4)
A vezető tisztségviselő és a vezető állású munkavállaló a gazdasági társaságnál foglalkoztatott, nem vezető
munkavállalók számára biztosított mértékben jogosult a társasánál bevezetett szociális juttatások igénybevételére.
5)
A munkával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése során felmerült költségek megtérítése tekintetében az
Mt. 153. §-ában foglaltak irányadók.
6)
A felügyelő bizottság elnöke és tagjai a IV. pontban meghatározott javadalmazáson felül – az igazolt, a
megbízatásával összefüggésben felmerült költségek megtérítésén kívül – más juttatásra nem jogosultak.
VI. A jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások
1)
A társaságnál a végkielégítésre való jogosultság tekintetében a Szabályzat személyi hatálya alá tartozó
munkavállaló esetében az Mt.-ben szabályozott feltételektől nem lehet eltérni.
2)
A Szabályzat személyi hatálya alá tartozó munkavállaló nem jogosult végkielégítésre közös megegyezéssel
történő jogviszony megszüntetés esetén valamint, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka – ide nem értve az
egészségügyi alkalmatlanságot – a munkavállaló képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával
összefügg.
3.)
A Szabályzat személyi hatálya alá tartozó munkavállalók jogviszonyuk rendes felmondással történő
megszüntetése esetében, a felmondási idő a három hónapot nem haladhatja meg. A felmondási idő harminc nap, ha
a munkáltató rendes felmondásának indoka – ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot – a munkavállaló
képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg.
4)
A felügyelő bizottság elnökének és tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízás megszűnése esetére
juttatás nem biztosítható.
Záradék:
A szabályzatot Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2011.(….) határozatával hagyta jóvá.
Dátum: 2011. szeptember 21.
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……………………………..
Polgármester

…………………………………….
Jegyző

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2013. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Liget Fürdő területének a bővítése
Csényi István
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete szeptemberi ülésén a Gyomaendrődi Liget Fürdő szolgáltatásainak
fejlesztése, illetve a bevételek növelése érdekében több javaslat hangzott el.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasította a Liget Fürdő Kft-t hogy vizsgálja meg a fürdő
területének bővítésének lehetőségét a holtág felé, ahol pihenő csónakázó hely kerülhetne kialakításra (455/2013.
(IX. 26.) Gye. Kt. határozata ).
A liget fürdő és a környező területek vizsgálata a lehetséges fejlesztési irányok figyelembe vételével.
A fürdő „K” jelű különleges területek építési övezetekbe tartozik a helyi építési szabályozás szerint. Új építés, ill.
telekosztás csak az övezet egészére kiterjedő terv tervtanácsi véleményezése alapján engedélyezhető.
A fürdő és a Hantoskerti holtág között közterület, hétvégi üdülőházak, építmények és zöldpark helyezkedik el.
Figyelemmel a Hatoskerti holtág felé történő pihenő és csónakázó kialakítására lehetőség van a Gyomai Kner
Nyomda Zrt. tulajdonában lévő Gyomaendrőd, Kiss Lajos üdülőtelep 1-4. szám alatti üdülő és a Szabadság térre
vezető gyalogátjáró közötti Erzsébet ligethez tartozó zöldterületen.
A helyi építési szabályozás alapján, a zöldterületen elhelyezhető a pihenést és a testedzést szolgáló építmény,
vendéglátó épület, a terület fenntartásához szükséges épület. Az épületek legfeljebb 2 %-os beépítettséggel
helyezhetők el, legfeljebb 4,5 m építménymagassággal.
A zöldterületeken épületek a vízfolyások partvonalától mért 10-10 m-en belül nem helyezhetők el.
A helyi építési szabályozás alapján az Erzsébet liget fái illetve a holtág helyi jelentőségű természetvédelmi terület.
Az építési szabályozás értelmében, a holtágban 6 m2 felületig stég helyezhető el. Ennél nagyobb felület estén külön
kell engedélyeztetni.
A pihenő és csónakázó kialakítása célából történő területbővítéshez az alábbiakat javaslom:
1. A pihenő és csónakázó kialakításhoz az Erzsébet Liget területéből pontosan behatárolt rész kerüljön a Liget
Fürdő kezelésbe.
2. A csónakázóhoz szükséges lejárót a Liget Fürdő saját költségén köteles kialakítani.
3. A terület használata illetve az építmények elhelyezése során köteles a természetvédelmi jelleget fenntartani,
óvni a természetvédelem alatt álló fákat illetve azt rendben tartani.
4. Amennyiben szükséges a terület kerítéssel való elhatárolása, akkor azt a természetvédelmi terület károsítása
nélkül lehet elhelyezni.

Döntési javaslat
"Terület kezelésbe adása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Hatoskerti holtág felé történő pihenő és csónakázó kialakításához a
Gyomai Kner Nyomda Zrt. tulajdonában lévő Gyomaendrőd, Kiss Lajos üdülőtelep 1-4. szám alatti üdülő és a
Szabadság térre vezető gyalogátjáró közötti Erzsébet Ligethez tartozó zöldterületet kezelésbe adja a Gyomaendrődi
Liget Fürdő Kft.-nek az alábbi feltételek mellett.
1. A csónakázóhoz szükséges lejárót a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. saját költségén köteles kialakítani.
2. A terület használata illetve az építmények elhelyezése során köteles a természetvédelmi jelleget fenntartani,
óvni a természetvédelem alatt álló fákat illetve azt rendben tartani.
3. Amennyiben szükséges a terület kerítéssel való elhatárolása, akkor azt a természetvédelmi terület károsítása
nélkül kell elhelyezni.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2013. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Liget Fürdő Kft. kérelme
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Vass Ignác
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. ügyvezető igazgatója 2013. november 13-án kelt levelében kérelemmel fordult a
Képviselő-testülethez. Kérelmében jelezte, hogy annak érdekében, hogy a Kft-nek 2013. december 31-én ne
legyenek likviditási problémái, az eddig átutalt 20.663 E Ft összegű önkormányzati működési támogatáson felül
további 10 millió Ft összegű kiegészítő támogatásra lenne szüksége.
A Liget Fürdő kérelme és az azt alátámasztó bevételeket és kiadásokat bemutató kiegészítő anyag az előterjesztés
mellékletét képezi.
A kérelem értékelése során célszerű megvizsgálni a Fürdő részére 2012. évben biztosított támogatás nagyságát is,
így röviden vázolnám az előző év finanszírozásának alakulását.
2012.
A 2012. évi költségvetési rendeletben meghatározott működési támogatás összege: 30.153.000 Ft, melyből
18.000.000 Ft a működési kiadások finanszírozását szolgálta, 12.153.000 Ft pedig az Önkormányzat felé fizetendő
bérleti díj összegének forrását képezte.
Az oktatási intézményekben megszervezett úszásoktatásra, egyesületi úszóedzésekre biztosított keret
összege 7.000.000 Ft volt.
A Képviselő-testület 2012. novemberi ülésén az eredeti költségvetésben meghatározott támogatáson felül
további 5.000.000 Ft összegű támogatási keretet hagyott jóvá a Liget Fürdő részére működési kiadásainak
finanszírozására. Ezen keretből a ténylegesen felhasznált összeg 4.200.000 Ft volt.
A Fürdő által 2011. évben felvett 25.000.000 Ft összegű forgóeszköz hitelből az Önkormányzat, mint kezes
10.000.000 Ft-ot törlesztett a pénzintézet felé. Ezen 10.000.000 Ft összegű tartozást a Képviselő-testület 2012.
novemberi ülésén elengedte a Fürdőnek.
Összességében a működési kiadások finanszírozására biztosított támogatás összege 2012. évben 34.353.000
Ft volt, a közvetett szolgáltatás vásárlás pedig 7.000.000 Ft összegben valósult meg. A Fürdő helyett törlesztett
hitel összege: 10.000.000 Ft.
2013.
A 2013. évi költségvetési rendeletben 20.663.000 Ft működési támogatás lett jóváhagyva a Fürdő részére,
melyből 8.000.000 Ft a működési kiadások finanszírozását szolgálta, 12.663.000 Ft pedig az Önkormányzat felé
fizetendő bérleti díj összegének forrását képezte.
Az oktatási intézményekben megszervezett úszásoktatásra, egyesületi úszóedzésekre biztosított keret bruttó
összege 12.700.000 Ft volt, melyet a Fürdő előleg formájában teljes egészében le is hívott.
2013. június 30-án vált esedékessé a Fürdő által 2011. évben felvett forgóeszköz hitelből fennmaradt
15.000.000 Ft rendezése a pénzintézet felé, melyet ismételten az Önkormányzat fizetett meg a Fürdő helyett. Ezen
15.000.000 Ft összeget az Önkormányzat tartozásként előírta a Liget Fürdővel szemben, felülvizsgálatára a
Képviselő-testület 2013. decemberi ülésén kerül sor.
Összességében a működési kiadások finanszírozására biztosított támogatás összege 2013. november 14.
napjáig 20.663.000 Ft volt, a szolgáltatás vásárlás pedig 12.700.000 Ft összegben valósult meg. A Fürdő helyett
törlesztett hitel összege: 15.000.000 Ft.
2012. évben a működési kiadások finanszírozására és szolgáltatás vásárlására összességében 41.353.000 Ft-ot
biztosított az Önkormányzat, 2013. évben a jóváhagyott támogatás és szolgáltatás vásárlás összege 33.363.000 Ft.
Amennyiben a kért 10.000.000 Ft többlet támogatás jóváhagyásra kerül a testület részéről, úgy a Fürdő részére
2013. évben 2.000.000 Ft-tal több támogatás kerül kifizetésre, mint az előző évben.
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetését a Fürdő helyett teljesített hitel visszafizetés 5.000.000 Ft-tal nagyobb
mértékben terhelt, mint 2012-ben.
Megvizsgálva a Fürdő részére biztosított támogatás, szolgáltatás vásárlás, hitel törlesztés és nyújtott kölcsön
együttes összegét azt kell megállapítanunk, hogy a kért támogatás biztosítása esetén a Fürdő feladatellátásához
2012. évben 51.353.000 Ft-ot biztosított az Önkormányzat, 2013. évben viszont már 58.363.000 Ft-ot.
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Az Önkormányzat javaslata, hogy a Képviselő-testület egy 10.000.000 Ft összegű támogatási keretet hagyjon jóvá a
Fürdő részére, melynek tényleges lehívásakor a Fürdőnek megfelelő bizonylatok (a kiadást és a realizálódott
bevételeket alátámasztó dokumentumok) másolatával kell igazolnia az adott támogatási összeg szükségességét.
A többlet támogatás forrásaként a 2013. évben realizálódott többlet helyi adóbevételt javasoljuk kijelölni.
A fent említett kérelmében a Fürdő további problémát jelzett a Képviselő-tesület felé. A Testület 2013. évi
költségvetési rendeletében bruttó 12.700.000 Ft összegben tervezett fürdőszolgáltatás vásárlást óvodai, iskolai
úszásoktatásra, egyesületi úszóedzésre, helyi lakosok jegyárkülönbözetének rendezésére. Ezen szolgáltatásért az
önkormányzatnak a terv szerint bruttó 480 Ft/fő díjat szükséges fizetni a Fürdő felé. A díjtétel által felvetett
problémákat a Fürdő vezetője kérelmében részletesen összefoglalta.
A Fürdő kérése, hogy a Képviselő-testület a fent említett igénybevevők részére a fürdőszolgáltatást a korábban
megállapított bruttó 480 Ft/fő helyett 720 Ft/fő díjért biztosíthassa és a 2013. január 1-jétól jelentkező különbözetet
az Önkrományzat felé kiszámlázhassa. Ezáltal rendezve lenne a helyi kedvezményes szolgáltatási ár és a vidéki
kedvezményes belépő közötti árkülönbözet is, valamint a 2013. évre szolgáltatás vásárlásra jóváhagyott bruttó
12.700.000 Ft keret felhasználása is biztosított lenne.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni.
1. döntési javaslat
"Többlet működési támogatás biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Liget Fürdő Kft. részére 10 millió Ft összegű többlet
működési támogatási keretet biztosít. A támogatás lehívásának feltétele: A Liget Fürdő Kft. a támogatás lehívásakor
megfelelő bizonylatok (a kiadást és a realizálódott bevételeket alátámasztó dokumentumok) másolatával igazolja az
adott támogatási összeg igénybevételének szükségességét. A plusz támogatás forrása a 2013. évben realizálódott
többlet helyi adóbevétel. A 2013. évi költségvetési rendeletbe a ténylegesen igénybe vett támogatás összegének
ismeretében kerüljön a többlet működési támogatás beépítésre.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 12. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
2. döntési javaslat
"Szolgáltatási díjtétel módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy 2013. évben a Liget Fürdő Kft. az óvodai, iskolai
úszásoktatáson, egyesületi úszóedzésen részt vevő gyermekek számára a fürdőszolgáltatást bruttó 720 Ft/fő áron
biztosítsa és a már igénybe vett szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a bruttó 720 Ft/fő és a korábban jóváhagyott bruttó
480 Ft/fő közti különbözetet az Önkormányzat felé kiszámlázza.
Határidők, felelősök:
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Határidő: 2013. 12. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2013. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Bérleti díjak módosítása
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
Az önkormányzati tulajdonban lévő holtágakat üzemeltető egyesületekkel, a Vállalkozók Házában helyiséget bérlő
Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Egyesületével valamint az Önkormányzati Közös Hivatalban ügyfélszolgálati
irodát működtető E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft-vel kötött bérleti szerződésekben a bérleti díj módosítása a
tárgyévet megelőző KSH által közölt fogyasztó árindex mértékéhez van kötve. A módosítás esedékessége: tárgyév
január 1. Ezen szerződések esetében a KSH által közölt fogyasztó árindex elérhetőségét követően, annak
mértékével növelt bérleti díj kerül számlázásra. Ebben az esetben nem kell külön szerződést módosítani. A
mellékletben a bérlet ingatlanok és bérleti díjak tájékoztató jelleggel be vannak mutatva.
A szerződések másik típusánál a bérleti, valamint használati díjak emelésének a mértéke a következő költségvetési
évre tervezett kormány által közölt „éves fogyasztói árindex figyelembevételével kerül megállapításra.” A
felülvizsgálat esedékessége 2013. november 30. Itt a bérleti, illetve a használati díj a módosítása a tárgyévre előre
történik a felek közös megegyezése alapján.
A kormány által a költségvetési tervezetben közölt 2014. évre várható infláció ( fogyasztói árindex ) 2,4 % .
Az előterjesztéshez mellékelt táblázatban a bérleti díjak 2,4 %-os mértékkel kerültek emelésre az összeg
nagyságától függően ezer, illetve száz forintos kerekítéssel.
A „Gyoma-Gazda” Bt. bérleti szerződése 2013. december 31. napjával lejár. A szerződés meghosszabbítására
javaslom az egy év időtartamot meghatározni a bérleti díj emelése mellett.
A Liget Fürdő Kft által használt 1090, 1293/5, 1295/2 és 1298 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanok bérleti díját a
társaságnak Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete döntése szerint a szezonális forgalom figyelembe vétele
alapján kettő részletben 40 – 60 % megosztásban tárgy év május 31-ig, illetve szeptember 30-ig kell megfizetni.

1. döntési javaslat
"Helyiség és területhasználati díjak módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú bérbe illetve használatba adott ingatlanok
helyiségbérleti és területhasználati díjait megemeli 2014. január 1. napjától kezdődően 2014. december 31. napjáig
az alábbiak szerint:
Bérelt ingatlan megnevezése
Szabadság tér
Buszállomás-trafik
Vaszkó Sándorné, Fő út 173-179, 22,24 m2

bérleti díj
5.400,- Ft/hó + Áfa
10.100,- Ft/hó + Áfa
41

UPC Kft., Fő út 173-179. kábeltévé
Kiss Sándor, Erzsébet – liget földhasználati jog
Liget – Fürdő Kft. B-4. kat. Termálkút
( Áchim utca )
Markt –Plus Kft., piacok és az endrődi vásártér
üzemeltetése
Endrődi Cuti Kft.
Endrődi utcában közterület
Szarvasi Kenyér Kft.
Selyem út 124., üdítő, csoki automata
Hot – Drink Kft.
Selyem út 124., italautomata
Hot – Drink Kft.
Szabadság tér 1., italautomata

12.000,- Ft/hó + Áfa
644.000,- Ft/év + Áfa
490.000,- Ft/év + Áfa
213.000,- Ft/hó + Áfa
13.800,- Ft/hó + Áfa
2.460,- Ft/hó + Áfa
2.460,- Ft/hó + Áfa
2.460,- Ft/hó + Áfa

A bérleti díjak felülvizsgálata 2014. november 30.-val válik esedékessé.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"Gyoma - Gazda Bt. bérleti díjának a módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Hősök út 56. szám alatti Vállalkozók Házában a Gyoma – Gazda Bt.
által bérelt helyiség bérleti jogviszonyát 2014. december 31. napjáig meghosszabbítja 18.100 Ft/hó + Áfa bérleti díj
kikötése mellett.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 3. döntési javaslat
"Gyomaendrőd Liget Fürdő Kft. bérleti díjának a módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. által használt 1090,
1293/5, 1295/2 és 1298 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanok 2014. évi bérleti díját 10.210.000,- Ft/év+Áfa összegben
határozza meg. A szezonális forgalom figyelembevétele alapján 2014. május 31- ig 4.084.000,- Ft+Áfa, 2014.
szeptember 30-ig, pedig 6.126.000,- Ft/Áfa bérleti díjat köteles megfizetni a társaság.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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Kimutatás
Az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek és területek bérleti díjainak módosításáról
Megnevezés
Hősök u. 56.
APEH
Hősök u. 56., 20 m2 iroda
Békés Megyei Agrárkamara
Hősök u. 56., 14,10 m2 iroda
Közjegyző
Szabadság tér 12,58 m2
Buszállomás-trafik
Piac és vásárrendezés
Markt-Plus Kft.
Endrődi Cuti Sűtőipari Kft.
Endrődi utcában közterület
Upc
Fő út 173-179.
Kiss Sándor
Erzsébet – liget
Vaszkó Sándorné
Fő út 173-179. 22,24 m2
Hősök u. 56 18,24 m2
„Gyoma – Gazda” Bt.
Liget – Fürdő Kft.
1090, 1293/5, 1295/2, 1298
Liget – Fürdő Kft.
B-4. kat. Termálkút
Szarvasi Kenyér Kft.
Selyem út 124., üdítő, csoki
automata
Hot – Drink Kft.
Selyem út 124., italautomata
Hot – Drink Kft.
Szabadság tér 1., italautomata

Bérleti szerződés lejárta

Bérleti díj módosításának, felülvizsgálatának esedékessége:
Bérbe adva határozatlan időre térítésmentesen

Nettó bérleti díj
2013. évben

Javasolt nettó bérleti díj 2014. évre

2013.12.31.

Nincs kikötve emelés

2.400,- Ft/hó

-

Határozatlan idejű szerződés

6.400,- Ft/hó

-

Határozatlan idejű szerződés

A bérleti jogviszony 2012. évben
jött létre.
2013.11.30.

5.300,- Ft/hó

5.400,- Ft/hó

2014.02.28.

2013.11.30

208.000,- Ft/hó

213.000,-Ft/hó

2017.12.31.

2013.11.30.

13.500,- Ft/hó

13.800,- Ft/hó

Határozatlan időre

2013.12.30.

11.700,- Ft/hó

12.000,- Ft/hó

Az épület fennállásáig
Földhasználati jog
Határozatlan időre

2013.11.30.

628.000,- Ft/év

644.000,- Ft/év

2013.11.30.

9.900,- Ft/hó

10.100,- Ft/hó

2013.12.31.

17.700,- Ft/hó

18.100,- Ft/hó

Határozatlan időre

2013.11.30.
bérleti jogviszony
hosszabbítása
2013.11.30.

9.971.201,- Ft/év

10.210.000,- Ft/hó

Határozatlan időre

2013.11.30.

478.000,- Ft/év

490.000,- Ft/év

Határozatlan időre

2013.11.30.

2.400,- Ft/hó

2.460,- Ft/év

Határozatlan időre

2013.11.30.

2.400,- Ft/hó

2.460,- Ft/év

Határozatlan időre

2013.11.30.

2.400,- Ft/hó

2.460,- Ft/év

TÁJÉKOZTATÁS
A tárgyévet megelőző KSH által közölt fogyasztó árindex mértékével emelésre kerülő bérleti díjakról

Megnevezés

Bérleti szerződés lejárta

Körösi Halászati Szövetkezet

2014.12.31.

Bérleti díj módosításának esedékessége:
Tárgyév január 1. napjától

Templom – zugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
Pap – zugi Természetvédelmi és
Horgász Egyesület
Bónom – zug Vizéért Egyesület

2019.12.31.

Tárgyév január 1. napjától

2013. évben számlázott
Bruttó bérleti díjak
1.492.568,- Ft/év
A 2013. május hónapban
történt szerződés módosítás
értelmében 2013 és 2014
években a bérleti díj haltelepítéssel kerül megfizetésre
263.530,- Ft/év

2019.12.31.

Tárgyév január 1. napjától

124.759,- Ft/év

2019.12.31.

Tárgyév január 1. napjától

460.493,- Ft/év

Soczó – zugi Környezetvédelmi
és Horgász Egyesület
Kecsegészugi Tájvédelmi Egyesület
Hősök u. 56. 22 m2 iroda
Mozg.korl. és hadirokk. Egyesülete
E.ON
Selyem út 124., iroda helyiség
13,50 m2.

2019.12.31.

Tárgyév január 1. napjától

249.644,- Ft/év

2019.12.31.

Tárgyév január 1. napjától

185.279,- Ft/év

Határozatlan idejű szerződés

Tárgyév január 1. napjától

4.992,- Ft/hó

Határozatlan idejű szerződés

Tárgyév január 1. napjától

9.000,- Ft/hó

A bérleti díjak 2014. évben kerülnek megemelésre a KSH által közölt fogyasztói árindex mértékével, a számlázás negyedik negyedében történik.

15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2013. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Önkényuralmi rendszerekhez köthető megnevezést hordozó közterületnevek
módosítása
Megyeri László aljegyző
Lehóczkiné Timár Irén egyéni választókerületi önkormányzati képviselő
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 19/2013. (I. 31.) Gye. Kt. határozatával az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottságot (a továbbiakban: ügyrendi bizottság) bízta meg az önkényuralmi rendszerekhez
köthető személyekről és fogalmakról elnevezett közterületnevek módosításának előkészítésével.
A munka szakmai előkészítésének támogatására a bizottság által létrehozott szakértői testület (a továbbiakban:
szakértői testület), 2013. március 25-ei ülésén összeállított egy olyan közterületi névsort, amelyen azok a közterületi
nevek sorakoznak, amelyek valószínűleg köthetők valamely önkényuralmi rendszerhez, így ezekben a testületnek
célszerű kikérnie az MTA állásfoglalását.
A Képviselő-testület döntése alapján április 3-án polgármester úr levélben kereste meg a Magyar Tudományos
Akadémiát a Képviselő-testület által javasolt 18 közterületi névvel kapcsolatos állásfoglalásának kialakítására.
2013. május 27-én az MTA Jogi Főosztályától azt a tájékoztatót kaptuk, hogy a helyi kötődésű nevek ügyében az
MTA Bölcsészettudományi Kutató Központja folytatja le a szükséges tudományos kutatást. A többi közterület név
esetében pedig már született állásfoglalás.
A fentiek ismeretében a nyár elején még azt az álláspontot foglalta el a döntéshozó, hogy a közterületi nevek
módosítási ügyében egy eljárás keretében célszerű döntést hozni. Ennek tudatában, valamint arra figyelemmel,
hogy további spontán névmódosítási és új közterület elnevezési javaslatok is érkeztek, folytatni kell az egyeztetési
és véleményezési eljárást. Ennek része volt az internetes kampányunk és on-line közvélemény kutatásunk is. A
lakossági vélemények megismerésére az önkormányzati honlapon egy on-line közvélemény kutatást indítottunk
amelyre csekély mértékű, mindössze 61 javaslat érkezett.
Időközben másodszor is megkerestük az MTA Jogi Főosztályát. Ott ismét azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a
Bölcsészettudományi Kutató Központ folytatja a vizsgálatot. Arra a kérdésre, mikor várható vizsgálati eredmény, azt
a választ kaptuk, hogy a rendkívül sok megkeresés miatt nagyon lassan haladnak a feldolgozással. Ezek miatt
további türelemre kértek bennünket.
Augusztus 29-én a fentiekről tájékoztatást kapott a Képviselő-testület. A testület a tájékoztató kapcsán hozott
410/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozatában úgy rendelkezett, hogy elfogadja az önkényuralmi rendszerekhez
köthető közterületi elnevezések módosítási eljárásának helyzetéről szóló tájékoztatót azzal, hogy a az érintett
közterületi nevek módosításáról a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsésztudományi Kutató Központ vizsgálati
eredményének megérkezését követően dönt.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: törvény) 14. § (2)
bekezdésében[1] foglalt rendelkezés végrehajtásának előkészítése érdekében azonban nem elegendő annak
megismerése, hogy mely jelenlegi közterületi nevek felelnek meg a törvény tilalmának, hanem meg kell találni azokat
az új elnevezéseket is, amelyek nem esnek a törvény tiltó hatálya alá és rendelkeznek valamilyen szintű lokális
társadalmi elfogadottsággal is.
Ennek érdekében az ügyrendi bizottság szakértői testülete 2013. szeptember 11-én ülést tartott és javaslatot tett a
törvény által érintett, illetve a szakértői testület által jónak tartott névmódosításokra. Erről a javaslat csomagról a
képviselők elektronikus levélben kaptak tájékoztatást.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az idő múlásával a korábbiakhoz képest fokozódik a Képviselő-testület döntési kényszere. Ez abból a körülményből
adódik, hogy azoknál a közterületeknél amelyben az MTA már olyan tartalmú állásfoglalást adott ki, hogy „nem
javasolt” megtartásuk, ott a névmódosítás hiányában mulasztásos törvénysértést követ el.
A névmódosítás kérdésben az egy eljárásban való döntés adminisztrációs megfontolásokból sem indokolt már, mert
a Járási Hivatal Okmányirodája a közterületi névváltozás miatt kiállított új okmányt az érintett lakcímére postán
juttatja majd el[2].
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Az MTA állásfoglalással rendelkező közterületek esetében a döntéshozatalt nyomatékosítja még a közelgő
választások előkészítése is. Itt figyelembe kell venni, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
(továbbiakban: Ve.) 79. § (2) bekezdése rendelkezései szerint „a választás kitűzésétől a szavazás napjáig nem lehet
szavazókör határát és sorszámát, továbbá település határát és elnevezését, utcanevet, házszámot és – ha az
érintett ingatlan lakcímnyilvántartás szerinti címe annak helyrajzi száma – helyrajzi számot megváltoztatni.”
A Ve. 6. § (1) bekezdésének szabályai kimondják, hogy a választást úgy kell kitűzni, hogy a magyarországi
szavazás napja a kitűzés napját követő hetvenedik és kilencvenedik nap közé essen. A Magyarország
Alaptörvényének 2. cikk (3) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint az országgyűlési képviselők általános
választását – az Országgyűlés feloszlása vagy feloszlatása miatti választás kivételével – az előző Országgyűlés
megválasztását követő negyedik év április vagy május hónapjában kell megtartani. A sajtó - egy képviselői
elszólásként aposztrofált - legkorábbi lehetséges választási időpontként 2014. április 6-át jelölte meg. Ha ezt az
időpontot mi is lehetségesnek tekintjük, akkor legkorábban 2014. január 6-a, de legkésőbb január 26-a után már
nem lesz lehetőség utcanevet változtatni a szavazás napjáig. Ha figyelembe vesszük a jelenleg ismert politikai
akaratot, akkor a májusban esedékes Európa Parlamenti, majd az októberi önkormányzati választások miatt
gyakorlatilag egész jövő évben meghiúsulhat a törvény rendelkezéseinek a végrehajtása.
Összefoglalás:
1. A törvény 2013. január 1-től hatályos, így ettől a naptól nem viselhet közterület, stb. olyan személynevet és
fogalmat amely az önkényuralmi rendszerekhez köthető.
2. A törvény szerint ha kétség nem merült fel akkor e miatt, ha pedig a kétséget az MTA állásfoglalása oldja fel,
akkor annak ismeretében kell a törvény végrehajtása érdekében dönteni, ellenkező esetben mulasztásos
törvénysértést követ el a névmódosításban hatáskörrel rendelkező szerv.
3. Az MTA által 2013. április 16-án kiadott egyesített állásfoglalás listájában 9 olyan Gyomaendrődön is
használatban lévő közterület megnevezés van, amely az állásfoglalás szerint megtartása „nem javasolt”,
azaz a törvény tilalmába ütközik. Ezen túl 1 olyan megnevezés van, amely „használható, de aggályos”
minősítést kapott.
4. A 3. pontban foglalt megnevezések helyett a szakértői testület helyi kötődésű, elismert, vagy közismert,
köztiszteletben álló és természetesen a törvény tilalmába nem ütköző megnevezéseket javasolt:
a. Dobi István utca helyett - Csernus Mihály utca
b. Fürst Sándor utca helyett - Dr. Pikó Béla utca
c. Hámán Kató utca helyett- Papp Zsigmond utca
d. Korvin Ottó utca helyett - Varjasi utca
e. Micsurin utca helyett - Dr. Tóth Elek utca
f. Rózsa Ferenc utca helyett - Határ Győző utca
g. Ságvári Endre utca helyett - Kállai Ferenc utca
h. Sallai Imre utca helyett - Luther utca
i. Tanács utca helyett - Kálmán Farkas utca
j. Zalka Máté utca helyett - Dávidházi Sámuel utca
5. A törvény értelmében a 4. pontban foglalt névmódosításokról a már kiadott MTA állásfoglalás alapján
haladéktalanul döntést kell hozni.
6. Az MTA által megtarthatónak tartott utcanevek esetében, továbbá azokban amelyekben még nem született
állásfoglalás a Képviselő-testület szabad belátásán múlik, hogy módosítja-e vagy sem, illetve módosítás
elhatározása esetén arról a soros ülésén dönt-e, vagy sem.
7. Ha a 6. pontban leírtak szerinti szabad elhatározásából nem dönt a Képviselő-testület az MTA
Bölcsészettudományi Kutató Központja által még nem véleményezett 6 utcanévről, úgy az MTA
állásfoglalásának megérkezését követően, annak tartalma szerint kell majd döntést hozni.

[1] (2) A 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott közterület, illetve közintézmény nem viselheti
a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy
fenntartásában részt vett, vagy
b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül
utal.
(3) Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület neve megfelel-e a (2)
bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását.
[2] A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény végrehajtására kiadott 146/1993. (X.
26.) Korm. rendelet: 19/A. § (1) A 18. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben a költözéssel nem járó
címváltozás miatt csere alatt álló hatósági igazolvány érvénytelenségének tényére és a hivatalból kiállított hatósági
igazolvány érvényességére vonatkozó bejegyzésről a járási hivatalnak a hivatalból kiállított hatósági igazolvány
átvételét igazoló tértivevény visszaérkezését követően kell gondoskodnia.
(2) Ha a 18. § (2) bekezdés e) pontja szerint hivatalból kiállított hatósági igazolvány kézbesítése másodszori
alkalommal is sikertelen, a járási hivatal a hatósági igazolványt a címváltozás szerint illetékes jegyzőnek küldi meg
személyes átadás céljából.
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Döntési javaslat
"Önkényuralmi rendszerekhez köthető megnevezést hordozó közterületnevek módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja, hogy Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(a továbbiakban: törvény) 14. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés végrehajtására a, a törvény 13. § (1) bekezdés
3. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dobi István utca közterületi megnevezést Csernus Mihály utca,
Fürst Sándor utca közterületi megnevezést Dr. Pikó Béla utca,
Hámán Kató utca közterületi megnevezést Papp Zsigmond utca,
Korvin Ottó utca közterületi megnevezést Varjasi utca,
Micsurin utca közterületi megnevezést Dr. Tóth Elek utca,
Rózsa Ferenc utca közterületi megnevezést Határ Győző utca,
Ságvári Endre utca közterületi megnevezést Kállai Ferenc utca,
Sallai Imre utca közterületi megnevezést Luther utca,
Tanács utca közterületi megnevezést Kálmán Farkas utca,
Zalka Máté utca közterületi megnevezést Dávidházi Sámuel utca,

megnevezésre módosítja 2013. december 1. napjától.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 12. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Megyeri László
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Változtatásra javasolt utcanevek

1

Jelenlegi utcanév

Módosítás kezdeményezője

B Molnár Imre utca

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

MTA állásfoglalás

Eddigi javaslatok

Az MTA Bölcsészettudományi
Besenyszegi utca (10)
Kutató Központ még vizsgálja

Besenyszegi utca
Előkészítő bizottság javaslata: Az előkészítő bizottság szerint támogatható lenne, de már van ilyen nevű közterület. Két azonos nevű közterület
nem lehet. Új megnevezést kell javasolni.
2

Bacsó Béla utca

Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
Gyomaendrődi Szervezete

Géza fejedelem út (8)
használható MTA BTK-T/5-3nem kell változtatni (3)
1/2013
Schmitt Pál utca (1)

Géza fejedelem utca
Géza (945 körül – 997. február 1.), magyar fejedelem 971 és 997 között. Géza Taksony fejedelemnek, s egy előkelő
Előkészítő bizottság javaslata:
besenyő nőnek – valószínűleg Tonuzoba lánya – a fia volt. Az ő fia volt Szent István, akit a magyar állam
megalapítójának tekintünk, bár ezt a munkát nagyban Géza tevékenységére építette.
3

Bajcsy-Zsilinszky út (elejétől a
Fő útig)

Dr. Weigert József

használható MTA BTK-T/5-3- Nem kellene változtatni (12)
1/2013.
Tisza István út (2)

Előkészítő bizottság javaslata: Nem indokolt a névmódosítás.

4

Dobi István utca

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

nem javasolt MTA BTKT/1833-2-1/2012.

Csernus Mihály utca (3)
DOB utca (15)+20 írásban
dr Szerb György (1)
Rezsi utca (1)

Csernus Mihály utca
Csernus Mihály 1923 és 1945 között Endrőd apátplébánosa volt, á vetette fel, hogy a falunak művelődési házra van
szüksége. A tulajdonos erre a célra felajánlotta a telket, az egyház pedig felépítette rá a község első emeletes
Előkészítő bizottság javaslata:
épületét. Az apátplébános jó minőségű építőanyagokat felhasználva, kiváló mesterekkel dolgoztatott. Az épület
homlokzatára felkerült a katolikusok jelképe, a kereszt is. 1930. május gén nyitotta meg kapuit az Endrődi Népház.
Csernus Mihály a térség országgyűlési képviselőjeként is dolgozott.

5

Fő út (endrődi szakasza)

Dr. Weigert József

nincs vélemény kialakítva

Nem kellene változtatni (14)
Orbán Viktor utca (1)
Tímár Máté út (2)

nincs vélemény kialakítva

Horthy Miklós út (1)
Kner Izidor (2)
nem kell változtatni (12)
Nem kellene változtatni. (2)
Orbán Viktor utca (1)

Előkészítő bizottság javaslata: Nem indokolt a névmódosítás.

6

Fő út (gyomai szakasza)

Dr. Weigert József

Előkészítő bizottság javaslata: Nem indokolt a névmódosítás.
7

Fürst Sándor utca

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

nem javasolt MTA BTKT/1833-3-1/2012

Dr. Pikó Béla utca (7)
Kállai Ferenc utca (4)
Pintér Sándor utca (1)

Dr. Pikós Béla utca
Gyomán született 1917-ben. Tanulmányait befejezve, szülőhelyén, Gyomán körzeti orvosként szolgálta a település
lakosságát. 1964-től nyugdíjba vonulásáig a belgyógyászati szakrendelés vezetését látta el lelkiismeretesen, időt és
Előkészítő bizottság javaslata:
fáradságot nem kímélve. Példamutató életvitele, emberséges és udvarias magatartása az orvosi pályafutását
meghatározó segítőkész és kollegiális habitusa, szülőföldjéhez való ragaszkodása méltán lehet példaképe aktív
nemzedékünknek.

8

Hámán Kató utca

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

nem javasolt MTA BTKT/1833-3-1/2012

Hámán Kató utca (3)
Illésy Gyula utca (1)
Kállai Ferenc utca (1)
Papp Zsigmond utca (4)
Selmeczi Gabriella utca (1)
Szilvafa utca (5)

Papp Zsigmond utca
Előkészítő bizottság javaslata: 1888-1961 gazdálkodó, feltaláló, őstehetség a szobrászat terén. A református temetőben jó néhány síron láthatjuk
szobrait. A gyomai református templom orgonáját, az országzászló talpazata is keze munkáját őrzi.

9

Kiss Lajos üdülő-telep

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

Az MTA Bölcsészettudományi
Erzsébet-ligeti üdülőtelep (11)
Kutató Központ még vizsgálja

Erzsébet-ligeti üdülőtelep
Előkészítő bizottság javaslata: A bizottság ehhez a megnevezéshez a Földrajzinév Bizottság előzetes véleményének beszerzését javasolja, mert
két közterület jelleg megjelölést is tartalmaz.
10

Korvin Ottó utca
Előkészítő bizottság javaslata:

11

Kossuth tér
Előkészítő bizottság javaslata:

12

Kulich Gyula utca

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

nem javasolt MTA BTK-T/5- Szent Imre utca (8)
31-1/2013.
Szijjártó Péter utca (1)

Varjasi utca
Gyomaendrődi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat

nincs vélemény kialakítva

mi a baj Kossuthtal? (4)
Muzsikusok tere (6)

Névmódosítás okafogyottá vált, mert a kezdeményező visszavonta javaslatát

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

még nincs vélemény
kialakítva

KULICH GYULA (16)
Lázár János utca (3)
Mindszenty József utca (1)
Vitéz Pajor Gyula utca (3)

Dr. Szilágyi Ferenc utca
A Nyelvtudományi Intézet, a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa volt, 1993-tól a Károli Gáspár Református
Előkészítő bizottság javaslata: Egyetem dékánja, Körösi Csoma Sándor- és Csokonai kutató. Több mint harminc nyelv- és irodalomtörténeti
munkája jelent meg: Így élt Körösi Csoma Sándor (1977), Sokféle neveknek magyarázata (1987), Világ csodája –
versek 1956-ról (1994), Az ész világa mellett – tanulmányok (1998) stb.
13

Martos Flóra utca

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

Az MTA Bölcsészettudományi Pelczné utca (2)
Kutató Központ még vizsgálja Ujházy Miklós utca (5)

Újházy Miklós utca
Újházy Miklós Besenyőn született 1863-ban. 1888-ban került Endrődre, ahol az egyházközség ónálló kántorává
Előkészítő bizottság javaslata:
választották, és nem sokkal később országos hírű kántor lett. Művei: Iványi Mária búcsúztatója Endrődön 1898.
aug. 1. (Versben) (1898. ) R. k. halotti búcsúztatók. Gyoma, 1904. [Eger, (1930) Száz felajánlási ének a háború élő és

meghalt hőseiért. Eger, 1916. Személyisége meghatározó volt Endrőd kulturális és a római katolikus egyházkézség
számára.
14

Micsurin utca

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

Micsurin utca (4)
használható, de aggályos
Narancs utca (3)
MTA BTK-T/1833-5-1/2012.
Tímár Máté utca (5)

Dr. Tóth Elek utca
Dr. Tóth Elek neves prunológus.
A szilvakutató- és nemesítő Endrődön született 1911. április 6-án, apja a község főkertésze volt és a Liget nevű
parkot is létesítette. 1931-ben Pomázon vállalt munkát a Zatykó Imre-féle faiskolában. Budán a Kertészeti
Tanintézetben (1932-1935) folytatta tanulmányait, közben elvégzi 1936-ban a Felsőfokú Szőlő- és Borgazdasági
Tanfolyamot. A Magyar Királyi Kertészeti- és Szőlészeti Akadémián további tanulmányokba kezdett 1943-ban, a
szovjet hadifogságból 1945 novemberében tér haza Budapestre és ott folytatja, ahol minden megszakadt. 1946
októberében főiskolai oklevelet is szerez, s még ősszel beiratkozik a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi
Előkészítő bizottság javaslata:
Egyetemre, ahol 1947 májusában szaktanári képesítést is nyer. Tóth Elek, Mohácsy Mátyás adjunktusként, sajtó alá
rendezte a neves szerző kézikönyvét, amit hatalmi szóval visszazúztak. Tóth Elek a docensi pályázata ugyancsak az
akkori kultúrpolitika áldozata lett. A Kertészeti és Szőlészeti Főiskola ez időtájt „érdemelte ki” a vörös jelzőt;
számos kiváló tudós tanárt ekkor mozdítottak el állásukból. 1957-ben a Kertészeti Kutató Intézet Központjában a
szilvával kezdett foglalkozni, 1973-ban történt nyugdíjba vonulásával e tevékenysége nem zárult le, hanem
Cegléden folytatta. 1957-ben jelent meg Élet- és alaktani összehasonlító vizsgálatok szilvafajtákon című munkája,
de csak jóval később doktorálhatott, s 1969-ben A szilvafajták öntermékenyülésének vizsgálata című disszertációját
sikeresen megvédte.

15

Október 6. lakótelep

Előkészítő bizottság javaslata:
16

Polányi Máté utca

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

még nincs vélemény
kialakítva

Czifra-kerti lakótelep (3)
ennek mi köze van a
kommunistákhoz? (4)
Október 6 lakótelep (5)

A bizottság véleménye, hogy amennyiben az MTA állásfoglalása szerint maradhat az jelenlegi név, abban
az esetben nem indokolt a névmódosítás.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

Az MTA Bölcsészettudományi
Kutató Központ még vizsgálja

Tímár Máté utca
1922-1999 író, költő
Elemi és polgári iskolai tanulmányai után a szeghalmi Péter András Gimnáziumban érettségizett. Az ott töltött évek
emlékeit eleveníti fel “…és a Berettyó folyik tovább” c. könyvében. A második világháború félbeszakítja egyetemi
tanulmányait, orosz fogságba kerül, mely az egészségét megviseli. A fogságból hazatérve szókimondó írásai miatt
Előkészítő bizottság javaslata: egyetemi tanulmányait nem folytathatja. Az ötvenhatos forradalom idején szoros kapcsolatot tart Békés megye
forradalmi vezetővel. A forradalom letörése után letartóztatják.1960 után az irodalomnak él. Műveiben a szülőföld
Endrőd közismert alakjai, eseményei kelnek életre. Csodálatos, ízes nyelvére felfigyel Lőrincze Lajos professzor,
nagy elismeréssel nyilatkozik Tímár Mátéról. “Tímár Máté irodalmi szintre emelte Endrőd nyelvjárását, szókincsét,
országnak-világnak megmutatta annak szépségét.”Sikeres irodalmi munkássága elismeréseként József Attila- és
SZOT-díjat kapott, s a Magyar Köztársaság arany érdemkeresztjét. Gyomaendrőd díszpolgára.
17

Rózsa Ferenc utca

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

nem javasolt MTA BTKT/1833-7-1/2012

Orosházi út (6)
Tisza István utca (1)
Vadrózsa utca (10)

Határ Győző utca
Született: Gyoma, 1914-2009 író, költő, filozófus
1956 végén Nyugatra menekült, Londonban telepedett le. 1957 és 1976 között a BBC magyar osztályának belső
Előkészítő bizottság javaslata:
munkatársa volt. Versei, prózai írásai és műbírálatai főleg az Új Látóhatárban, az Irodalmi Újságban, a
Szivárványban, a Nemzetőrben és a Magyar Műhelyben jelentek meg. 1991-ben Kossuth-díjat, 1994-ben a Magyar
Köztársaság Érdemrend középkeresztjét kapta.

18

Ságvári Endre utca

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

nem javasolt MTA BTKT/1833-4-1/2012

Áder János utca (1)
Dr Szerb György (1)
Fűzfa utca (7)
Klebelsberg Kuno utca (4)
Schulz Jenő utca

Kállai Ferenc utca
Született: Gyoma 1925-2010, Színművész
Előkészítő bizottság javaslata:
1948-tól a Nemzeti Színház tagja, tanított a Színművészeti Akadémián. Országgyűlési képviselő 1985-től négy éven
át. Filmszínészként is jelentős (pl. Bacsó Péter Tanú c. filmjében Pelikán gátőr megformálásával egy korszak

jelképévé vált.) Jászai Mari-díjas (1956), Kossuth-díjas (1973), érdemes és kiváló művész.
19

Sallai Imre utca

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

nem javasolt MTA BTKT/1833-3-1/2012

Dr. Szilágyi Ferenc utca (7)
Luther utca (2)

Luther utca
Martin Luther (magyarosan: Luther Márton, németül eredetileg Martin Luder) (Eisleben, 1483. november 10. –
Eisleben, 1546. február 18.) a protestáns reformáció szellemi atyja, lelkész, reformátor. Ágoston-rendi szerzetesként
Előkészítő bizottság javaslata: lett teológus és professzor, a wittenbergi egyetem bibliatanára. A szükséges reformokat sokáig az egységes (a.m.
katolikus) egyház keretében szerette volna elérni. Nyelvi és írói adottságai és karizmatikus személyisége széles
visszhangot váltottak ki, ami véget vetett a katolicizmus középkori európai egyeduralmának. Az általa lefordított
Luther-Biblia (németül Lutherbibel) a német nyelvterületen ma is az egyik legfontosabb Biblia-fordítás.

20

Sebes György utca

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

Martonyi János (1)
Az MTA Bölcsészettudományi Nem kell vátoztatni (13)
Kutató Központ még vizsgálja Nyírő József utca (3)
Pétermann József utca (1)

Kovács Imre utca
Kovács Imre (Alcsút, 1913. március 10. – New York, 1980. október 27.)
Előkészítő bizottság javaslata: Apai ágon tősgyökeres gyomai kálvinista szabad parasztok leszármazottja, anyai felmenői között dunántúli
katolikus iparosok voltak. A két világháború közti népi mozgalom kiemelkedő alakja, népi író, később parasztpárti
politikus, aki a Magyar Kommunista Párt (MKP) hatalomátvétele előtt emigrált.
21

Somogyi Béla utca

Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
Gyomaendrődi Szervezete

használható MTA BTK-T/5-3- Klapka György utca (5)
1/2013
Nem kell változtatni (5)

Előkészítő bizottság javaslata: A bizottság nem javasolja a jelenlegi név módosítását.
22

Szabó Ervin utca

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

használható MTA BTKT/5/2013

Szabó Ervin utca (10)

Előkészítő bizottság javaslata: Szent Imre utca
23

Tanács utca

Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
Gyomaendrődi Szervezete

nem javasolt MTA BTK-T/5- Európa Tanács (4)
32-1/2013.
Iványi György utca (4)

Kálmán Farkas utca
1838-1906 zenetörténész
Előkészítő bizottság javaslata:
Református lelkész, legtöbb régi református énekeskönyvünket ő ismertette először, zeneszerzéssel is foglalkozott.
(Kuruc világ, dalok)
24

Tokai Ferenc utca

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

Az MTA Bölcsészettudományi
Tokaji utca (8)
Kutató Központ még vizsgálja

Előkészítő bizottság javaslata: Jelenleg nincs javaslata, célszerű megvárni az MTA állásfoglalását.
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Zalka Máté utca

Előkészítő bizottság javaslata:

26

36/2 Hrsz-ú „Kollman telep”ként ismert zöldterület (park)
elnevezése
Előkészítő bizottság javaslata:

27

1362 Hrsz. névtelen út, a
Dobó István utca folytatása
Előkészítő bizottság javaslata:

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

nem javasolt MTA BTKT/1833-1-1/2012

Kállai Ferenc utca (6)
Nem kell változtatni (2)
Várfi András utca (1)
Wass Albert utca (2)

Dávidházi Sámuel utca
1789-1862 református lelkipásztor Gyoma első történetírója
Kulturális Egyesület

Nem kell véleményeztetni

Határ Győző tér

Nem kell véleményeztetni

Dobó István utca vagy egy új
megnevezés

A bizottság még nem véleményezte
Lakossági kezdeményezés (a névvel és
házszámmal nem rendelkező telkeken
lakással rendelkezők kérelme)
A bizottság még nem véleményezte
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A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi
Kutatóközpontjának szakvéleményei

B. Molnár Imre
Szakvélemény száma: MTA BTK-T/5-46/2013.
(1865–1945). Földmőves, politikus. A 19–20. század fordulóján fontos szerepet játszott a
„független szocialista” mozgalomban. A tanácsköztársaság idején több fontos funkciót is
betöltött, így küldött volt a Tanácsok Országos Győlésén, s a Szövetséges Központi Intézı
Bizottság radikális tagjai közé tartozott.
Dobi István
Szakvélemény száma: MTA BTK-T/1833-2-1/2012.
(1898–1968) Politikus. 1949–1952 között a minisztertanács elnöke, majd 1952–1967 között
a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke.
Fürst Sándor
Szakvélemény száma: MTA BTK-T/1833-3-1/2012.
(1903–1932) Kommunista tisztviselı. 1926-tól a Kommunisták Magyarországi Pártja tagja,
1929-tıl az illegális párt titkárságának tagja. Fı feladata a szakszervezetekben tevékenykedı
kommunisták irányítása volt. 1932 júliusában letartóztatták, és egy rögtönítélı bíróság
halálra ítélte. Neve a vele egy idıben kivégzett Sallai Imréével együtt a kommunista
ellenállás jelképe lett.
Hámán Kató
Szakvélemény száma: MTA BTK-T/1833-3-1/2012.
(1884–1936)Kommunista mozgalmi vezetı. 1918-tól a Kommunisták Magyarországi
Pártjának tagja, a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének titkára. A Magyarországi
Szocialista Munkáspárt (1925) egyik alapítója. 1925-ben illegális kommunista tevékenységért
elítélték, 28 havi börtönbüntetés után szabadult. A Magyarországi Vörös Segély titkáraként
dolgozott. 1934-ben újabb, rövid idejő szabadságvesztésre ítélték.
Kiss Lajos
Szakvélemény száma: MTA BTK-T/5-46/2013.
(1888–1943). Nyomdász, politikus, író. A tanácsköztársaság idején a Szövetséges Központi
Intézı Bizottság és a Budapesti Központi Forradalmi Munkás- és Katonatanács tagja.
A diktatúra bukása után letartóztatták és 1919-ben nyolcévi börtönbüntetésre ítélték.
A fogolycsere-akció keretében, a Szovjetunió segítségével szabadult ki 1921-ben.
A Szovjetunióban Vörös város címmel regényként megírta emlékeit a tanácsköztársaságról.
A kétkötetes mő 1931–1933-ban jelent meg elıször Moszkvában. Lengyel József szerint ez
„az elsı forradalmi proletár regény a magyarországi proletárforradalomról, amelyet munkás
írt munkásnak”.

Korvin Ottó
Szakvélemény száma: MTA BTK-T/5-31-1/2013.
(1894–1919) Magántisztviselı, kommunista politikus. A Magyarországi tanácsköztársaság
idıszakában a Belügyi Népbiztosság politikai osztályának vezetıje. Súlyos felelısség
terhelte a törvénytelen kínvallatások, politikai indíttatású ítéletek meghozatalában. 1919-ben
halálra ítélték és december 29-én kivégezték.
Kulich Gyula
Szakvélemény száma: MTA BTK-T/5-40/2013.
(1914–1944). Szabó, 1935-ben csatlakozott a szabómunkások szakszervezetéhez és belépett
a Magyar Szociáldemokrata Pártba. 1938 ıszétıl a Kommunisták Magyarországi Pártja
hazai vezetıségének tagja. Vezetésével ült össze 1939 nyarán a párt konferenciája, ahol
kijelölték az üzemi ifjúsági munka irányelveit. 1939–40-ben az MSZDP kerületi
szervezeteiben számos kommunista sejtet szervezett. 1940 márciusában a kommunista és
baloldali munkások százaival együtt a rendırség letartóztatta; nyolcévi fegyházra ítélték.
Egyik börtönbıl a másikba hurcolták, majd 1944-ben a dachaui koncentrációs táborban
halt meg. Számos, tevékenységére vonatkozó dokumentum található a Politikatörténeti
Alapítvány Levéltárának VI/774. sz. fondjában.
Martos Flóra
Szakvélemény száma: MTA BTK-T/5-46/2013.
(1897–1938). Iparvegyész, szakszervezeti aktivista, illegális kommunista. A Charité
Poliklinika röntgen asszisztense, majd az 1920-as évek elején iparvegyész technikus oklevelet szerez. 1918-tól a szociáldemokrata párt, valamint a Magánalkalmazottak Országos
Szövetsége tagja. A tanácsköztársaság idején a gyermekbarát mozgalomban tevékenykedik.
1919. szeptembertıl az internált baloldaliaknak nyújt segítséget. 1924-tıl megszakításokkal
vegyésztechnikus a Shell Kıolaj Vállalat csepeli laboratóriumában. 1927-ben csatlakozik az
illegális kommunista párthoz (KMP). 1929-tıl a Magyarországi Vörös Segély vezetıje.
1930-ban letartóztatják, nyolc hónapi börtön után 1931. májusban szabadul. Ezt követıen
egykori fogolytársainak nyújt segítséget. 1935 júliusában politikai tevékenysége miatt ismét
ırizetbe veszik. Az 1937. márciusi tárgyaláson bizonyíték híján felmentik, de a húsz hónapos elızetes fogva tartás körülményei aláássák egészségét, s rövidesen meghal. Személye
körül 1945 után kultusz alakult ki: a kommunista propaganda Martos tevékenységének
bemutatása során a nı- és gyermekmozgalomban vállalt szerepére, karitatív tevékenységére
összpontosított.
Micsurin
Szakvélemény száma: MTA BTK-T/1833-5-1/2012.
(1855–1935) Orosz-szovjet botanikus, növénynemesítı. Bár pályája korai szakaszának
szakmai teljesítményét elismerik, az 1920-as évek végétıl a liszenkoizmus-micsurinizmusra
hivatkozva az elméletével és gyakorlatával ellentétes nézeteket képviselı tudósokat
ellehetetlenítették, börtönbe zárták vagy kivégezték a kommunista diktatúra idején..
Október 6.
Szakvélemény száma: MTA BTK-T/5-46/2013.
Október 6-án az 1849. október 6-án kivégzett 13 aradi vértanúra, valamint az ugyanekkor
Pesten kivégzett Batthyány Lajosra emlékezünk. Az elnevezés tehát az 1848–1849-es
forradalom és szabadságharc emléknapja, annak leverésére emlékezı gyászünnepe.
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Polányi Máté
Szakvélemény száma: MTA BTK-T/5-46/2013.
(1901–?). Gyomaendrıdi kubikos, földmunkás, illegális kommunista politikus. A tanácsköztársaság idején vöröskatona, 1919. szeptembertıl az illegális kommunista párt (KMP)
tagja. Szülıhelyén az 1926-os nagy arató- és kubikus sztrájkok szervezıje. 1930-ban a
Szovjetunióban ülésezı KMP II. kongresszusán távollétében beválasztották a KMP
Központi Bizottságába, tényleges tevékenységet azonban csak helyi szinten folytatott, ami
sztrájkok szervezésében merült ki. Mindezekért az 1930-as évek elsı felében letartóztatták
és szabadságvesztésre ítélték. 1940 ıszén honvédségi szolgálat keretében az Árpád-vonal
építésére került, itt eltőnt, további sorsáról nincs forrásunk.
Rózsa Ferenc
Szakvélemény száma: MTA BTK-T/1833-7-1/2012.
(1906–1942). Kommunista építészmérnök, újságíró. Az illegális kommunista mozgalom
egyik központi szervezı egyénisége. 1942 júniusában letartóztatták, a börtönben halt meg.
Ságvári Endre
Szakvélemény száma: MTA BTK-T/1833-4-1/2012.
(1913–1944). Jogász, fıvárosi tisztviselı. Az 1930-as évek második felétıl kapcsolódott be
az antifasiszta illegális kommunista mozgalomba. Az Országos Ifjúsági Bizottság egyik
vezetıje. 1942-tıl illegalitásba vonult. 1944-ben a Békepárt Béke és Szabadság címő
lapjának szerkesztıje. Tevékenységét a csendırség felfedte, és a letartóztatására tett
kísérletkor fegyveres harcban halálos sebet kapott.
Sallai Imre
Szakvélemény száma: MTA BTK-T/1833-3-1/2012.
(1897–1937) Sallai Imre kommunista magántisztviselı. Részt vett a Kommunisták Magyarországi Pártja megalakításában, a tanácsköztársaság idején a Belügyi Népbiztosságon
dolgozott. Az 1920-as években Bécsben és Moszkvában látott el pártmegbízatásokat. 1931ben illegális pártmunkára hazatért, 1932 júliusában letartóztatták és egy rögtönítélı bíróság
ítélete alapján kivégezték. Neve a vele egy idıben kivégzett Fürst Sándoréval együtt a
kommunista ellenállás jelképe lett.
Sebes György
Szakvélemény száma: Szakvélemény száma: MTA BTK-T/5-46/2013.
(1913–1938). Sokgyermekes, szegény tanítócsaládból származik. Testvérei közül négyen
kapcsolódtak be az illegális kommunista mozgalomba: Sebes Pál (1899–1938), Sebes László
(1905–1945), Sebes István (1906–1966) és Sebes Imre (1910–1964). Sebes György polgári
iskolát végzett, kereskedelmi érettségi vizsgát tett. Tanulmányai befejezése után felkerült
Budapestre, ahol a Gépkereskedelmi Rt. tisztviselıjeként tevékenykedett (1930–1932). Itt
1930-ban belépett a Kommunista Ifjúmunkás Szövetségbe (KIMSZ), amelynek aktivistája
(1933–34-ben a KIMSZ illegális nyomdájának munkatársa) lett. Kommunista röpiratok
terjesztése és szervezkedés vádjával többször indult ellene eljárás, 1934-ben két év hét
hónap szabadságvesztésre ítélték, amit a szegedi „csillag börtönben” töltött le. Szabadulása
után Spanyolországba távozott, ahol a magyar zászlóalj tagjaként részt vett a polgárháborúban, amelynek során századparancsnokként halt meg. 1945 után Szeghalmon és
Kıbányán utcát neveztek el róla, valamint felvette nevét a szeghalmi mővelıdési ház és a
békéscsabai közgazdasági szakközépiskola.
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Szabó Ervin
Szakvélemény száma: MTA BTK-T/5/2013.
(1877–1918) Társadalomtudós, könyvtáros. 1901-tıl a fıvárosi könyvtár munkatársa, 1911tıl igazgatója. Könyvtárigazgatóként világviszonylatban is modernnek számító könyvtári
ellátást, mővelıdési lehetıséget biztosított a fıváros lakosságának. Könyvtárosi munkája
mellett a szociáldemokrata Népszava irodalmi rovatának kialakítója. 1903-tól több
társadalomtudományi munka szerzıje, 1906-tól a Társadalomtudományi Társaság alelnöke.
Társadalomtudományi, irodalmi és politikai tevékenysége egyaránt a korai szocialista
mozgalomhoz kötik, annak számos nemzetközi alakjával állt kapcsolatban. Közel állt hozzá
a forradalmi terror gondolata is, de mivel 1918 szeptemberében halt meg, ezért tevıleges
szerepet nem játszott ilyen jellegő cselekményekben. A fıvárosi könyvtár ma is róla van
elnevezve, ennek kapcsán 2010-ben vita alakult ki.
Zalka Máté
Szakvélemény száma: MTA BTK-T/1833-1-1/2012.
(1896–1937) Kommunista mozgalmi vezetı. 1916-ban orosz hadifogságba került és 1917
után a Vörös Hadseregben harcolt. Késıbb a szovjet állambiztonsági szervek munkatársa, a
mezıgazdaság erıszakos kollektivizálásának aktív résztvevıje. Irodalmi tevékenységet is
kifejtett. A szovjetunióbeli magyar kommunista emigráció tevékeny tagja, különbözı
szovjet intézmények (pl. Forradalmi Színház stb.) vezetıje. 1936-tól Spanyolországban a
köztársaságiak oldalán Lukács Pál néven harcolt és esett el. A szovjet állambiztonsági
szervek munkatársaként és szovjet állami intézmények vezetıjeként aktívan részt vett a
kommunista diktatúra kiépítésében és fenntartásában.
Budapest, 2013. október 14.
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2013. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Társulásokban és érdekképviseletekben végzett munkáról beszámoló
Nyíri Szmolár Eszter, Weigertné Szilágyi Erika
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatát a 2013. évben a következő társulásokban és érdekképviseletekben végzett
munkák érintették.
- Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulásában végzett gesztorönkormányzati feladatok
- Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsában végzett tagönkormányzati feladatok
- Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Programhoz kapcsolódóan a "Közép-Békési Térség" Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás tagönkormányzata és a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium tagjaként végzett
feladatok
- Körös-völgyi Települések Regionális Szervezetének Társulási Tanácsában végzett feladatok
- Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulásban végzett feladatok
Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya települések önkormányzatainak döntése alapján 2005 év nyarán jött létre a
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás. A Társulásban érintett települések az intézményi
társulás útján gondoskodnak feladat-ellátási kötelezettségük alapján – az ÖTV 8. § (1) bekezdése és (4) bekezdése
szerint előírt kötelező helyi közszolgáltatási alapfeladatukról, közoktatási közfeladataikról, valamint gyermekjóléti
szolgálatról, családsegítésről, szociális alapellátással kapcsolatos feladatokról, valamint a nem kötelezően ellátandó
szakosított ellátások közül az idősek otthonáról és az átmeneti gondozásról. A Társulás gesztora Gyomaendrőd
Város Önkormányzata.
A Társulás 2013-ban végzett munkája során az alábbi napirendi pontok tárgyalására került sor.
2013. február 14.
- A Térségi Szociális Gondozási Központ valamint a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda 2013.
évi költségvetési tervezete
- A Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 2013. évben fizetendő térítési díjak meghatározása
- A Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása
- A Térségi Szociális Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
- A Térségi Szociális Gondozási Központ szakmai programja
- A Térségi Szociális Gondozási Központ 2012. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása
- Az Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
- Pályázati kiírás óvodavezetői álláshely betöltésére
- A 2013/2014-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
- Bejelentések
2013. március 28.
- Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda intézményvezetőjének megbízatása
- Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda alapdokumentumainak fenntartói jóváhagyása
- Bejelentések
2013. május 30.
- Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata
- A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Szociális Gondozási Központ, a Térségi Humánsegítő
Szolgálat és a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda 2012. évi zárszámadása
- Összefoglaló jelentés a 2012 évi belső ellenőrzésekről - Kistérségi Intézmények
- Térségi Szociális Gondozási Központ kérelme pályázat benyújtásával kapcsolatban
- Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda nyári nyitvatartásának meghatározása
- Önálló helyettes szülői feladatellátás térítési díjának meghatározása
- Bejelentések
Az Intézményi Társulás 2013 májusában átalakult. Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya települések 2013. május
30. napján létrehozták Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásai alapján a
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Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulást. A társulás döntéshozó szerve a társulási
tanács, melyet a társult önkormányzatok polgármesterei alkotják. A Társulást az Elnök képviseli, akit a tagok saját
maguk közül nyílt szavazással minősített többséggel választanak. Az önkormányzatok között előzetesen lezajlott
egyeztetésen az a konszenzus jött létre, hogy a társulási tanács elnöke a mindenkori székhely önkormányzat
polgármestere legyen, míg az alelnök éves rotáció alapján a társult önkormányzatok polgármesterei, 2013 évben
Csárdaszállás polgármestere.
A Társulási Tanács üléseire az alábbiak szerint került sor.
2013. június 6.
- Társulási Tanács elnökének és alelnökének megválasztása.
2013. június 26.
- Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása
- Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda alapító okiratának módosítása valamint a pénzügyi
–gazdasági feladatok ellátására, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére vonatkozó megállapodás
módosítása
2013. augusztus 8.
- A Térségi Szociális Gondozási Központ valamint a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda 2013.
évi költségvetésének módosítása
- Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodában a 2013/2014- es tanévben indítandó csoportok és
létszámok jóváhagyása
- Térségi Szociális Gondozási Központ működési engedély módosításának kezdeményezése fenntartó változás
miatt
- Tájékoztatás Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvoda által benyújtott pályázatról
- Térségi Szociális Gondozási Központ szakmai programjainak valamint szervezeti és működési szabályzatának
jóváhagyása
- Bejelentések
2013. szeptember 2.
- A TÁMOP 6.1.2-11/1/A jelű projekt menedzsmentjének kijelölése
- Czikkelyné Fodor Tünde intézményvezető bérének megállapítása
- Bejelentések
2013. október 29.
- Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója
- Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2012/2013. nevelési évben végzett tevékenységéről
készített beszámoló elfogadása, 2013/2014-es nevelési év munkatervének tudomásul vétele
- Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és a Gyomaendrőd Német Nemzetiségi Önkormányzat
között létrejövő támogatási szerződés jóváhagyása
- Bejelentések
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és Fejlesztési Tanácsa igen mozgalmas évet mondhat maga
mögött, még ha nem is érte el a látványos részét a beruházásoknak. A 2008. évben indult KEOP-1.1.1 pályázat
2012. év végén átdolgozásra került KEOP-1.1.1./2F azonosító számon, és 2013. második félévében indultak el az e
pályázattal kapcsolatos beszerzési eljárások. A Társulás 147/2013. (IX.24.) számú határozatával, valamint az
összes tag Önkormányzat jóváhagyó határozatával elindította a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság megalapítását. E cég szerves része a KEOP-1.1.1./2F pályázat megvalósításának.
Jelenleg még nem működőképes, mivel a hulladékgazdálkodási engedélyeknek nincsen a birtokában. Ez a Cég
hivatott kezelni majdan a Kistérség hulladékgazdálkodását. A KEOP-1.1.1./2F pályázat eszközbeszerzésének
közbeszerzési eljárása folyamatban van, Uniós értékhatár fölötti, nyílt eljárás keretében. Gyomaendrőd ezáltal 105
M Ft értékű eszközökhöz jut, melyet itt helyben használhat a hulladékgazdálkodás hatékonyabbá tétele érdekében.
A Társulás pályázatot nyújtott be a szilárd hulladékgazdálkodás további fejlesztésére is, KEOP-1.1.1/C/13 azonosító
számon, ez a pályázat jelenleg elbírálás alatt van. Amennyiben nyertes lenne, akkor Gyomaendrőd
hulladékgazdálkodása további 148 M Ft értékű eszközzel lenne fejlesztve, amibe az informatikai fejlesztés is
szerepet kap.
A Társulás ülései – melyeken Önkormányzatunk szinte kivétel nélkül részt vett – valamint Önkormányzatunkat érintő
napirendi pontjai:
2013. január 23. Kondoros
- A Társulás 2013. évi költségvetésének I. fordulós megvitatása
- Beszámoló a Társulás KEOP 1.1.1/2F pályázat helyzetéről
2013. február 27. Csabacsűd
- A Társulás 2013. évi költségvetésének jóváhagyása
- Beszámoló a Társulási Tanács és a Fejlesztési Tanács 2012. évi tevékenységéről, tagjainak a Társulási
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Tanácsban végzett munkájáról
- Beszámoló a Társulás által lebonyolított Európai Uniós és Hazai pályázatok helyzetéről, az elnyert pályázatok
végrehajtásáról
- A Társulás 2013. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyása
2013. március 27. Békésszentandrás
2013. április 24. Örménykút
- Beszámoló a Társulás 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
2013. május 29. Szarvas
- A Társulás Munkaszervezetének megszüntetése, egyéb átszervezéssel kapcsolatos feladatok és döntések
meghozatala
2013. június 26. Szarvas
- A Társulás 2013. évi költségvetésének I. számú módosítása
- A Kistérségi Fejlesztési Tanács valamint a Többcélú Társulás 2013. II. félévi munkaterve
2013. augusztus 28. Kardos
- A Társulás 2013. évi költségvetésének III. számú módosítása
- Beszámoló a Társulás 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
2013. szeptember 25. Hunya
- A Társulás 2013. évi költségvetésének IV. számú módosítása
- Beszámoló a Társulás KEOP 1.1.1/2F/09-11-2012-0005 pályázat előrehaladásáról
2013. október 29. Gyomaendrőd
- Tájékoztató a Társulás III. negyedéves költségvetési helyzetéről
- A Társulás 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása
Tervezett ülések:
2013. november 20.
2013. december 18.
Állandó témák:
- Tájékoztató a két társulási ülés közötti fontosabb eseményekről
- Szarvasi Rendőrkapitányság Kistérségi Egyezető Fórum havi ülései
- Kistérségi Fejlesztési Tanács feladatai
A Társulás több alkalommal is tartott rendkívüli üléseket, melyek alkalmával az Önkormányzatunkat érintő KEOP
1.1.1/2F/09-11-2012-0005 pályázat valamint a KEOP 1.1.1/13C számú, a kistérségi hulladékgazdálkodás
fejlesztéséve tárgyú pályázatokkal kapcsolatosan került sor egyeztetésre, döntéshozatalra.
A Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program keretei között a „Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás nyilvános Társulási Tanács üléseit 2013. évben március 13-án, valamint május 22-én
tartotta.
Az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. és a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás között megkötött támogatási szerződés 2013. szeptember 26-án hatályba lépett. A
kivitelezésre vonatkozó „Vállalkozási szerződés a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program című, KEOP1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges tervek elkészítésére és építési
munkák elvégzésére a FIDIC „sárga” könyv alapján” – tárgyú közbeszerzési eljárása folyamatban van, Uniós
értékhatár feletti, nyílt eljárás keretében. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a BM EU Önerő alapra történő
pályázat támogatása mellett az önerőre vállalást tett a 483/2013. (X. 16.) Kt. számú határozatával. A kivitelezési
munkálatok eredményes közbeszerzési eljárás lezárását követően kezdődhetnek el, várhatóan 2014. II.
negyedévében.
Körös-völgyi Települések Regionális Szervezetének Társulási Tanácsában végzett gesztorönkormányzati
feladatok:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 1999 óta többoldalú megállapodás keretében, regionálisan végzi a
szúnyoggyérítést. Az 1999-ben 7 települési önkormányzat (Mezőtúr, Szarvas, Gyomaendrőd, Békésszentandrás,
Körösladány, Köröstarcsa, Öcsöd) szakmai és anyagi megfontolásból megállapodást kötött arra, hogy a
szúnyoggyérítési feladatok végrehajtása érdekében együttműködik. 2002-ben egy kibővített megállapodás
megkötésére került sor, összesen 16 települési önkormányzat részvételével. A Társulásban részt vevő települések
száma 2012-től 11.
2013-ban a Társulásnak eddig 1 ülése volt Gyomaendrődön, melyen az alábbi napirendek megtárgyalására került
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sor.
- Lakitelek 2013. évi szúnyoggyérítési eljárással kapcsolatos nemleges nyilatkozata
- 2013. évi szúnyoggyérítési meghívásos beszerzési eljárás tagtelepülésenkénti összegének elfogadása
- 2013. évi szúnyoggyérítési feladatok lebonyolításával kapcsolatos szakértői díj tagtelepülésenkénti összegének
elfogadása
- Bejelentések
Időközben a Társulási alapítói az Mötv. 146. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a közöttük fennálló társulási
megállapodást felülvizsgálják, melynek eredményeképpen 2013 novemberében a társulást várhatóan megszüntetik.
Az érintett önkormányzatok a csípőszúnyog elleni védekezés érdekében a jövőben is együtt kívánnak működni,
ezért konzorciumot hoznak létre Körös-völgyi Konzorcium néven, melynek székhelye Gyomaendrődön lesz,
képviselője Gyomaendrőd Város polgármestere. A konzorciumi megállapodás aláírására a 2013. november 27-re
tervezett ülésen kerülhet sor.
A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás (mely létrejött a KEOP2.3.0/2F/09-2010-0013 azonosítószámú, a „Települési szeméttelep-rekultivációs program a Körös-szögben” című
pályázat kapcsán) Társulási Tanácsa 2013 évben az alábbiak szerint végezte tevékenységét.
2013. január 24.
- 2013. évi Költségvetés megtárgyalása és elfogadása
- Bejelentések
2013. március 6.
- 2012. évi IV. negyedévi költségvetés módosítás megtárgyalása és elfogadása
- Támogatási Szerződés 1. számú „Támogatható tevékenységek elszámolható költségei” mellékletében szereplő
tartalékkeret összegéről való lemondás
- Előterjesztések, bejelentések
2013. május 9.
- Beszámoló a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2012. évi gazdálkodásáról
- Bejelentések
2013. május 29.
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezete értelmében a társulási
megállapodás felülvizsgálata, a törvény rendelkezéseinek megfelelő módosításának megtárgyalása és elfogadása
- Bejelentések
A fentebb hivatkozott törvény 146.§ (1) bekezdése alapján a társulásban érintett képviselő-testületeknek a 2013.
január 1. előtt kötött Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási
megállapodásait - az Mötv 87.§ - 95.§-ainak hatályba lépését követő hat hónapon belül (azaz legkésőbb 2013. június
30-ig) - felül kellett vizsgálni és az Mötv-nek megfelelően módosításra volt szükség. Az átvezetett módosítások
alapvetően a jogszabályi hivatkozásokat és a társulás működését szabályozó pontokat érintették.
A Társulási megállapodás módosítását a Társulás a soron következő, 2013. szeptember 13-án tartott ülésén fogadta
el, a dokumentum aláírására a 2013. október 31-i ülésen került sor.
2013. szeptember 13.
- 2013. III. negyedévi költségvetés módosítás megtárgyalása és elfogadása.
- 2013. I. félévi Beszámoló megtárgyalása és elfogadása.
- Előterjesztések, bejelentések.
2013. október 31.
- 2013. évi költségvetés módosítás megtárgyalása és elfogadása.
- 2013. I-III. évi beszámoló megtárgyalása és elfogadása.
- 2014. évi költségvetési koncepció megtárgyalása
- Előterjesztések, bejelentések.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiekben leírtak tudomásul vételére.
Döntési javaslat
"Társulásokban és érdekképviseletekben végzett munkáról beszámoló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
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szavazással dönt.
A Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének a Társulásokban és érdekképviseletekben végzett
munkáról szóló beszámolóban foglaltak tudomásul vételét.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2013. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Védőnői körzetek további működtetése
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Városi Egészségügyi Intézmény a költségvetési koncepcióhoz elkészítette önkormányzati támogatási igényét a
védőnői szolgálat működtetéséhez. Az azóta eltelt időben a folyamatos jogszabály változások miatt az Intézmény
újból számolta a védőnői szolgálat várható 2014. évi pénzügyi tervezetét, melyet az alábbiakban terjesztjük a
Képviselő-testület elé:
„2013. november 7-én kelt levelünkben tájékoztatást adtunk a védőnői finanszírozás alakulásáról. A 43/1999.
Kormány rendelet folyamatos változása (finanszírozás, bérrendezés) miatt arra kényszerültünk, hogy újra és újra
átszámoljuk a 2014. évre vonatkozó önkormányzati támogatási igényünket, az alapellátáshoz tartozó védőnői
szolgálat részére.
A jelenleg hatályos kormányrendelet alapján elkészítettük a védőnői szolgálat 2014. évre vonatkozó – várható –
pénzügyi tervezetét, amelyet az alábbiakban mutatunk be:
1. 7 védőnői körzetben, 7 fő 8 órás védőnő és 2 fő 4 órás technikai dolgozó foglalkoztatása esetén:
( 1 álláshely helyettesítése gyes miatt )
Bevételek
Megnevezés
OEP finanszírozás:
Intézményi saját bevétel
TÁMOP 6.2.4. pályázat
Önkormányzati támogatás
Összesen
Kiadások
Személyi juttatás
Munkaadói járulék
Dologi kiadás
Összesen
Egyenleg

Ft.
19372516,44
144000
836057
7994884
28347457

7.995eFt.

17464260
4620850
6262347
28347457
0

2. 7 védőnői körzetben, 6 fő 8 órás védőnő és 2 fő 4 órás technikai dolgozó foglalkoztatása esetén:
(2 álláshely helyettesítése gyes és üres álláshely miatt )
Bevételek
Megnevezés

OEP finanszírozás:
Intézményi saját bevétel
TÁMOP 6.2.4. pályázat
Önkormányzati támogatás
Összesen
Személyi juttatás
Munkaadói járulék
Dologi kiadás
Összesen
Egyenleg

Ft.
19372516
144000
836057
6465275
26817848

Kiadások

6.465eFt.

16259844
4295658
6262347
26817849
0

3. 6 védőnői körzetben, 6 fő 8 órás védőnő és 2 fő 4 órás technikai dolgozó foglalkoztatása esetén:
( 1 álláshely helyettesítése gyes miatt )
Bevételek
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Megnevezés
OEP finanszírozás:
Intézményi saját bevétel
TÁMOP 6.2.4. pályázat
Önkormányzati támogatás
Összesen
Kiadások
Személyi juttatás
Munkaadói járulék
Dologi kiadás
Összesen
Egyenleg

Ft.
20103328
144000
836057
5108601
26191986

5.109eFt.

15767039
4162600
6262347
26191986
0

4. 6 védőnői körzetben, 6 fő 8 órás védőnő és 2 fő 4 órás technikai dolgozó foglalkoztatása esetén:
(a gyes miatti helyettesítést a felosztásban nem érintett kolléganő munkaköri feladatként látná el)
Megnevezés

OEP finanszírozás:
Intézményi saját bevétel
TÁMOP 6.2.4. pályázat
Önkormányzati támogatás
Összesen
Személyi juttatás
Munkaadói járulék
Dologi kiadás
Összesen
Egyenleg

Bevételek

Ft.

Kiadások

20103328
144000
836057
4500786
25584171

4.501

15288444
4033380
6262347
25584171
0

Próbáltuk áttekinthetővé tenni a döntési helyzetet és a következőkben magyarázatot kapnak a tisztelt képviselők
arra, hogy miért vázoltuk a 3-4. pontot; költségcsökkentés ezekkel a megoldásokkal lehetséges. Kitűnik, hogy az
ellátottak létszáma csökken.
A finanszírozás a létszámtól függ. Tartósan betöltetlen védőnői körzet esetén is kedvezőtlen a finanszírozás.
Az ellátottak számának alakulását bemutató táblázatok valamint a az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az
előterjesztés mellékletét képezik.
A II. sz. iskolavédőnői körzet felosztása után, a finanszírozás havonta magasabb 66 E Ft-tal és ha a III-as területet a
jelenleg helyettesítő (a felosztásban nem érintett) kolléganő munkaköri feladatként látná el (130 + 115 = 245 fő
ellátott) nem kellene helyettesítési díjat fizetni.
A számadatok alapján egészen egyértelmű, hogy a fenntartónak érdemes megfontolnia a felosztást. A Városi
Egészségügyi Intézmény által elkészített táblázatok segíthetik az elemzést és a döntéshozatalt. Amint ez
megszületik, szakmai állásfoglalást szükséges kérni a hatóságtól és a finanszírozótól is.”
Összegezve a Városi Egészségügyi Intézmény által leírtakat:
- Az Intézmény által elkészített pénzügyi tervezet a jelen állapotot rögzíti, az elkövetkezendő időszakban lehet még
változás a finanszírozásban.
- A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés koncepcióját a védőnői körzetek finanszírozása tekintetében
magasabb támogatási összeggel (8.045.e Ft) fogadta el, remélhetőleg, hogy a költségvetés összeállításakor, már a
végleges pénzügyi tervezettel tudunk számolni. A költségcsökkentéssel a koncepcióba beépített működési hiány
további csökkentése érhető el.
- Jelentősebb költségcsökkentést csak a védőnői körzetek újbóli felosztásával (csökkentésével) érhet el az
Önkormányzat:
Körzet felosztás
7 körzet
7 fő védőnő
2 fő technikai dolgozó
1 fő helyettesítés (gyes miatt)
7 körzet
6 fő védőnő
2 fő technikai dolgozó
2 fő helyettesítés (gyes + üres álláshely
miatt)
6 körzet

OEP finanszírozás

Önkormányzati támogatás

19.373. ezer Ft

7.995. ezer Ft

19.373. ezer Ft

6.465. ezer Ft
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6 fő védőnő
2 fő technikai dolgozó
1 fő helyettesítés (gyes)
6 körzet
6 fő védőnő
2 fő technikai dolgozó
Nincs helyettesítés (gyes – munkaköri
feladatként látja el)

20.103. ezer Ft

5.109. ezer Ft

20.103. ezer Ft

4.501. ezer Ft

A táblázatból látható, hogy kevesebb körzetre magasabb az OEP finanszírozás, melynek oka egyrészt a létszámok
racionalizálása, illetve megszűnik a tartós helyettesítéssel ellátott körzet mely csak 60 %-ban finanszírozott.
Javaslom a Képviselő-testület számára, hogy a védőnői körzetek racionális működtetése érdekében vizsgálja meg a
védőnői körzetek újrafelosztását, csökkentését, valamint a védőnői körzetek újrafelosztásának, csökkentésének
szakmai előkészítésével bízza meg a Városi Egészségügyi Intézményt.
Döntési javaslat
"Védőnői körzetek további működtetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői körzetek racionális működtetése érdekében
megvizsgálja a védőnői körzetek újrafelosztásának, csökkentésének lehetőségét, valamint a védőnői körzetek
újrafelosztásának, csökkentésének szakmai előkészítésével megbízza a Városi Egészségügyi Intézményt.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Az ellátottak alakulása 2009-2013. között
Az adatok a tárgy év október 1-i létszám alapján készültek, ez az alapja a következő évi finanszírozásnak.
Körzet
száma(OEP
kód)

2009.

2010.

Ellátandók
0-6 várandós összesen
éves

I. iskolai
040097480
II. iskolai
040097609
I. területi
040097481
II. területi
040097479
III. területi
040097482
IV. területi
040097478
V. területi –
vegyes
040097477
összesen:

0-6
éves

2011.

Ellátandók
várandós összesen

0-7
éves

2012.

Ellátandók
várandós összesen

0-7
éves

2013.

Ellátandók
várandós összesen

0-7
éves

Ellátandók
várandós összesen

848

837

792

790

744

893

885

819

840

820

14
9
130

10

159

139

15

154

135

8

143

122

15

137

120

10

130

10

140

123

7

130

103

8

111

102

6

108

80

6

86

154

7

161

127

9

136

123

9

132

109

7

116

110

5

115

236

12

248

234

7

241

177

8

185

190

15

205

172

17

189

117

12

221
130

123

12

220
135

121

5

232
126

125

5

220
130

129

11

215
140

351

Körzet

355

2013./2014.

358

350

A következő évre várható létszám
Az új finanszírozási pontértékkel
Felosztás előtt

355

száma(OEP
kód)

számolva
Ellátandók

Finanszírozott pont

Finanszírozás
Fix díj+(pont x 2013. 11. havi pontérték:332.187)

0-7
éves

váran
dós

I. iskolai
040097480
II. iskolai
040097609

összesen
744

800

265750

820

820

163436

1 éven túl
helyettesítéssel
finanszírozás 60%

I. területi
040097481
II. területi
040097479
III. területi
040097482

120

10

130

390

84000+129553=213553

80

6

86

258

84000+85704=169704

110

5

115

345

50400+114605=165005

172

17

189

567

115000+188350=303350

11

215
140

238
420

355

658

1 éven túl
helyettesítéssel fix
díj 60%

IV. területi
040097478
V. területi –
vegyes
040097477
összesen:
Összesen:

129

2439 fő

3838 pont

115000+218579=333579
448400+1165977=1614377 Ft

A II. számú betöltetlen iskolavédőnői körzet megszüntetése esetén, a Bethlen Gábor Szakképző Iskola (464 fő), valamint a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
(356 fő) egy-egy területi védőnőhöz kerülne, illetve a Szent Gellért Általános Iskola tanulói (192 fő) az V-ös területi körzettől az I-es iskolai körzethez tartozna, így
nem lenne veszélybe annak finanszírozása sem. Ugyanis, ha az iskolai körzet tanulói létszáma 720 fő alá csökken, akkor létszámarányosan napi 8 óránál kevesebb
munkaidőre köt finanszírozást az OEP. // 43/1999. (III.3.) Korm. rend. 21.§ (3); (6).//
Az adatok a 2013/2014. évi létszám adatok figyelembe vételével kerültek megállapításra.

Körzet
száma(OEP
kód)

2014.

0-7
éve
s
I. iskolai
040097480
I. területi
040097481
II. területi –
vegyes
040097479

120

80

várandós

Felosztás után

Ellátandók
összesen

Finanszírozott pont

Finanszírozás
Fix díj+(pont x 2013. 11. havi
pontérték:332,187)

936

936

310927

10

130

390

84000+129553=213553

6

464
86
550

464
258
722

84000+239839=323839

III. területi
040097482

110

5

115

345

50400+114605=165005

IV. területi
040097478

172

17

189

567

115000+188350=303350

129

11

379
140
519

402
420
822/750 max

115000+249140=364140

2439

3710

448400+1232414=1680814

V. területi vegyes
040097477
összesen:

Törvényi háttér:
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS
Egyéb alapellátási feladatok finanszírozása
20. § (1) Az orvos és védőnő által nyújtott iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás finanszírozására az OEP a
Vhr. 16. §-ának (1) bekezdése* szerint köt szerződést.
(2) A finanszírozási szerződés megkötéséhez a szolgáltató - az Eb. tv.-ben meghatározottakon túl - csatolja a
külön jogszabály** szerint az ellátás nyújtására jogosító szerződés másolatát, amely tartalmazza a nevelési,
oktatási intézményben elhelyezettek, illetve tanulók létszámát.
(3) A részmunkaidős orvossal működtetett iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat esetén az OEP - a
nevelési-oktatási intézményben elhelyezettek, illetve tanulók (2) bekezdés szerinti létszáma alapján - havonta
47,8 Ft/fő összegű díjat utalványoz az orvosi feladatok ellátására a tárgyhónapot megelőző hónapban a 6. § (3)
bekezdése szerint.
(4) Az iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat orvosa által teljes munkaidőben ellátott iskola-egészségügyi
feladatok díjazása az iskola-orvosi feladatokra rendelkezésre álló havi keretnek a (3) bekezdés szerinti
díjazással csökkentett összege és az országosan összesen ellátandók száma alapján megállapított fejkvótával
történik. A szolgáltató részére a (2) bekezdés szerinti létszám és a fejkvóta szorzatának megfelelő díjat az OEP
a 6. § (3) bekezdése szerint utalványozza a tárgyhónapot megelőző hónapban.
(5) Az egy éven túl helyettesítéssel ellátott iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat főfoglalkozású orvosa a
finanszírozási alapdíj 60%-ára jogosult. Nem tekinthető helyettesítésnek, ha a szolgáltató a praxis ellátására a
teljes rendelési időben másik szakorvost foglalkoztat.
(6) A szolgáltató az iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat által a nevelési, oktatási intézményben
ellátandók létszámát - a nevelési, oktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján - minden év október 31.
napjáig, a tárgyév szeptember 30-ai állapotnak megfelelően, illetve iskolai körzethatár-módosítás esetén a
szerződésmódosítás kezdeményezésével egyidejűleg írásban bejelenti az OEP-nek.
21. § (1) Az OEP a területi védőnői ellátás finanszírozására a Vhr. 16. §-ának (3)-(4) bekezdése*** alapján
köt szerződést.
(2) A területi védőnői szolgáltató által ellátott feladatok díjazásának kiszámításánál a következő
pontszámokat kell figyelembe venni:

Ellátotti csoportok:

Pontszáma:
várandós anya után
3
0-7 éves korú gyermek után
3
oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott tanköteles korú gyermek után
3
oktatási intézményben ellátott gyermek után
1
gyógypedagógiai oktatási intézményben ellátott tanuló után
2
(3) A külön jogszabályban előírt, teljes vagy részmunkaidőben iskola- és ifjúság-egészségügyi feladatokat
ellátó védőnővel működő iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat a 20. § (2) bekezdése szerint megadott,
illetve e § (13) bekezdése szerint évente korrigált létszám figyelembevételével számított pontérték alapján
részesül díjazásban. Az ellátandók közül az oktatási intézménybe járó gyermek l ponttal, a gyógypedagógia
ellátásban közreműködő közoktatási intézménybe járó gyermek 2 ponttal vehető számításba. Az oktatási
intézményekben létszámarányosan napi 8 óránál kevesebb munkaidőre is köthető finanszírozási
szerződés.

(4) A védőnői szolgáltató havi díjazásának mértéke az ellátottak száma alapján a (2)-(3) bekezdés szerint
számított pontértéknek és a (10) bekezdésben meghatározott egy pontra jutó forint értéknek a szorzata alapján
kerül megállapításra az (5)-(8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével. A védőnői szolgáltató az e
bekezdés szerinti havi díjazása 12%-ának megfelelő összeget köteles közvetlenül a védőnő díjazására
fordítani.
(5) Az ellátandók számát és a (2) bekezdésben foglaltak alapján számolt pontszámokat figyelembe
véve a területi védőnői szolgáltató legfeljebb 750 pontot, a teljes munkaidőben iskola- és ifjúságegészségügyi védőnőt foglalkoztató iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgáltató legfeljebb 1000 pontot
érhet el szolgálatonként.

(6) Ellátási érdekből a területi védőnői szolgáltató esetén a felső határtól a külön jogszabályban
foglaltak szerint el lehet térni, a szolgáltatót ez esetben is a 750 pont szerinti díj illeti meg.
(7) Ellátási érdekből az oktatási intézmény(ek)ben ellátandó létszám a teljes munkaidőben iskola- és
ifjúság-egészségügyi feladatokat ellátó védőnővel működő iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat
esetében a külön jogszabályban meghatározott tanulói létszámtól eltérhet az alsó határtól 10%-kal, a
felső határtól 20%-kal, ezen esetekben a szolgáltató az alsó határnak megfelelő 800 pont, illetve a felső
határnak megfelelő 1000 pont szerinti díjra jogosult. Amennyiben a tanulói létszámtól való negatív
irányú eltérés esetén a tanulók létszáma alapján számított pontszám meghaladja a 800 pontot, akkor a
számított pontszámnak megfelelő finanszírozási díj kerül kifizetésre.
(8) Ha az ellátandó tanulók minimum 60%-a gyógypedagógiai ellátásban részesül, és a tanulói összlétszám
alapján számított finanszírozott pont értéke eléri a 800 pontot, akkor a szolgálat abban az esetben is
finanszírozható a (7) bekezdésben meghatározott módon, ha az ellátandó tanulói létszám nem éri el a
jogszabály szerint szükséges mértéket.
(9) Nem köthető finanszírozási szerződés új területi védőnői szolgálatra, illetve a körzethatár módosítását
követően akkor, ha az ellátandók száma alapján számított pontérték városi településen nem éri el az 500,
egyéb településen a 300 pontot.
(10) Az egy pontra megállapított díj összege a védőnői ellátásra rendelkezésre álló előirányzatnak az
ellátandók összesített pontszámával történő osztásával havonta kerül kiszámításra azzal, hogy az
előirányzatból előzőleg le kell vonni a (11) bekezdés szerinti díjazáshoz szükséges összeget. Az egy pontra
megállapított díj összege legfeljebb 400 Ft lehet.
(11) A területi védőnői ellátást biztosító szolgáltató az ellátandó terület sajátosságainak megfelelően havonta
az alábbi fix összegű díjazásra is jogosult:
a) főváros, város: 84 000 Ft,
b) község: 94 000 Ft,
c) csatolt község: 105 000 Ft,
d) külterületi lakott hely: 115 000 Ft.
A finanszírozási szerződésben feltüntetett ellátási terület adottságait figyelembe véve, amennyiben az
ellátandó lakosságszám legalább 15%-a a c)-d) pontban foglalt típusú települések valamelyikében lakik a
védőnői ellátást biztosító szolgáltató a magasabb összegű díjazásra jogosult. A fix összegű díj 15%-a a
védőnőt közvetlenül megillető területi pótlék, továbbá tartalmazza a külön jogszabály szerint az
egészségfejlesztési és népegészségügyi feladatokért meghatározott 250 pont díját is. A védőnői ellátást
biztosító szolgáltatót az a)-d) pontokban foglalt összegeknél 10 000 forinttal magasabb összegű fix díj illeti
meg akkor, ha a védőnői körzet kiterjed a külön jogszabályban meghatározott hátrányos helyzetű településre.
Amennyiben a védőnői körzet több településre terjed ki, a szolgáltató további 20 000 Ft összegű pótlékra
jogosult. A havi fix díj teljes összegére a szolgáltató akkor jogosult, ha a védőnőt teljes munkaidőben
foglalkoztatja, részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén a díj arányos része illeti meg.
(12) Az egy éven túl helyettesítéssel ellátott területi védőnői szolgálat a (11) bekezdés szerinti fix
összegű díjazás 60 százalékára jogosult. Az egy éven túl helyettesítéssel ellátott iskola- és ifjúságegészségügyi szolgálat a (3)-(6) bekezdésben meghatározott finanszírozási díj 60 százalékára jogosult. A
díjazás folyósítása szempontjából nem tekinthető helyettesítésnek, ha a szolgálat ellátására a szolgáltató
teljes munkaidőben másik védőnőt foglalkoztat.
(13) A szolgáltató a védőnői szolgálat által ellátandók létszámát minden év szeptember 30-ai állapotnak
megfelelően október 31. napjáig, illetve körzethatár-módosítás esetén a szerződésmódosítás
kezdeményezésével egyidejűleg bejelenti az OEP-nek
a) az oktatási intézményben ellátandó tanulói létszámot az oktatási intézménnyel kötött megállapodás
alapján;
b) a körzet 0-7 éves korú lakosságának számát és az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott
tanköteles korúak számát a területileg illetékes jegyző ellenjegyzése alapján;
c) a várandós anyák számát a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási
(fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetének igazolása alapján.
(14) A szolgáltató részére az adott havi finanszírozás összegét az OEP a 6. § (3) bekezdése szerint
utalványozza a tárgyhónapot megelőző hónapban.
(15) A szolgáltató a gyermek-, illetve nőgyógyászati mozgó szakorvosi szolgálat tevékenységéről a
finanszírozási szerződés szerinti adatokat, a tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig nyújtja be a
finanszírozónak.
(16) A gyermek-, illetve nőgyógyászati mozgó szakorvosi szolgálatot működtető szolgáltatót a (15)
bekezdés szerint jelentett esetek száma és az egy ellátott esetre jutó tárgyhavi összeg alapján megállapított
díjazás illeti meg. Az OEP a finanszírozásra rendelkezésre álló havi keret, valamint a (15) bekezdés szerint
jelentett összes esetszám alapján havonta állapítja meg az egy ellátott esetre jutó összeget.
21/A. § Ha a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó, valamint sajátos nevelési igényű gyermekeket oktatónevelő bentlakásos intézmények fenntartói együttesen kezdeményezik, hogy legalább 1000 gyermek számára
az intézményekben nyújtandó egészségügyi ellátást egy egészségügyi szolgáltatóval végeztetik, - aki/amely
központilag szervezi a helyszínen nyújtott gyermek-egészségügyi ellátást, - akkor a működési engedéllyel

rendelkező egészségügyi szolgáltatóval erre a speciális egészségügyi ellátási feladatra a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti normatíva kiegészítéseként az
OEP finanszírozási szerződést köthet. A finanszírozás a költségvetési törvény LXXII. Egészségbiztosítási
fejezet Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoporton belül a Védőnői ellátás, anya-, gyermek- és
ifjúságvédelem jogcím előirányzata terhére történik, 1000 gyermekenként 5,9 millió forint összegben havonta,
az ezt meghaladó létszám esetén arányos díjazás fizetendő.
21/B. § Az anyatejgyűjtő állomás finanszírozása a tárgyévi előirányzat-növekedés mértékével emelt összegű
fix díjjal történik.
21/C. § Az egészségügyi szolgáltató a speciális gyermek-egészségügyi ellátást nyújtó szolgálat által
ellátandók létszámát - a sajátos nevelési igényű gyermekeket oktató-nevelő bentlakásos intézményekkel kötött
megállapodás alapján - minden év szeptember 30-i állapotnak megfelelően október 31-éig, illetve változás
esetén a szerződésmódosítás kezdeményezésével egyidejűleg írásban bejelenti az OEP-nek.
* 16. § (1) Az OEP az Ebtv. 10. §-a szerint a betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatások közül az
egészségügyért felelős miniszter rendelete alapján az iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás finanszírozására azzal az egészségügyi
szolgáltatóval köt finanszírozási szerződést, amely a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény hatálya alá tartozó nevelési és oktatási
intézménnyel a feladat ellátására megállapodást kötött.
** 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 2.§ (2) Az oktatási intézményben amennyiben a tanulók létszáma a 800 főt eléri, akkor teljes munkaidőben
iskola-védőnői feladatot végző iskolavédőnőt kell biztosítani. Az iskolavédőnő az oktatási intézmény(ek)ben összesen 1000 főt láthat el, ha a
800 főt meghaladó tanulói létszám iskola-védőnői ellátása más módon nem biztosítható.
***(3) Az Ebtv. 10. §-a szerint a betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatások közül az
egészségügyért felelős miniszter rendelete alapján a területi védőnői szolgálat finanszírozására az OEP a finanszírozási szerződést a
területi védőnői szolgálatot működtető települési önkormányzattal köti meg.
(4) Amennyiben a (3) bekezdésben említett települési önkormányzat nyilatkozatával hozzájárul ahhoz, hogy a finanszírozási szerződést
a területi védőnői szolgálatot működtető egészségügyi szolgáltató kösse meg, az OEP a finanszírozási szerződést a nyilatkozatban
foglaltak szerint köti meg.

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételekről
Védőnő személyi minimumfeltételek
Körzet létszám
(ellátott fő)
100- 201- 350
Megnevezés <100 200 350
Védőnői
körzetekben
0,5 1
1,5
foglalkoztatott
védőnők száma
Megjegyzés:
CSVSZ: Családvédelmi Szolgálat

Iskolában ellátottak
Kórházban ellátott CSVSZ-ben ellátott
száma
létszám szülés/év
létszám megjelenés/év
300- 601- 1200- 18015001000- 1501- 2000<
< 600 1200 1800 2500 < 500 1000 1000< <1000 1500 2000
2

0,5

1

1,5

2

0,5

1

1,5

0,5

1

1,5

2

18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2013. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2014. évi üzleti terve
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. elkészítette a 2014. évi üzleti tervét, melyet a társaság felügyelő bizottsága
megtárgyalta és javasolja elfogadásra a T. Képviselő – testületnek.
Az üzleti terv számba veszi a kialakult piaci helyzetet, a versenytársakat és javaslatokat tesz fejlesztésekre. A
fejlesztések részletezve vannak a beruházási tervben a várható nettó költségek feltüntetésével együtt. A társaság
szerint leghamarabb 2014. év február hónaptól várhatóak olyan pályázati kiírások, amelyek segíthetik a fejlesztések
megvalósítását.
Az üzleti terv alapján a társaság 2014. évi várható eredménye 648 ezer forint.

Döntési javaslat
"Az üzleti terv elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete jóváhagyja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. előterjesztéshez mellékelt
2014. évi üzleti tervét.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.

Üzleti terv

2014

Készítette: Vass Ignác

Bevezető
I.
A vállalkozás alapadatai

1. A társaság főbb adatai:

A társaság cégneve: Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.
A társaság székhelye:

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.

Az alapító okirat kelte:

2003. július 1.

A társaság cégjegyzék száma:

04‐09‐005983

A társaság statisztikai száma:

13087085‐9304‐113‐04

A társaság adószáma:

13087085‐2‐04

A társaság tb‐törzsszáma:

132258218

A társaság számláját vezető pénzintézet és a társaság pénzforgalmi jelzőszáma:
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 53200125 – 11062464
A társaság törvényességi felügyeletét ellátó szerv:
Békés Megyei Bíróság mint Cégbíróság
A társaság időtartama:

határozatlan

A társaság alapítója:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
(5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.)

A társaság telefon‐fax száma és E‐mail címe:
T: 66/ 386‐039, T/fax 6/283‐750
E‐mail: gyomaendrod@ligetfurdo.hu
A társaság ügyvezetője:

Vass Ignác ( an: Darvasi Mária)
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 10.

A társaság Felügyelő‐ Bizottságának tagjai:
1. Poharelec László(an:Oláh Ilona)
Gyomaendrőd Bajcsy Zy. U.66. sz. alatti lakos.

2.Dr. Dávid Imre (a.: Tímár Eszter)
Gyomaendrőd Mirhóháti u.27 sz . alatti lakos.
3.Vaszkó Sándor Imréné
Gyomaendrőd alatti lakos.
A társaság könyvvizsgálója:
Molnárné Vajó Katalin szül.név: Vajó Katalin (an:
Szendrei Mária)
5502 Gyomaendrőd, Dózsa György u.1/1 sz. alatti lakos
A társaság könyvvezetését végző cég:
MICROFOX KFT
5500. Gyomaendrőd,
A társaság jogi képviseletét ellátó cég:
Dr. Varga Imre egyéni ügyvéd
5600 Békéscsaba, Kinizsi u 13.
A társaság jegyzettőkéje:
3.200.000.‐ Ft, melyből 1.200.000.‐ Ft készpénzbetét és
2.000.000.‐ nem pénzbeli betét

A társaság tevékenységi köre:

Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

A társaság egyéb tevékenységei:
Víz‐,gáz‐,fűtés szerelés
Egyéb épületgépészeti szerelés
Gyógyászati termékek kiskereskedelme
Egyéb máshova nem sorolt új áru kiskereskedelme
Szállodai szolgáltatás
Üdülési és egyéb átmeneti szálláshely‐ szolgáltatás
Kemping szolgáltatás
Éttermi‐, mozgó vendéglátás
Saját
tulajdonú,
bérelt
ingatlan
bérbeadása,
üzemeltetése
Reklámügynöki tevékenység
Szabadidős‐,sporteszköz kölcsönzése
Egyéb foglalás
Egyéb humán‐egészségügyi ellátás
Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás,
szabadidős tevékenység

2. Vezetői összefoglaló

A Liget Fürdő története 1959‐ig nyúlik vissza, akkor kezdődött az Erzsébet ligetben a fürdő
építése. Több évtizedes működés után 1990‐es években történt az első jelentősebb
fejlesztés, a medencék vízforgatóval történő ellátása.
2002. év jelentős év a fürdő történetében. Közel 900 millió Ft‐os beruházásindult. Megépült
egy impozáns fedett fürdő három medencével, öltözőkkel, kiszolgáló helyiségekkel. Teljesen
megújult a gyógyászati épület, melyben helyet kapott a balneo‐ és fizikoterápiás kezelőrész
is.
2003. július 01.‐ig a fürdő önálló városi intézményként működött. Ezen a napon alapította a
tulajdonos önkormányzat a fürdő üzemeltetése céljából a Gyomaendrődi Liget Fürdő
Szolgáltató Kft.‐t.
A Kft. az elmúlt időszakokban jelentős tulajdonosi támogatással tudott csak működni. Az
előző évek jelentős költségcsökkentő intézkedéseinek köszönhetően a támogatás 20 M Ft
körüli összegben stabilizálódni látszik. 2013. szeptembere óta immár hivatalosan is
használhatja a fürdő a Gyógyfürdő nevet. A Liget Gyógyfürdő meghatározó szerepet játszik a
régióban, de országosan is elismert. Ahhoz , hogy ezt a helyzetét megtartsa illetve növelje
piaci részesedését a régióban, fejlesztésre van szükség. 2014 évben változatlanul az a cél,
hogy a Liget Fürdő Kft. Közszolgáltatási szerződésben a tulajdonos Önkormányzat által
meghatározott feladatokat maximálisan teljesítse a vendégek legnagyobb megelégedésére.

3. Vállalkozás leírása
Kezdetben a gyomai Nagyközségi Tanács intézményeként működött a Liget Fürdő. A fürdőt
ellátó termálkút vizét 1969‐ben gyógyvízzé nyilvánították. A rendszerváltás után a
tulajdonos Gyomaendrőd Város Önkormányzatat2003. 07.01 napján hozta létre a Liget
Fürdő Szolgáltató Kft.‐t. Ebben az időszakban kezdődött egy közel 1.0 Milliárdos fürdő
fejlesztés. A beruházás során létre jött új épület együttes átadás 2004. május 8.‐án
megtörtént. 2010 –ben elvégzett hatás vizsgálatok alapján a termálvíz ismét megkapta a
gyógyvíz minősítést. 2013 évben egy sikeres pályázat alapján a Liget Fürdő megkapta az
OTH‐tól a Gyógyfürdő név használatát. Jelenleg szintén az OTH‐nál van egy dokumentációs
anyag amelyben a társaság kérte a Gyógyfürdő kategória besorolásának megváltoztatását.
Helyi jelentőségű gyógyfürdőből körzeti jelentőségű gyógyfürdővé történő átsorolását.
A Liget Gyógyfürdő meghatározó szerepet játszik a régió gyógyfürdő szolgáltatásaiban, de
elmondhatjuk, hogy már országosan , illetve határon túlról is elismerik , mint gyógy
szolgáltatást nyújtó intézményt.

4.Piaci helyzet , versenytársak

Magyarországi idegenforgalom fejlődésének fontos tényezője, az hogy azokat az értékeket
felismerjük, ami miatt a potenciális vendégek a mi szolgáltatásainkat választják.
Az idegenforgalom piacán a gyógy turizmusra szakosodott régiós vállalkozások között a Liget
Fürdő versenyelőnye a város megközelíthetősége, a természeti környezet és a kiváló
minőségű gyógyvíz. A piaci pozíciót erősíti a meglévő ár‐ érték arány. A régióban a gyógy‐
idegenforgalom piacára új versenytársak nem léptek be. Ahhoz, hogy a Liget Gyógyfürdő
megtartsa piaci helyzetét a szolgáltatásokat bővíteni szükséges, mind a gyógyászat, mind a
Wellness elemek körében.

5.Beruházási terv
A Liget Fürdőben 2004. év óta nem volt jelentős fejlesztés és felújítás. A piaci verseny mind a
strandszolgáltatások, mind a gyógyászati ellátások terén kiélezett, ez szükségessé teszi a
fürdő szolgáltatásainak bővítését. A Képviselő‐ Testület határozata alapján a Liget Fürdő Kft.‐
nek meg kell vizsgálnia az alábbi fejlesztések és beruházások lehetőségét.
‐ kültéri medence építése sodrófolyosóval, csúszdával
‐ Chip‐es karórás beléptető rendszer kiépítése
‐ Annak lehetősége, hogy a központi orvosi rendelőben történő kezelések a fürdőbe
kerüljenek
‐ a fürdő területének bővítése a Hantos kerti Holtág felé
Ezen kívül az ügyvezető javasolja a gyógyászati épület bővítését, a még hiányzó gyógy
szolgáltatások biztosítása érdekében.
A bővítés során olyan létesítmények kerülhetnek megépítésre, amellyel tovább bővül a fürdő
szolgáltatásainak mennyisége.
Kültéri medence:
‐ Tervezőkkel történt előzetes egyeztetés alapján egy 300 m2 vízfelületű élménymedence
várható költsége nettó: 100 M Ft.
Gyógyászati épület:
‐ Előzetes tervezői egyeztetés alapján 300 m2 –es épületben kapna helyet egy súlyfürdő
medence, két iszapkezelő hely egy iszap előkészítővel, egy öltöző blokk, és egy kiúszhatós
gyógymedence, amely gyógytornára is alkalmas. Várható költség: 120‐130 M Ft.
A beruházás forrás összetétele:
Jelenpillanatban nem meghatározható, mivel 2013 . jelenlegi időszakában nincs olyan
pályázati kiírás amelybe a tervezett fejlesztés beilleszthető lenne. Leghamarabb 2014
februárjában várhatók új pályázati lehetőségek írása

‐ Chip‐es beléptető rendszer kialakítását, a beléptető terminálok telepítését a rendkívül
magas bekerülési költség miatt Kb. 20 M Ft , egyenlőre nem javasolt.
‐ Annak a lehetősége, hogy a kezelések a központi Orvosi rendelőből a fürdőbe kerüljenek
reális lehetősége nincs, elsősorban finanszírozási okok miatt.
‐ A fürdő területének bővítése a Hantos kerti Holtág felé nem a Liget Fürdő Kft
kompetenciája. A terület az Önkormányzaté, így ennek az előkészítését az Önkormányzat
végzi, természetesen egyeztetve a Liget Fürdővel.

6. Marketing terv
Tekintettel arra, hogy elsősorban a főszezonban lehet a Fürdő területére jelentős
vendégszámot vonzani, ezért erre az időszakra időzíti a Fürdő a programjait. Mindezzel
együtt az elő‐ és utószezonba is aktív a marketing tevékenység, különböző akciókkal,
kedvezményekkel igyekszik felkelteni a látogatók érdeklődését.
Az elmúlt évekre az alábbi akciók voltak jellemzőek, amelyeket a következő években is
alkalmazni kíván
A marketing stratégia elemeinek pozícionálása:
1. Fizetett nyomtatott hirdetés
a. helyi újságok, családi lapok, orvosi/gyógyászati lapok
2. Fizetett nyomtatott reklám
a. orvosi rendelők, kórházak közelében
b. óvodák, általános iskolák, sportpálya bejáratánál, közelében
c. Aquaparkok 2014 című kupon füzetben szereplés
3. Fizetett és ingyenes elektronikus hirdetés, megjelenés
A gyógy vendégek idős kora miatt ők kevésbé aktív internethasználó csoport, ezért az
elektronikus megjelenések fő célcsoportja a kisgyermekes családok, fiatalok és a felnőttek.
a. saját honlapon keresztül aktuális hírek, információk, akciók közlése
b. turisztikai szolgáltatók weboldalán „backlink” elhelyezése
i. fizetett internetes banner a turizmusonline.hu oldalon
c. reklám szpot a Békés megyei Csaba rádióban valamint a Rádió1‐en
d. kis reklámfilm az Echo TV‐ben
4. Kisfilm készítés (az előző évekhez hasonlóan)
a. helyi televízióban megjelenés
b. youtube‐on, facebookon terjeszthető forma
5. Külföldi megjelenés
Az elsődleges célcsoport a gyógy vendégek köre, az új európai közös egészségpolitikai
rendszer eredményeképpen ők a potenciális felhasználók.
a. nemzetközi lapokban való megjelenés (Ausztria, Szlovákia, Románia

b. Romániában a magyar határ mentén út melletti hirdető tábla elhelyezése
6. Rendezvény, kiállításon való megjelenés
a. helyi reklám érték a Gyomaendrődi halfőző versenyen (2014. augusztus) való
megjelenés;
b. Csabai kolbászfesztiválon (2014. október való megjelenés regionális hírértékű;
c. országos, esetenként nemzetközi megjelenést biztosít az Utazás kiállításon való
részvétel
d. a Nyugdíjas expón (201.november; Budapest‐Syma csarnok) való részvétellel
közvetlenül tudja a Fürdő a gyógyászati kezeléseket igénybevevő vendégek jelentős
részét megszólítani
Tervezett rendezvényeink:
2014. július III. VízParty
2014. augusztus XVIII. Nemzetközi Volkswagen „Bogár” találkozó
2013. szeptember III. „Cégek” és családok főzőversenye
Minden Városi rendezvényen való megjelenés

7. Pénzügyi terv
A Gyomaendrődi Liegt Fürdő Szolgáltató Kft pénzügyi terve képet ad arról, hogy a milyen
jövedelmet kíván realizálni a következő időszakban, milyen bevételekkel és költségekkel,
ráfordításokkal számol a tevékenysége kapcsán.
2013.‐ban az előző évhez képest növekedett az értékesítés nettó árbevétele. A növekedés
részben a köszönhető a májusban végrehatott átlagos 10%‐os áremelésnek, valamint a
megnövekedett szépkártya forgalomnak.
Az anyag jellegű ráfordítások szinten maradtak, annak ellenére, hogy csökkentek a víz,
villany, gáz energiára kifizetett költségek, de többet kellett költeni karbantartásra, felújításra.
A személyi jellegű kiadások szintén csökkentek, köszönhető annak, hogy a 2012‐es 28,6 fős
átlaglétszám lecsökkent 25,7 főre.
A 2014‐es terv készítésekor mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében szinten tartása a
fő cél. Azonos látogatói létszámmal, azonos árakon terveztünk 648000 Ft eredményt, úgy
hogy az Önkormányzat működési támogatását 20 M Ft –ra terveztük.
2014. évben még nem számolunk az esetleges fejlesztés megvalósulásának eredményével.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. között 2013. január
31.‐én Közszolgálati szerződés jött létre.
A Közszolgálati szerződésben az Önkormányzat kötelező feladatokat határozott meg. Ezen
feladatok teljesítésében résztvevő dolgozók bér+ járulékainak részbeni fedezetére használjuk
fel a 20 M. Ft‐os tulajdonosi támogatást.
A fürdő részbeni szezonitásából adódóan az év első 5 hónapjában a bevételek Kb. 50 %‐át
fedezik a kiadásoknak.
Erre az időszakra tervezzük a támogatási összeg felhasználását.

MÉRLEG

előzetes terv

2011
01.
02.
04.
06.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

A.
I.
II.
III.
B.
I.
II.
III.
IV.
C.

Befektett eszközök
IMMATERIÁLIS JAVAK
TÁRGYI ESZKÖZÖK
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
Forgóeszközök
KÉSZLETEK
KÖVETELÉSEK
ÉRTÉKPAPÍROK
PÉNZESZKÖZÖK
Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

D. Saját tőke
I. JEGYZETT TŐKE
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE
III. TŐKETARTALÉK
IV. EREDMÉNYTARTALÉK
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
E. Céltartalék
F. Kötelezettségek
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
G. Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

2012

2013

2014

42286

68988

64864

62164

42286

68988

64864

62164

9647
463
3975

5144
133
2897

4320
320
3000

4300
300
3000

5209
2199

2114
88

1000
100

1000
100

54132

74220

69284

66564

-5560
3100

10832
3200

11031
3200

11679
3200

19315
-21770

29296
-28009

29296
-27085

29296
-26886

-6205

5421
924

5421
199

44496

44496
15196
54132

40863

40863
22525
74220

37253

37253
21000
69284

5421
648
34385

34385
20500
66564

EREDMÉNYKIMUTATÁS
2011
I
II
III.
IV.
V
VI
VII
A.
VIII.
IX.
B.
C.
X.
XI
D
E
XII
F.
XIII
G.

Értékesítés nettó árbevétele
Aktivált saját teljesítmény értéke
Egyéb bevétel
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítás
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
Pénzügyi műveletek bevételei
Pénzügyi műveletek ráfordításai
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
Rendkívüli bevételek
Rendkívüli ráfordítások
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
Adófizetési kötelezettség
ADÓZOTT EREDMÉNY
Jóváhagyott osztalék, részesedés
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

2012

előzetes
2013

terv
2014

94047

90227

97769

98520

59664
82620
58725
3105
15831
-6570
29
129
-100
-6670
465

38268
67104
57751
3440
10975
-10775
32
2070
-2038
-12813
13824

34133
67634
49875
3672
9823
898
30
750
-720
178
21

36030
69203
50000
3700
10250
1397
30
750
-720
677
21

465
-6205
-6205

13824
1011
87
924

21
199
0
199

21
698
50
648

-6205

924

199

648

0

19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2013. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Regionális Hulladékkezelő Kft. gazdálkodási beszámoló
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasította a Regionális Hulladékkezelő Kft ügyvezetőjét, hogy a 2013.
november havi ülésre készítsen beszámolót a jogszabályi változások figyelembe vételével a 2013.-as gazdálkodási
év várható alakulásáról.
A társaság a 2013. I-III. negyedév gazdálkodásának alakulását bemutató beszámolóját készítette el, amely az
előterjesztés mellékletét képezi. A beszámoló kitér a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2013. július 12-i
hatálybalépésének gazdálkodásra gyakorolt hatásaira.

Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete elfopgadja a Regionális Hulladékkezelő Kft. 2013. I-III. negyedévről
készített, az előterjesztés mellékletét képező gazdálokádási beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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Könyvvizsgálói részjelentés

A Regionális Hulladékkezelő Kft tulajdonosainak

A KFT könyvelését külső könyvelőiroda végzi megbízás alapján. Az iroda a könyvvizsgálat
rendelkezésére bocsátotta az alábbi dokumentumokat:
• 2013. I-III. negyedéves főkönyvi kivonat
• 2013. I-III. negyedéves egyszerűsített éves beszámoló
• 2013. I-III. negyedéves analitikus nyilvántartások
Fentieken túlmenően rendelkezésre álltak a 2013. január 1- 2013.szeptember 30. időszakra
vonatkozó adó- és járulékbevallások.
Ugyancsak rendelkezésre állt a 2013. I-III. negyedévre vonatkozó könyvelési bizonylatok
állománya, melyet szúrópróba szerűen ellenőriztem.
Fentiek alapján a könyvvizsgálat megtörténhetett, melyről az alábbi részjelentés készült.
A 2013. I-III. negyedéves egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés
Elvégeztem a Regionális Hulladékkezelő Kft mellékelt 2013. I-III. negyedéves egyszerűsített
éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2013.
szeptember 30-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező
végösszege 201.636 E Ft, a adózás előtti eredmény 19.410 E Ft (nyereség) –, és az ezen
időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból áll.
A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért
A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak (jelen esetben a 2013.I-III. negyedévi)
a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós
bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart
ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól
mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.
A könyvvizsgáló felelőssége
Az én felelősségem az egyszerűsített éves beszámoló (jelen esetben a 2013. I-III. negyedévi)
véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti
Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok
megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a
könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek
arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.
Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő
alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához.
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Vélemény
Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló (jelen esetben a 2013. I-III. negyedévi)
megbízható és valós képet ad a gazdálkodó Regionális Hulladékkezelő Kft 2013. szeptember
30-án fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről.
Az elvégzett könyvvizsgálat alapján úgy ítélem meg, hogy a Regionális Hulladékkezelő Kft
2013. I-III. negyedévi gazdálkodási adatai és az ezekről készült könyvviteli nyilvántartások
lehetővé teszik az évvégi zárás keretében a korlátozás nélküli hitelesítő záradék megadását.
Békéscsaba, 2013. November 15.

………………………………………
Kovero Kft
Könyvvizsgáló cég
5600 Békéscsaba, Hal u. 3.
Kamarai nyilvántartási szám:000416

…………………………………….
Kovács Mihály
Kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 002818
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Regionális Hulladékkezelő Kft 2013. I- III. negyedéves
gazdálkodása

A 2013. szeptember 30-i fordulónapra készített főkönyvi kivonatból összeállított eredmény
kimutatás adatait összehasonlítva a bázis, 2012. évi adatok időarányos részéhez az alábbi
táblázat szerinti adatokat kapjuk:

Megnevezés
Értékesítés nettó árbevétele
Egyéb bevételek
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Üzemi tevékenység eredménye
Pénzügyi műveletek bevétele
Szokásos vállalkozási eredmény
Rendkívüli bevétel
Rendkívüli ráfordítás
Adózás előtti eredmény

2012. év
110 671
7
60 682
18 400
1 928
24 840
4 828
1 893
6 721
152
0
6 873

2012. időarányos
(bázis)
83 003
5
45 512
13 800
1 446
18 630
3 621
1 420
5 041
114
0
5 155

adatok ezer forintban
2013.I-III. n.
Eltérés 2012
év
id. arányostól
100 900
17 897
31 553
31 548
36 278
-9 234
12 724
-1 076
4 471
3 025
61 109
42 479
17 871
14 250
1 583
163
19 454
14 413
0
-114
44
44
19 410
14 255

A fenti táblázat azt mutatja, hogy a Kft adózás előtti eredménye 14,2 millió forinttal
magasabb a bázis adatnál. Ebben a növekedésben bevételi oldalon 17,8 millió forint az
árbevétel növekedése. Ennél jelentősen magasabb az egyéb bevételek emelkedése, mivel itt
a 31,5 millió forint jelentkezik. Ezen belül található a lerakási járulék 31,1 millió forintos
összeggel. Azonban ennek a lerakási járulék bevételnek nincs eredményre gyakorolt hatása,
mivel a beszedett járulékot a Kft bevallja, és továbbutalja. A hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 68.§-ában előírtak szerint 2013. július 12-i hatálybalépés után ilyen címen
nem képződik bevétele a Kft-nek, viszont a lerakási járulék bevallási és befizetési
kötelezettsége a továbbiakban is fennáll, így a Kft eredményére csökkentő hatással lesz.
Fentiekben hivatkozott törvényi változásnak a 2013. III. negyedéves főkönyvi adatokra
gyakorolt hatása úgy jelenik meg, hogy az egyéb bevételek összegéből 31.098 e Ft, az egyéb
ráfordítások értékében 38.300 e Ft a lerakási járulék. Ez 7,2 millió forintos veszteséget jelent
2013. július 13. és 2013. szeptember 30. közötti időszakban.
Eredménynövekedést hozott az anyagjellegű ráfordítások 9,2 millió forintos csökkenése, és
a személyi jellegű ráfordítások 1 millió forintos csökkenése.
Az eddig leírt eredménynövekedést csökkentette az értékcsökkenési leírás 3 millió forintos
emelkedése, melynek oka az üzemanyagkút üzembe helyezése, valamint az apportált gépek
értékcsökkenésének elszámolása.

1

Az egyéb ráfordításokban a táblázat szerint igen magas az eltérés a bázis időszakhoz
viszonyítva. A 42,4 millió forintos növekedésből fentebb említettek szerint 38,3 millió Ft a
lerakási járulék, mely a bázis időszakban még nem volt. A 2012.12.31-én képzett céltartalék
összege 21,9 millió Ft, mely rekultivációs céltartalék. A Kft taggyűlése a 2013. évi üzleti terv
elfogadásával 20,5 millió Ft céltartalék képzését irányozta elő ilyen címen. A könyvelés ezt az
összeget tartalmazza. Ez azonban – jelen beszámoló készítésénél – éves adatnak számít.
Amennyiben ezt időarányosan háromnegyedévi szintre számoljuk, 15,3 millió Ft-ot kapunk,
ami ilyen számítás mellett 5,2 millió Ft „torzítást” tartalmaz (20,5 m Ft-15,3m Ft). Azonban a
főkönyvi könyvelésben az adatot nem módosítottuk, mivel taggyűlési határozat erről az
összegről szól.
A fenti levezetés után a számokat időarányosan tekintve az egyéb ráfordítás 42,4 millió
forintos növekedéséből levonva a megképzett céltartalék IV. negyedévre eső részét 37,2
millió forint tényleges növekedést kapunk. Ebből a 38,3 m Ft-os lerakási járulékot levonva
1,1 millió forintos csökkenés mutatkozik.
A pénzügyi műveletek eredménye 163 e Ft növekedést mutat. A rendkívüli eredmény 158 e Ft
eredményre gyakorolt csökkenést jelent a bázis adathoz mérten, mivel 2013. évben ilyen
címen nem képződött bevétel, de 44 e Ft támogatásban részesített külső szervezetet.
A fenti adatokat a Kft 2013. évi üzleti tervében elfogadott célkitűzésekkel egybevetve a
teljesítés a következőkben kerül bemutatásra:
Megnevezés
Bevételek összesen
Hulladék ártalmatlanítás
Szerves hulladékkezelés

Üzleti terv 2013.év
(Ft)

2013. I-III n.évi
teljesítés (Ft)

%

155 574 000

134 036 091

86,2

98 000 000

92 942 694

94,8

170 000

185 956

109,4

Szelektív hulladékkezelés

4 000 000

2 847 733

71,2

Hulladékszállítás

5 800 000

4 775 820

82,3

Egyéb árbevétel

200 000

148 208

74,1

Lerakási járulék

45 300 000

31 098 875

68,7

2 000 000

1 582 672

79,1

100 000

0

0,0

4 000

454 133

11 353,3

Anyagköltség összesen

18 550 000

13 956 255

75,2

Igénybevett szolgáltatás

35 075 000

21 139 891

60,3

Egyéb szolgáltatások

1 710 000

1 102 335

64,5

Közvetített szolgáltatások

1 000 000

0

0,0

0

79 600

0,0

Anyagjellegű ráfordítások összesen

56 335 000

36 278 081

64,4

Bérköltség

12 220 000

9 715 494

79,5

Személyi jellegű kifizetések

1 060 000

869 210

82,0

Bérjárulékok
Személyi jellegű ráfordítások
összesen

2 480 000

2 139 763

86,3

15 760 000

12 724 467

80,7

3 000 000

4 470 933

149,0

Pénzügyi műveletek bevételei
Támogatás
Egyéb bevétel

ELÁBÉ

Értékcsökkenés
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Egyéb ráfordítások
Összes költség és ráfordítás
Rendkívüli ráfordítás
Adózás előtti eredmény

68 600 000

61 108 410

89,1

143 695 000

114 581 891

79,7

0

44 000

0,0

11 879 000

19 410 200

163,4

A táblázatból látható, hogy a bevételek alakulása az időarányosnak megfelel (86,2%), ezen
belül a hulladékártalmatlanítás a legjelentősebb bevétel, mely 94,8 %-ban teljesült a tervhez
mérten. A költségek és ráfordítások az időarányos teljesítés alatt alakultak, 79,7 %-ban. Az
anyagjellegű ráfordítások 64,4 %-ban, a személyi jellegű ráfordítások az időarányosnak és a
bevételi teljesítésnek (86,2%) megfelelően, 80,7 %-ban, és az egyéb ráfordítások 89,1 %-ban
teljesültek (lásd a céltartalék IV. negyedév)
A következőkben a Kft 2013. I-III. negyedéves működését jellemző főbb adatokat foglaljuk
össze táblázatos formában, melyek összesített adatait a fentiekben elemeztük. A táblázatban
az I. féléves adatok is láthatók.
A költségek és ráfordítások alakulása az alábbi (bemutatva a féléves adatokat is):
Megnevezés

2013. I. félév (Ft) 2013.I- III. n.év (Ft)

Anyagköltség összesen

10 860 271

13 956 255

Üzemanyag, kenőanyag

7 658 894

9 881 503

Közüzemi díjak

2 000 406

2 433 068

860 359

1 151 159

11 545

32 614

214 603

254 645

114 464

203 266

Alapanyagok, egyéb anyagok

Karbantartási anyagok
Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök
Irodaszerek, tisztítószerek
Kisértékű eszközök
Egyéb anyag ktg
Igénybevett szolgáltatások összesen

6 664 321
szállítási ktg

21 139 891

190 214

356 234

fénymásoló gép szerviz

75 199

116 931

tűzvédelmi és munkavédelmi szolg, foglalkoztatás eü. ktg

90 000

90 000

40 200

60 300

rakodási ktg

laborvizsg ktg
fogl.eü.szolg
egyéb
Bérleti díjak
telepbérleti díj

12 157 661

hulladékszállító gk. bérleti díj
konténer bérleti díjak
termelő gépek bérlete

720 000

960 000

bálázó bérleti díj
technológia bérleti díja
helyiség bérleti díj
szoftver bérleti díj
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Karbantartási ktg

830 829

901 226

1 409 100

2 268 000

170 000

270 000

7 920

16 555

Könyvviteli szolgáltatás

775 000

1 035 000

Könyvvizsgálat ktg-e

170 078

270 078

Egyéb igénybevett szolg.

782 373

904 349

Szakértőnek fizetett díjak (KVI-PLUSZ KFT)

777 800

998 100

Szakértőnek fizetett díjak (Zentai György)

120 000

120 000

Alvállalkozói tevékenység (Gyomaközszolg)

307 400

307 400

Posta, telefon, internet

198 208

308 057

Egyéb szolgáltatások költsége

802 721

1 102 335

Hatósági igazgatási szolg.i díjak, illetékek

251 000

341 641

Bankköltség

242 941

369 417

Őrzés-védelem
Hirdetés, reklám, propaganda ktg
Továbbképzés ktg
Utazási és kiküldetési ktg-ek

Biztosítási díjak

308 780

391 277

vagyonbiztosítás

271 974

354 471

gépkocsi KGFB

36 806

36 806

79 600

79 600

6 232 641

9 715 494

alkalmazottak

5 872 641

9 175 494

megbízásosak

360 000

540 000

ELÁBÉ
Közvetített szolgáltatások
Szolgáltatások összesen
Bérköltség

Személyi jellegű kifizetések

461 202

869 210

gkocsi ktgtérítés

315 449

500 411

üzleti vendéglátás

59 029

132 295

munkába járás költségtérítése

86 724

108 504

cégtelefon magánhasználat
munkaruha, védőital
egyéb
Bérjárulékok

128 000
1 336 354

2 139 763

1 242 863

1 994 029

93 491

145 734

Személyi jellegű ráfordítások összesen

8 030 197

12 724 467

Értékcsökkenés

2 544 978

4 470 933

23 233 758

61 108 410

cégtelefon magánhasználat szja, eho

14 922

22 191

reprezentáció szja, eho

21 997

36 163

Szocho adó
egészségügyi hozzájárulás
szakképzési hozzájárulás
egyéb járulék

Egyéb ráfordítások

gépjárműadó
kerekítés
Lerakási járulék

310 524
104
21 879 900

222
38 196 000

Idegenforgalmi adó
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Egyéb

1 316 835

22 543 310

44 000

44 000

44 000

44 000

52 259 846

114 625 891

Egyéb rendkívüli ráfordítás
Egyesület támogatása
Költségek összesen

Árbevétel és az egyéb bevételek alakulása:
Megnevezés

2013.I. félév (Ft)

2013. I-III. n.év (Ft)

Ártalmatlanítás

51 536 707

92 942 694

közületi

51 203 479

92 157 651

333 228

785 043

Szerves hulladékkezelés

63 817

185 956

közületi

46 969

162 950

lakossági

16 848

23 006

Szelektív hulladékkezelés

1 062 413

2 847 733

Hulladékszállítás

2 800 320

4 775 820

közületi

2 789 220

4 764 720

lakossági

11 100

11 100

Egyéb árbevétel

68 371

148 208

0

0

Mosás

38 000

87 395

Jutalék

30 371

60 813

21 879 900

31 098 875

lakossági

Bérbeadás

Lerakási járulék
Értékesített tárgyi eszközök
Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek bevétele
Támogatás
Összes bevétel

3 071

3 071

451 062

451 062

1 079 107

1 582 672

0

0

78 944 768

134 036 091

A fenti adatok a számviteli nyilvántartásból kerültek átvételre, melyeket a 2013. szeptember
30-i fordulónapra készült főkönyvi kivonat támaszt alá. A Kft könyvvizsgálója az adatok
helyességét jelentésében alátámasztotta.

Békéscsaba, 2013-11-15

Bencze Lajosné
JUÉLA Kft
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20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2013. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

248/2013. (X. 22.) Gye. Kt. Pgtek. Biz. Határozat módosítása
Nyíri Szmolár Eszter
Márjalaki József kompenzációs listás önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság!
A 2013. októberi ülésen megtárgyalt „Önkormányzati struktúrafejlesztés Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál
című ÁROP-1.A.5-2013-2013-0065. azonosító számú projekt megvalósítása során szervezetfejlesztési
szolgáltatások nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos határozatot módosítani szükséges, ugyanis a
második legkledvezőbbnek jelölt ajánlattevő tekintetében hibás adat került átvezetésre. Javaslom, hogy a
módosításban a T. Bizottság ne jelöljön meg második legkedvezőbb ajánlattevőt, hiszen az eljárás sikeres volt, a
legkedvezőbb ajánlattevővel a szerződés kötés akadálymentesen lezajlott.
Döntési javaslat
"248/2013. (X. 22.) Gye. Kt. Pgtek. Biz. Határozat módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága a 248/2013. (X.22.) Gye. Kt. Pgtek. Biz. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Az „Önkormányzati struktúrafejlesztés Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál című ÁROP-1.A.5-2013-2013-0065.
azonosító számú projekt megvalósítása során szervezetfejlesztési szolgáltatások nyújtása” tárgyú közbeszerzési
eljárást nyertesének a VANIN Vezetési Tanácsadó Kft. és Responsum Kft. - 1028 Budapest, Szabadság u. 29., 2092
Budakeszi József A. u. 67. hirdeti ki.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 11. 19.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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