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Magtárlaposi u. 1-3. szám alatti lakások kezelésbe adása
Csényi István
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2011.-ben megvásárolta a Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 1-3. szám alatt
lévő 5 lakásos új építésű lakóépületet, amelynek akkor a készültségi foka 80 % volt. A lakóépület építési munkáinak
befejezését Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete döntése alapján a Gyomaszolg Ipari Park Kft. végezte el.
A Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 1-3. szám alatt lévő 5 lakásos lakóépület az alábbi lakásokból és egyéb
helyiségekből áll:
Földszint 1. alatt: 81 m 2 -es lakás + 13 m2 terasz
Földszint 2. alatt: 80 m 2 -es lakás + 17 m2 terasz
1. emelet 3. alatt: 68 m2 -es lakás + 7 m 2 erkély
1. emelet 4. alatt: 57 m2 -es lakás + 7 m 2 erkély
1. emelet 5. alatt: 72 m2 -es lakás + 8 m 2 erkély
Földszinten: 2 db 18 m2 -es garázs
Az építési munkákat Gyomaendrőd Város Önkormányzata finanszírozta, melynek során az általános forgalmi adót
visszaigényelte. Az általános forgalmi adó visszaigénylésének feltétele, hogy az ingatlan hasznosításából,
bérbeadásából ÁFA köteles bevétele keletkezzen az önkormányzatnak.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a tulajdonát képező Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 1-3. szám alatti
lakásokat bevonta a lakások és helyiségek bérletéről szóló 29/2012.(X.29.) önkormányzati rendelet hatálya alá
tartozó szolgálati lakások állományba.
A lakásokból a T. Képviselő – testület 2013. novemberi ülésén hozott döntés alapján a földszint II. számú lakás
bérbe lett adva.
A szolgálati és szociális lakásokat szerződés alapján a Gyomaszolg Ipari Park Kft. kezeli. A kezelési szerződés
alapján a folyamatos kezelési kötelezettség keretében a Gyomaszolg Ipari Park Kft. szedi be a bérleti díjakat.
A bérleti jogviszonyok létesítéséhez szükséges bérleti díjak meghatározására a bérlő kiválasztására, a bérleti
szerződés megkötésére, és megszűnésének megállapítására az Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult.
A szerződés meghatározza az üzemeltetési, karbantartási, gyorsjavítási, illetve a nem tervezhető felújítási, pótlási és
cserekötelezettség körébe tartozó munkák elvégzését.
A Magtárlaposi u. 1-3. szám alatti lakások építési munkái befejezése kapcsán a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-t
szavatossági és garanciális kötelezettségek terhelik. A bérleti díjat Gyomaendrőd Város Önkormányzata szedi
be. Ezért a Magtárlaposi u. 1-3. szám lakások kezelésére, üzemeltetésére külön kezelési szerződés megkötését
javaslom.
A kezelési szerződés elsősorban az alábbiakra vonatkozna.
1. Az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképességéről, a közös használatra szolgáló
helyiségek állagában és berendezésekben keletkezett hibák megszűntetéséről gondoskodás.
2. Életveszélyt okozó, az épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, a szomszédos lakások, nem lakás céljára
szolgáló helyiségek rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó hibák elhárítására való haladéktalan
intézkedés.
3. Az azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy felújítása során való
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eljárásra.
4.A kezelői jog keretében elvégzett munkák ellentételezésének, illetve a munkavégzés engedélyezésének eljárási
rendjére.
A lakások kezelésével kapcsolatban felmerült költségek forrása: a befolyt helyiségbérleti díj.

Döntési javaslat
"Kezelési szerződés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3. szám alatt lévő 5 db
szolgálati bérlakás kezelői jogát az alábbi kezelési szerződés szerint szabályozza.
KEZELÉSI SZERZŐDÉS
(Tervezet)
amely létrejött
egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. képviseli: Várfi András
polgármester)
másrészről a Gyomaszolg Ipari Park Kft. (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. képviseli: Fekete József ügyvezető)
között az alulírt napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
1./
Szerződő felek megállapodnak, hogy a Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3. szám alatti az alábbiakban
részleletezett szolgálati bérlakások folyamatos kezelését a Gyomaszolg Ipari Park Kft. látja el jelen szerződés
aláírásnak napjától.
Lakás jelölése
I.
földszint+garázs, bal oldali
II.
földszint+garázs, jobb oldali
III.
emelet bal oldali
IV.
emelet középső
V.
emelet középső

Alapterülete
Lakás: 80,79 m2 + 13 m2 terasz + 18 m2 garázs
Lakás: 80,32 m2 + 17 m2 terasz + 18 m2 garázs
Lakás: 68,37 m2 + 7 m2 erkély
Lakás: 56,94 m2 + 7 m2 erkély
Lakás: 72,03 m2 + 8 m2 erkély

2./
A bérleti jogviszonyok létesítéséhez szükséges bérleti díjak meghatározására a bérlő kiválasztására, a
bérleti szerződés megkötésére, és megszűnésének megállapítására az Önkormányzat Képviselő-testülete,
amennyiben jogkörét szervére átruházza, úgy a rendeletében meghatározott szerve jogosult.
3./
Szerződő felek rögzítik, hogy a folyamatos kezelési kötelezettség keretében a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
köteles az alábbi feladatokat ellátni:
a) Üzemeltetési feladatok:
A Kft valamennyi lakás üzemeltetésével kapcsolatban mindennemű feladatot végez, vagy elvégeztet,
- az üresen álló lakások rendszeres ellenőrzése ezek bérbeadásig terjedően,
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- a bérleti szerződés megkötését követően a lakás birtokbaadása, azok rendszeres és folyamatos ellenőrzése,
évente egy alkalommal a Közös Önkormányzati Hivatal lakásgazdálkodási ügyintézőjének részvételével,
- a bérleti jogviszony megszűnése esetén a lakás birtokba visszavétele,
- évente karbantartási, felújítási terv készítése,
- beszámoló készítése a karbantartási, felújítási terv végrehajtásáról.
b.) Karbantartási feladatok:
A Kft. gondoskodik az épület központi berendezései állagának és rendeltetésszerű használhatóságának
biztosításáról, ennek érdekében a szükséges megelőző és javítási munkák elvégzéséről.
c.) Gyorsjavító tevékenység:
A Kft. az épület, illetve azok központi berendezéseinek karbantartási, felújítási, pótlási és cserekötelezettsége
körében az azonnali beavatkozást igénylő munkák elvégzéséről gondoskodik.
d.) Tervezhető, ill. nem tervezhető karbantartási felújítási, pótlási és cserekötelezettség körébe tartozó munkák
elvégzése.
4.
Szerződő felek rögzítik, hogy a lakások átadás - átvételéről külön jegyzőkönyvet vesznek fel. Szerződő felek rögzítik,
hogy a II. jelű lakás 2013. december 1. napjával kiutalásra került, a birtokbaadás 2013. december 2. napján
megtörtént. A többi lakás első bérleti jogviszonyának megkötésére jelen szerződés megkötését követően kerül sor.
Szerződő felek külön és kifejezetten rögzítik, hogy a lakások vonatkozásában a Gyomaszolg Ipari Park Kft. köteles a
lakások állagát, állapotát fokozott gondossággal szem előtt tartva ellenőrizni. Köteles ezen ingatlanok
vonatkozásában az általa észlelt vagy bérlők által jelzett minden - a rendeltetésszerű használat során jelentkező minőségi kifogást, a tulajdonossal haladéktalanul közölni.
Szerződő felek rögzítik, hogy a lakások illetve garázsok ellenőrzése, karbantartása során észlelt hibák,
hiányosságok vonatkozásában a Gyomaszolg Ipari Park Kft. külön nyilvántartást is köteles vezetni. Ezen
nyilvántartásnak kötelezően tartalmaznia kell az ellenőrzések időpontját, az észlelt hiányosságokat, minőségi
kifogásokat, valamint az ellenőrzést végző és bejegyzést készítő személyi adatait.
Szerződő felek megállapodnak, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft. a lakások és garázsok vonatkozásában szükség
szerint, a lakók jelzései alapján, de legalább negyedévente 1 alkalommal köteles ellenőrző bejárását megtartani és
azt a fentebb hivatkozott külön nyilvántartásba bejegyezni.
Szerződő felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat megkeresésére a Gyomaszolg Ipari Park Kft. köteles a
betekintést megbízó részére lehetővé tenni.
Szerződő felek megállapodnak, hogy a bérlakások éves felülvizsgálatának kötelezettsége a Gyomaszolg Ipari Park
Kft-t terheli.
Szerződő felek megállapodnak, hogy a lakások és garázsok bejárási és ellenőrzési kötelezettségeinek
elmaradásából eredő károk megtérítéséért a Gyomaszolg Ipari Park Kft. tartozik felelősséggel és köteles az
esetleges mulasztásából eredő károk megtérítésére.
5. A kezelői jog keretében elvégzett munkák ellentételezésének, illetve a munkavégzés engedélyezésének eljárási
rendje.
5.1. A Kft. az elvégzendő munkákról köteles helyszíni felmérést készíteni, melyen részt vesz a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal műszaki osztályának ügyintézője.
5.2. A helyszíni felmérést követően a Kft. elkészíti az árajánlatot munkanemek szerint anyag és munkadíj
megbontásban, melyet be kell nyújtani elbírálásra és jóváhagyásra a bérbeadónak.
5.3. A Kft. a bérbeadó által kibocsátott megrendelő alapján kezdheti meg az elvégzendő munkákat.
5.4. A Kft. által elvégzett munkákat a helyszínen a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal műszaki
osztályának ügyintézője ellenőrzi, a teljesítést igazolja.
5.5. A Kft. a teljesítés igazolását követően nyújthatja be a számlát a bérbeadó részére.
6. Szerződő felek rögzítik, hogy az épület építési munkáit Gyomaendrőd Város Önkormányzata megbízása alapján a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. végezte el.
A számlázott költségek között nem szerepelhetnek olyan tételek, amelyek a Kft. által elvégezett építési munkáinak
szavatossági és garanciális teljesítési kötelezettség körébe tartoznak.
7. Szerződő felek jelen megállapodást határozatlan időre kötik, azzal, hogy azt a megbízott nem a megbízó pedig
bármikor, indokolás nélkül felmondhatja.
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Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az önkormányzat a
lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X.29.) önkormányzatirendelete, a lakások és
helyiségek bérletéről szóló 1993. évi LXXVIII. tv. és a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
Gyomaendrőd, 2014. február ….
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Várfi András
polgármester

Gyomaszolg Ipari Park Kft.
Fekete József
ügyvezető

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2014. január 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Belvíz VIII. pótmunka elfogadása
Pardi László
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő- testület!
A DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010 azonosító számú, „Vízvédelmi fejlesztések megvalósítása Kondoros, Gyomaendrőd,
Kamut és Kétsoprony településeken” című projekt megvalósítása során a településeken pótmunka igény merült fel,
Gyomaendrőd tekintetében felmerült pótmunkák rövid bemutatása megtörtént a munkálatokra vonatkozó feltételes
közbeszerzési költségek elfogadása során. A közbeszerzővel a szerződés megkötésre került. A pótmunka igény
benyújtásához és a támogatási szerződés módosításához a pótmunkákra vonatkozó költségek Képviselő-testületi
döntésben történő elfogadása szükséges.
Gyomaendrőd tekintetében az alábbi pótmunka igények kerültek megállapításra:
„1” jelű öblözet
Nagy Sándor utca, Katona József utca:
A nyílt csatorna mellett E.ON-os vezetéktartó oszlopok vannak, melyek miatt oszloponként 2-2 m áteresz beépítése
szükséges.
„2” jelű öblözet
Fazekasi út:
A megépült csatornaszakaszba csatlakozó közúti átereszek végéhez és a csatorna végszelvényébe összesen 5 db
vasbeton támfal kiépítése szükséges.
Akác utca:
A csatorna végszelvényénél 1-1 db vasbeton támfal kiépítése szükséges.
Szabadság utca:
A csatornaszakaszon 2 db tisztítóakna, 4 db új támfal és összesen 13 m új áteresz kerül beépítésre.
„4” jelű öblözet
Bánomkert:
Az anyaggödörben kiépített földmedrű árok PRT mederelemmel történő burkolása szükséges a nádfeltörés
megakadályozása miatt.
„7” jelű öblözet
Fő út:
A Tamási Áron utca és a Bartók Béla utca közötti szakaszon a meglévő, korábban kiépített út alatti átvezetések
bekötése és egy új út melletti folyókarendszer kiépítése szükséges, továbbá a Polányi Máté utca csatlakozásánál 16
m zárt csatornaszakasz kiépítése került megtervezésre.
A tervezett munkálatokra vonatkozó tervdokumentációt véleményezésre megküldtük az engedélyező hatósághoz,
aki írásban nyilatkozta, hogy a munkálatok az eredeti vízjogi létesítési engedély alapján elvégezhető. A megtervezett
pótmunka becsült költsége nettó 9.050.004 Ft, melyre támogatási igény kerül benyújtásra Irányító Hatósághoz.
A pótmunka fordított Áfa hatálya alá tartozik.
A tervezett munkálatok részletes bemutatásául szolgáló műszaki leírás a csatolt mellékletben megtalálható.
A támogatási igény alapján 90 %-os támogatási és 10 %-os saját forrásból tevődhet össze a tervezett beruházás
költségviselése.
A fentiek alapján:
Beruházás összköltsége
Támogatás mértéke
Saját forrás mértéke

11.493.505,- Ft
10.344.154,- Ft
1.149.351,- Ft
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A négy településre vonatkozó pótmunka igény összege 44.581.198 Ft.
A Regionális Operatív Program segítségével megvalósuló projektek során előírt tartalom szerint kell Képviselőtestületi döntést hozni, ezek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen.

Döntési javaslat
"Pótmunka költségek elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművesítés, infrastruktúra
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását:
"1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 4 település együttműködésével a DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010 azonosító
számú "Vízvédelmi fejlesztések megvalósítása Kondoros, Gyomaendrőd, Kamut és Kétsoprony településeken" című
projekt keretén belül pótmunka igényt kíván benyújtani, mely által a projekt összköltsége 414.695.298,- Ft-ra
emelkedik, 373.225.768,- Ft támogatással, 90% támogatási intenzitással.
2. A projekt Gyomaendrődön a következő helyrajzi számokon és címeken valósul meg:
lét. jegyzék
Hrsz.
szám
1.
1-6-0 csatorna
2624
2624
2625

utca

tulajdonos

Nagy Sándor utca
Nagy Sándor utca
Katona József utca

Önk.
Önk.
Önk.

2.

2-3-0 csatorna
6158

Fazekasi utca (belterület)

Önk.

3.

2-3-3 csatorna
6158
6178

Fazekasi utca
Akác utca páratlan

Önk.
Önk.

4.

2-3-31 csatorna
6178

Akác utca páros

Önk.

5.

2-7-0 csatorna
5335

Szabadság utca (keleti)

Önk.

6.

2-7-1 csatorna
5335

Szabadság utca (nyugati)

Önk.

7.

4-5-0 csatorna
2833
3760/1

anyaggödör
Bánomkerti út 9.

Önk.
Dajkó László

8.

7-1-0 csatorna
3408
6888
5873
5738

csatorna
közterület
Fő utca
Pollányi utca

Önk.
Önk.
Önk.
Önk.
7

3. A Gyomaendrődön megvalósuló pótmunka 11.493.505, Ft beruházási összköltségéből Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 10.344.154,- Ft összeget igényel ROP forrásból támogatásként, amelyhez
1.149.351,- Ft önerőt biztosít. Tehát a beruházási költségek megoszlása Gyomaendrőd vonatkozásában az alábbi:
Pótmunka összköltsége
11.493.505,- Ft
Támogatás mértéke
10.344.154,- Ft
Saját forrás mértéke
1.149.351,- Ft
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati saját forrás összegét Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésében a felhalmozással kapcsolatos tartalékok között elkülöníti."

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 01. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2014. január 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Az Alföldvíz Zrt 2014 évi rekonstrukciós terve
Pardi László
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Korábbi Képviselő-testületi döntés alapján az Alföldvíz Zrt-től származó többlet bérleti díj terhére nem végezhető
rekonstrukciós terv szerinti felújítási munka a település ivóvíz és szennyvíz hálózatán, mivel a bérleti díj a
szennyvíztisztító telep fejlesztésének sajátforrásául szolgál. Mindazon által az önkormányzat és a szolgáltató között
fennálló üzemeltetési szerződés értelmében a szolgáltatónak minden év végén meg kell küldeni a településre
vonatkozó rekonstrukciós javaslatát, melyet kérem tekintsen tájékoztatónak a T. Képviselő-testület, mivel a
munkálatok elvégzéséhez szükséges források nem állnak rendelkezésre.
A rekonstrukciós javaslat a csatolt mellékletben megtalálható
Döntési javaslat
"Tájékoztató elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművesítés, infrastruktúra
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy vegye tudomásul az Alföldvíz Zrt által benyújtott 2014 évi
rekonstrukciós tervről szóló beszámolót, továbbá döntsön arról, hogy fedezet hiányában 2014 évben Gyomaendrőd
Város területén rekonstrukciós terv szerinti felújítás nem végezhető.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 01. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2014. január 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló a 2013. évi kistérségi start közfoglalkoztatási programok
megvalósulásáról
Hunya Péter
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Jelen előterjesztés keretei között az önkormányzat 2013. évi kistérségi start közfoglalkoztatási programjairól
kívánunk beszámolni.
A részletes beszámolót a csatolt melléklet tartalmazza.
Döntési javaslat
"2013. évi kistérségi start közfoglalkoztatási programok megvalósulásáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testületének, hogy fogadja el a 2013. évi kistérségi start közfoglalkoztatási programok megvalósulásáról
szóló beszámolót.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Hunya Péter
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BESZÁMOLÓ
a 2013. évi kistérségi start közfoglalkoztatási programok megvalósulásáról

Közfoglalkoztatás
Gyomaendrődön 2013-ban 5 programmal vette kezdetét a Startmunka
mintaprogram, melynek megvalósulása során 295 fő álláskereső folyamatos
foglalkozatására nyílt lehetőség.
A közmunka iroda feladatköre a mintaprogram megvalósulásának koordinálása,
adminisztrációs feladatok ellátása, pénzügyi elszámolások elkészítése. Mind az 5
programelem tekintetében a bér és dologi elszámolás megtörtént, melyek
benyújtásra kerültek a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Gyomaendrődi Kirendeltségére, minden hónap 15. napjáig.
A közfoglalkoztatottak a munkabérüket folyószámlára havi kifizetési rendszer
keretébe kapták, az eddigi heti kifizetéshez képest. Az új kifizetési rendszer ellenére a
közfoglalkoztatottak komolyabb fennakadások nélkül hozzájutottak munkabérükhöz.
2013-as közfoglalkoztatásba bevont álláskeresők közül kiemel célcsoport elsősorban
a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, önkormányzati ellátásban
nem részesülők valamint regisztrált együttműködő munkanélküliek. A
közfoglalkoztatási rendszerben megvalósuló mintaprogramok keretében számos
fontos közfeladatot látnak el. Utak, épületek és vízelvezető rendszerek
karbantartásától az illegális hulladéklerakók felszámolásánál át a mezőgazdasági
tevékenységig.
A 2013. évi startmunka programban a hagyományos közmunka mellett megjelent az
úgynevezett valódi értéktöbbletet teremtő munka bevezetése, mint Téli és egyéb
értékteremtő közfoglalkoztatás keretében megvalósuló varroda, betonelem gyártás
és kerítéselem gyártás.
Startmunka mintaprogram elemeinek megnevezése és létszáma
Belvízelvezetés – 85fő
Mezőgazdasági földutak karbantartása – 50fő
Illegális hulladéklerakók felszámolása – 20fő
Mezőgazdaság – 83fő
Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás – 57fő
Belvízelvezetés programelem bemutatása
A program 2013.03.01.-én kezdődött és 2013.11.30.-ig tartott. Belvíz programban
dolgozók vízelvezető rendszerek, átereszek, csapadék elvezető rendszerek
karbantartását, tisztántartását végezték.
Munkálatokat 85fő közfoglalkoztatott látja el, napi 8 órában, az alábbi
munkakörökben:
A közfoglalkoztatási garantált bér költsége 100%-ban támogatott.

A dolgozók részesültek munkavédelmi oktatásban, kaptak védőeszközöket,
gumicsizmát, speciális védőfelszerelést mindösszesen 961.282 forint értékben.
A program ideje alatt 44fővel bontottunk szezerződést közös megegyezés által,
munkáltató valamint munkavállaló azonnali hatályú felmondásával. A megszűnt
dolgozók pótlása minden esetben maradéktalanul betöltésre került a Békés Megyei
Kormányhivatal
Munkaügyi
Központ
Gyomaendrődi
Kirendeltsége
közreműködésével.
A program munkabér elszámolását minden hónap 15. napjáig eljutatjuk a Békés
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltség részére. Az
elszámolás pontossága érdekében folyamatos egyeztetés zajlott mind a Magyar
Államkincstár, mind a Munkaügyi Központ felelős ügyintézőjével.
85 fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási béréhez és ez azt
terhelő szociális hozzájárulási adóhoz 67.267.962 forint támogatást nyújtott a
Munkaügyi Központ. Ebből a támogatásból 14.948.436 forint előleg került átutalásra.
A Közfoglalkoztatási bér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz megítélt
támogatáson felül a Belvízelvezetés programelem támogatása iránt benyújtott
kérelemben meghatározott beruházási és dologi költségeihez és kiadásaihoz
8.312.400 forint támogatást nyújt a Munkaügyi Központ. Ezen összegből 4.736.900
forint előleg került átutalásra. A beruházási és dologi költségekre fordítható előleggel
2013.05.15.-ig az aktuális havi elszámolással egyidejűleg elszámoltunk.
Kis értékű tárgyi eszközök 1.332.114 forint értékben kerültek beszerzésre. Az alábbi
nagy értékű tárgyi eszközök lettek beszerezve 2.818.800 forint összegben:
• Cadoppi CA200 szívóág
• Inverteres hegesztő
• Toyota Dyna haszongépjármű
Beruházási és dologi eszközök 2.679.111 forintért kerültek beszerzésre.
Egyéb projektben felmerült költségek –géppark karbantartás,javítás 208.180 forint
értékben számoltunk el.

A programok dologi költségeire adott támogatások elköltése során több esetben, a
kérelemben előzetesen megadott értékeknél alacsonyabb áron sikerült beszerezni az
adott tételeket, így megspórolt pénzek keletkeztek, valamint vannak olyan tételek,
amelyek elköltésére nem került sor. Ezen pénzeket hasznosabb tételekre költöttük el.
2013-ban végrehajtott feladatok
A munkálatok endrődi valamint gyomai brigádokra osztva lettek elvégezve. Az alábbi
területeken:
1. Hantoskerti szivornya befolyó csatorna bővítés
2. Ságvári záportározó szivattyúzás

3. Sugár utca csat. takarítás
4. Fűzfás zugi befolyó csatorna kidőlt fa eltávolítása
5. Áchim-Pósa L. Kőrösi Cs. csatornatakarítás
6. Hálmán Kató, csatorna takarítás
7. Vörösmarty út csatorna takarítás
8. Kis Bálint út csatorna takarítás
9. Kálvin utca csatorna takarítás
10. Csókási településrész csatorna takarítás
11. Kondorosi út vége csatorna takarítás
12. Apponyi utca csatorna takarítás
13. Selyem út csatorna tisztítás
14. Endrődi utca áteresz tisztítás
15. Hősök tere csatorna tisztítás
16. Fő út csatorna tisztítás
A felsoroltakon kívül számos munkaterületeken dolgoztak a brigádok. Összesen kb.:
180.557 m2 csatornát tisztítottak meg.

Mezőgazdasági földút programelem bemutatása
2013.03.01.-től 50 fő álláskereső foglalkoztatására nyílt lehetőség a mezőgazdasági
földutak karbantartása keretében.
Mezőgazdasági földutak karbantartását képezte; padka rendbetétele, út fölé hajló
ágak, gallyak, elszaporodott bokrok, cserjék kivágása valamint a közlekedési
űrszelvény szabaddá tétele.
A kiválasztott földutak karbantartási munkáinak elvégzéséhez összesen 50fő
közfoglalkoztatott munkaerő alkalmazása valósult meg. Amelyből 45 fő segédmunkás
2fő adminisztrátor és 3fő brigádvezető látja el a mindennapi feladatokat 8 órában. Az
eltelt időszakban 18 fő alkalmazása szűnt meg közös megegyezéssel, munkáltató
vagy munkavállaló felmondásával. A megszűnt dolgozók pótlása minden esetben
maradéktalanul betöltésre került a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Gyomaendrődi Kirendeltsége közreműködésével.
2013-ban a mezőgazdasági földút projektben a dolgozók által mintegy 39.438 m2
földút rendbetétele valósult meg.
A dolgozók részesültek munkavédelmi oktatásban, kaptak védőeszközöket,
gumicsizmát, speciális védőfelszerelést mindösszesen 477.337 forint értékben.
2013-ban végrehajtott feladatok
A munkálatok 3brigádra osztva lettek elvégezve. Az alábbi területeken:
1. Bánomkerti gödör nádvágás, nád elégetése
2. Gárdonyi utca és a Rózsa F. utca kereszteződésében lévő gödör cserjézése,
nádvágás, nád elégetése

3. Rév zugi illegális lerakó felszámolása, a szarvasvégi temető mögötti
önkormányzati terület rendezése, cserjézése, gaz lekaszálása, szemét
összeszedése, elszállítása
4. Fűzfás zugi befolyó csatorna kidőlt fa eltávolítása
5. Ridegvárosi játszótér nádvágás, nád elégetése
6. Dan zugi földutak gréderezése
7. Polányi utca melletti csat. nádvágás, nád elégetése
8. Német zugi sor törmelék elegyengetés
9. Vadász utca földút elegyengetése
10. Torzsásban lévő facsemeték kiszedése, és a hivatalban történő elvermelése
11. Décsi utca végi kilátó lekaszálása, fűmagveté
12. Magtárlaposi tér (az épületek között)-fűnyírás
13. Magtárlaposi önkormányzati ingatlan-fűnyírás
14. Guttenberg utca széle- kaszálás
15. Besenyszegi játszótér-fűnyírás
16. Besenyszegi park-és tó-fűnyírás, kaszálás
17. Besenyszegi kisgát-kaszálás
18. Mezőberényi út széle kaszálás, fűnyírás
19. Erzsébet liget kaszálás
20. Hantoskerti-holtág nádvágás
21. Csókási lejáró fűnyírás
22. Ipartelepi út széle kaszálás
A felsoroltakon kívül számos munkaterületeken dolgoztak a brigádok. Összesen már
említett 39.438 m2 területet tisztítottak meg. A zöldhulladék elszállítása a
Önkormányzat tulajdonában lévő MTZ traktorral valamint Dyna haszongépjárművel
történt.
A Belügyminisztérium által kiadott rendeletnek megfelelően a programelemekben
dolgozók jelentős hányada foglalkozott parlagfű elleni védekezéssel.
Mezőgazdasági földút karbantartás pénzügyi elemzése
A program munkabér elszámolását minden hónap 15. napjáig eljutatjuk a Békés
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltség részére. Az
elszámolás pontossága érdekében folyamatos egyeztetés zajlott mind a Magyar
Államkincstár, mind a Munkaügyi Központ felelős ügyintézőjével.
50 fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási béréhez és ez azt
terhelő szociális hozzájárulási adóhoz 52.304.484 forint támogatást nyújtott a
Munkaügyi Központ. Ebből a támogatásból 8.717.414 forint előleg került átutalásra. A
Közfoglalkoztatási bér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz megítélt
támogatáson felül a Mezőgazdasági földút karbantartás programelem támogatása
iránt benyújtott kérelemben meghatározott beruházási és dologi költségeihez és
kiadásaihoz 1.567.900 forint támogatást nyújt a Munkaügyi Központ. Ezen összegből
1.096.100 forint előleg került átutalásra.

A dologi költségek elszámolása két részletben történt. Az előleg első részletének
elszámolásakor, a program dologi kiadásaira biztosított források 70 százaléka került
maradéktalanul elszámolásra. Az elszámolás elfogadását követően a fennmaradó 30
százalék került kiutalásra.
Kis értékű tárgyi eszközök 873.563 forint értékben kerültek beszerzésre. Beruházási és
dologi eszközök lettek beszerezve 116.959 forint összegben.
A dologi költségekre biztosított források optimális felhasználása érdekében
módosító kérelmet nyújtottunk be a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központ Gyomaendrődi Kirendeltség részére.
A programok dologi költségeire adott támogatások elköltése során több esetben, a
kérelemben előzetesen megadott értékeknél alacsonyabb áron sikerült beszerezni az
adott tételeket, így megspórolt pénzek keletkeztek, valamint vannak olyan tételek,
amelyek elköltésére nem fog sor kerülni, azon pénzeket hasznosabban költöttük el.

Illegális hulladéklerakók felszámolása program bemutatása
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2013-ban sikeresen pályázott a Startmunka
mintaprogram Illegális hulladéklerakók felszámolása alprojekt megvalósítására.
2013.03.01.-től 20 fő álláskereső foglalkoztatására nyílt lehetőség a illegális
hulladéklerakók felszámolása keretében. A programelemben dolgozók Gyomaendrőd
város kül- és belterületén eldobott, otthagyott, kitett hulladékok felszámolását
végezték napi 8 órában. Összesen 20 fő közfoglalkoztatott munkaerő alkalmazása
valósult meg, amelyből 18 fő segédmunkás 2 fő brigádvezető. Az eltelt időszakban 4
fő alkalmazása szűnt meg közös megegyezéssel, munkáltató vagy munkavállaló
felmondásával. A megszűnt dolgozók pótlása minden esetben maradéktalanul
betöltésre került a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Gyomaendrődi
Kirendeltsége közreműködésével.
2013-ban az illegális hulladéklerakók felszámolása projektben a dolgozók által
mintegy 1297 zsák hulladék került felszámolásra.
A dolgozók részesültek munkavédelmi oktatásban, kaptak védőeszközöket,
bakancsot, speciális védőfelszerelést mindösszesen 176.861 forint értékben.
2013-ban végrehajtott feladatok
Program időszak alatt a település frekventáltabb helyein (Szabadság tér, Kner tér,
Hősök tere, Fő út, Selyem út, Bajcsi-Zs. út, MÁV állomás, Kossuth tér, Szarvasi és
Kondorosi utak…) folyamatosan szedték a hulladékokat közfoglalkoztatottaink.
1. Állomás melletti temető szemétszedés, szemét elszállítása
2. Bessenyei utca végi kiserdő szemétszedés, szemét elszállítása
3. Hősök út végi lerakó szemétszedés, szemét elszállítása
4. Népliget szemétszedés

5. Erzsébet liget szemétszedés
6. Selyem út 124. szemétszedés
7. Ifjúsági Ltp. szemétszedés
8. Október 6 Ltp. szemétszedés
9. Bicikli út, Fő út szemétszedés
10. Besenyszegi játszótér szemétszedés
11. Vásártiri Ltp. szemétszedés
12. Kner tér szemétszedés
13. Ártér
14. Vitéz dűlő
15. Torzsás zug és környéke
16. Soczó zug
17. Bónom zug
A felsoroltakon kívül számos munkaterületeken dolgoztak a brigádok. Összesen már
említett 1297 szák hulladékot számoltak fel. Az illegális hulladék elszállítása az
Önkormányzat tulajdonában lévő MTZ traktorral valamint Dyna haszongépjárművel
történt. A Belügyminisztérium által kiadott rendeletnek megfelelően a
programelemekben dolgozók jelentős hányada foglalkozott parlagfű elleni
védekezéssel.
Illegális hulladéklerakók felszámolása programelem pénzügyi elemzése
A program munkabér elszámolását minden hónap 15. napjáig eljutatjuk a Békés
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltség részére. Az
elszámolás pontossága érdekében folyamatos egyeztetés zajlott mind a Magyar
Államkincstár, mind a Munkaügyi Központ felelős ügyintézőjével.
20 fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási béréhez és ez azt
terhelő szociális hozzájárulási adóhoz 20.771.976 forint támogatást nyújtott a
Munkaügyi Központ. Ebből a támogatásból 3.461.996 forint előleg került átutalásra. A
Közfoglalkoztatási bér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz megítélt
támogatáson felül az Illegális hulladéklerakók felszámolása programelem támogatása
iránt benyújtott kérelemben meghatározott beruházási és dologi költségeihez és
kiadásaihoz 1.752.400 forint támogatást nyújt a Munkaügyi Központ. Ezen összegből
898.400 forint előleg került átutalásra.
Kis értékű tárgyi eszközök 564.104 forint értékben kerültek beszerzésre.
Beruházási és dologi eszközök lettek beszerezve 312.000 forint összegben.
Egyéb projektben felmerült költségek – hulladék elszállítás, hulladékártalmatlanítás
699.435 forint értékben kerültek.
A dologi költségekre biztosított források optimális felhasználása érdekében módosító
kérelmet nyújtottunk be a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Gyomaendrődi Kirendeltség részére.

Az illegális hulladéklerakó felszámolása programelem keretében 898.400 Ft előleget
igényeltünk meg első részletben, mely felhasználásának határideje 2013. május 15. A
programelem keretében ezen időpontig 779.407 Ft-ot fektettünk be. Munkaruhára
177.000 Ft volt tervezve, ebből 176.861 Ft-ért meg tudtuk vásárolni, így
megtakarítottunk139 Ft-ot. Kis értékű tárgyi eszközökre 563.400 Ft volt tervezve,
amiből 18.854 Ft-ot spóroltunk meg.
Március és április hónapban nem történt meg az összegyűjtött hulladék elszállítása és
ártalmatlanítása, ezt május és június hónapban megvalósítottuk és további
hulladékzsák és gázolaj beszerzésére is sor került.

Mezőgazdaság programelem bemutatása
Gyomaendrőd Város Önkormányzata sikeresen pályázott a 2013. évi a startmunka
mintaprogram Mezőgazdasági mintaprojekt megvalósítására, melynek feltételeit a
2013. február 27.-én kelt 4145-2/2013-0407 ügyiratszámú hatósági szerződés
rögzítette.
A 2013. március 1.-től 83 fő álláskereső bevonásával működő mezőgazdasági
startmunka mintaprogram pályázati leírásban vállalt valamennyi elképzelés és
kötelezettség megvalósulásra került. A program működésének 10 hónapja alatt 83 fő
dolgozott, melyből ez időszak alatt 10fő munkavállaló szűnt meg közös
megegyezéssel, munkavállaló vagy munkáltató felmondásával. A megszűnt dolgozók
pótlása minden esetben maradéktalanul betöltésre került a Békés Megyei
Kormányhivatal
Munkaügyi
Központ
Gyomaendrődi
Kirendeltsége
közreműködésével. A dolgozók részesültek munkavédelmi oktatásban, kaptak
védőeszközöket, gumicsizmát, bakancsot mindösszesen 805.507 forint értékben.
Munkálatokat napi 8 órában látják el, az alábbi munkakörökben:
Munkakör megnevezése
Segédmunkás
Adminisztrátor
Szakmunkát igénylő brigádvezető
Szakmunkát nem igénylő brigádvezető

Létszám (fő)
75
3
2
3

Mezőgazdaság programelem keretén belül 4 brigádra lettek osztva dolgozóink.
• Állattenyésztés és -tartás
2012 márciusa óra működő programunk. Az állattartó telepünkön 18fő végzi
mindennapi feladatát, ahol 130 jerke, 5 kos és 350 tyúk, csirke található. A tyúkok
átlagosan napi 100-150 db tojást tojtak. A nyári időszak folyamán háromszor volt
keltetés. 2014. januárjában kezdődik meg az anyaállomány ellése.

• Fóliás növénytermesztés
Népliget 2. alatt 19 közfoglalkoztatott dolgozik napi 8 órában. A megtermelt
zöldségeket a helyi központi konyhába szállítják, majd felhasználják
közétkeztetéshez. A dolgozók Háztáji növénytermesztés és tartósítás tanfolyam
során az általuk megtermelt zöldségek tartósítását és savanyítását is végzik.
• Homoktövis-szántóföldi növénytermesztés
A brigádban 46 fő közfoglalkoztatott dolgozik. Homoktövis ültetvényünk fél
hektáron terül el Gyomaendrőd város külterületén a Bónom-zugba, valamint a
város területén található parkok, virágos ültetvények, ligetek, terek területét
ápolják, gondozzák. Mint például: Szabadság tér, Erzsébet liget, Polgármesteri
Hivatal környéke, Kner tér, Népliget.
Tanfolyamaink
A Mezőgazdasági projektbe bevont álláskeresők részére tanfolyamok indultak.
Növény tanfolyam, Háztáji növénytermesztés és tartósítás 2012.11.20.-2013.11.28.-ig
tartott.
Állat tanfolyam, Háztáji állattartás 2013.10.15.-2013.06.28.-val fejeződött be.
Új növény tanfolyamunk a Háztáji növénytermesztés és tartósítás 2013.04.29.-2014
májusáig fog lezajlani.
A tanfolyamok során elsajátították az állattartás, növénytermesztés valamint tartósítás
rejtélyeit. Ezen tárgykörökben elméleti és gyakorlati képzésre nyílt lehetőség. A
tanfolyamok ideje alatt a közfoglalkoztatottak rendben megjelentek, későbbi
munkájuk során használható ismeretekhez és képességekhez jutottak.
Mezőgazdasági programelem pénzügyi elemzése
A program munkabér elszámolását minden hónap 15. napjáig eljutatjuk a Békés
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltség részére. Az
elszámolás pontossága érdekében folyamatos egyeztetés zajlott mind a Magyar
Államkincstár, mind a Munkaügyi Központ felelős ügyintézőjével.
83 fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási béréhez és ez azt
terhelő szociális hozzájárulási adóhoz 87.372.900 forint támogatást nyújtott a
Munkaügyi Központ. Ebből a támogatásból 14.562.150 forint előleg került átutalásra.
A Közfoglalkoztatási bér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz megítélt
támogatáson felül az Mezőgazdasági programelem támogatása iránt benyújtott
kérelemben meghatározott beruházási és dologi költségeihez és kiadásaihoz
20.216.800 forint támogatást nyújt a Munkaügyi Központ. Ezen összegből 7.714.650
forint előleg került átutalásra.
Kis értékű tárgyi eszközök 1.568.624 forint értékben kerültek beszerzésre.
Nagy értékű tárgyi eszközök 4.233.398 forint értékben lettek vásárolva.
Beruházási és dologi eszközök lettek beszerezve 11.492.089 forint összegben.
Egyéb projektben felmerült költségek – vetés szolgáltatás, állatok egészségügyi

költségei, betakarítás, szántás,permetezés… 6.943.523 forint értékbe kerültek.
A dologi költségekre biztosított források optimális felhasználása érdekében módosító
kérelmet nyújtottunk be a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Gyomaendrődi Kirendeltség részére. A meghiúsulások és a fenti dologi költségek
értékét betonoszlop, kerítésfonat, vezérdrót és spannoló (ezen tételekkel gyümölcsös
telepítésre alkalmas területeket kerítünk le), beruházási- és dologi költségek esetében
műtrágya beszerzésére fordítottuk. A gyümölcsfa oltványokat a tervezettnél
lényegesen olcsóbban sikerült beszerezni, ezért az eredeti 350 db gyümölcsfa helyett,
ugyanazon támogatás mellett 700 db tudunk vásárolni. Szeptemberben további 60 ha
szántóföld bérlete járt le és került vissza Önkormányzatunkhoz, így közel 100 ha
területen gazdálkodunk.
A juhszálláson (elektromos hálózat hiányában) sok petróleum és elem fogyott, ezekre
is támogatást kértünk, valamint PP zsákokat (termények bezsákolására) és fekete
takarófóliát vásároltunk (munkagépek, betonelemek stb letakarására).
Egyéb dologi kiadásoknál a szociális épület steril szoba - szolgáltatás
helyett
azonos értékben Kazán III. ütem következne (szigetelőanyagokkal a csőrendszert
leburkolni, fagyállóval való feltöltés, próbafűtés, ezzel megalapozva a téli, kora tavaszi
üzemeltetést).
A föld művelése során 3.287.293 forint ráfordításunk keletkezett. A betakarításból
4.139.820 forint bevételre tettünk szert. Így 852.527 forint hasznot könyvelhetünk el.
Az alábbi táblázat részletesen bemutatja a ráfordítások illetve bevételek tételeit:

Ráfordítás
Termesztett
növénykultúra
Őszi búza
Műtrágya
Vetés
Totál gyomirtás
Vetőmag
Talajlazítás
Gyomfésű
Műtrágya szórás
Permetezés
Ammónium ni.
Növény védőszer
Betakarítás
Beszállítás
Tisztítás
tarlóhántás
komplett szaktan

Terület
13 ha

2x

Ráfordítás/ha
Br
580 000 Ft
134 937 Ft
148 590 Ft
398 272 Ft
333 375 Ft
55 562 Ft
63 500 Ft
127 000 Ft
304 800 Ft
118 900 Ft
317 500 Ft
99 949 Ft
179 908 Ft
127 000 Ft
298 000 Ft
3 287 293 Ft

Termesztett növénykultúra
Őszi búza

262 983 Ft

Bevétel
Terület
12,5 ha

Területalapú
támogatás
Viharkár
Termény értékesítés

828 000 Ft
303 750 Ft
77130 39
Előirány 50000

3 008 070 Ft

4 139 820 Ft
Haszon:

852 527 Ft

Ráfordítás
Termesztett
növénykultúra
Kukorica
Műtrágya
Vetés
Vetőmag
Talajelőkészítés
Hengerezés
Műtrágya szórás
Permetezés
Ammónium ni.
Növvédőszer
kultivátor
betakarítás
komplett szaktan

Terület
5 ha
332 988 Ft
50 800 Ft
377 241 Ft
219 075 Ft
25 400 Ft
25 400 Ft
50 800 Ft
121 920 Ft
47 600 Ft
47 625 Ft
127 000 Ft
119 000 Ft

2x

1 544 849 Ft

Termesztett növénykultúra
Kukorica

308 970 Ft

Bevétel
Terület
5 ha

Területalapú
támogatás
Terményértékesítés

336 q

Értékesítés:
Raktározva

300 4050
36 4050

345 000 Ft

1215000
145800

1 705 800 Ft
Haszon:

160 951 Ft

Ráfordítás
Termesztett
növénykultúra
Napraforgó

Terüle
t
6 ha

Műtrágya
Vetés
Gombaölő
Vetőmag
Talajlazítás
Hengerezés
Műtrágya szórás
Permetezés
Növvédőszer
rovarölő mavrik
Gombaölő mirage
liquibór
kultivátorozás
Permetezés
betakarítás
komplett szaktan

359 348 Ft
60 960 Ft
100 813 Ft
266 771 Ft
262 890 Ft
30 480 Ft
30 480 Ft
1
x

626 745

30 480 Ft
57 000 Ft
21 210 Ft
51 330 Ft
19 050 Ft
57 150 Ft

2
x

53 340 Ft
152 400 Ft
143 000 Ft
1 696 702 Ft

Termesztett növénykultúra
Napraforgó
Területalapú
támogatás
Viharkár
Terményértékesítés

870 000 Ft

565 567 Ft

Bevétel
Terület
6
ha

414 000 Ft
388 800 Ft
180,5
180

q
9100

1 638 000 Ft

2 440 800 Ft
Haszon
:

744 098 Ft

Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás programelem bemutatása
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2013-ban sikeresen pályázott a Startmunka
mintaprogram Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás alprojekt
megvalósítására. 2013.03.01.-től 57 fő álláskereső foglalkoztatására nyílt lehetőség a
Startmunka mintaprogram keretében.
A 2013. március 1.-től 57 fő álláskereső bevonásával működő téli és egyéb
értékteremtő közfoglalkoztatás startmunka mintaprogram pályázati leírásban vállalt
valamennyi elképzelés és kötelezettség megvalósulásra került. A program
működésének 10 hónapja alatt 57 fő dolgozott, melyből ez időszak alatt 15fő
munkavállaló szűnt meg közös megegyezéssel, munkavállaló vagy munkáltató
felmondásával. A megszűnt dolgozók pótlása minden esetben maradéktalanul
betöltésre került a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Gyomaendrődi
Kirendeltsége közreműködésével.
Összesen 50fő közfoglalkoztatott munkaerő alkalmazása valósult meg, az alábbi
munkakörökben, napi 8 órában.
Munkakör megnevezése
Létszám (fő)
Segédmunkás
50
Gépkezelő
1
Adminisztrátor
1
Szakmunkát nem igénylő brigádvezető
1
Szakmunkát igénylő brigádvezető
2
Portás, telepőr, egyszerű őr
2
Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás programelem keretén belül 3 brigádra
lettek osztva dolgozóink.
• Varroda
Gyomaendrőd Város Önkormányzata épületének tetőterében találhatjuk meg
varrónőinket. 11 varrónő szab, varr, vasal napi 8 órában. A varroda dolgozói
szabás mintát készítenek, szabás minta anyagára rajzolnak, szabás mintát vágnak
ki, munkás öltönyöket, női munkaköpenyeket, simléderes sapkákat, nyári
kalapokat, asztalterítőket, lepedőket készítenek.
Megrendelői kérésre az alábbi termékeket szabták, varrták varrónőink:
1. Tűzoltóknak kabát nadrágvarrás 20db
2. Tűoltó napra, gyermekeknek kabát, nadrágvarrás
3. Gyomaszolg Ipari Park Építő és Szolgáltató Kft. Számára, munkaköpeny
varrása 22db
4. Hunya, Polgármesteri Hivatal részére varrtak kantáros nadrágot kabáttal
23db-ot, 8db kertésznadrágot kabáttal, 8db bélelt kabátot, 10db
konyharuhát.

5. Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.-nek 100db nemzeti színű zászlót
készítettek
6. Gondozási központnak 34db munkaköpenyt, 2db férfi munkásköpenyt,
200db lepedőt és 5pár konyhai kesztyűt varrtak.
7. 650db mellényt, 650db szélfogót, 500db kihúzófül, 290db rögzítő fül és
27000db alapanyagot szegtek be.
8. megrendelésére 30db derékpántos nadrágot térdvédővel készítettek el.
9. 41db esőkabátot is legyártásra került
10. Kis Bálint Általános Iskolába 60db kéztörlőt, 40db konyharuhát varrtak.
11. Selyem úti óvodába 100db hóember alapanyagot szabtak ki.
12. A helyi könyvtárba, a hivatal irodáiba függönyt varrtak.
Ezen megrendeléseken kívül egyre több és több megkeresés érkezik irodánkba.
• Betonelemgyártás
A brigádban 14 fő dolgozik. A betonelemgyártó gépet (BS1000DS
betonelemgyártó gép, bruttó 1.750.000 forint) június első hetében tudtuk
beszerezni. Ez után tudták elkezdeni dolgozóink a térkövek, csatornafedlapok
valamint szegélykövek gyártását. Telephelyük a Körösladányi úton, a MAVAD
területén található. A betonelemgyártó gép megérkezése előtt számos betonozási
munkálatokat végeztek a város területén.
1. Korányi utca elején parkoló létesítése (tükörkészítés, törmelék feltöltés)
2. Árpád utca elején parkoló létesítése (tükörkészítés, törmelék feltöltés)
3. Hősök utcán a vállalkozók házával szemben parkoló létesítése
(tükörkészítés, törmelék feltöltés)
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata területén található garázsbejáró
kiépítése
5. Gyomaendrőd Város Önkormányzat épülete előtti mozgássérült feljáró
kiépítése
6. Ifjúsági ltp. szegélykő, térkő lerakás
7. Sallai úti iskola szegélykő, térkő lerakás
8. Hősök tere szegélykirakás
9. 300m2 térkő készítés
10. Polányi utcai járdalapok megemelése
• Kerítéselem gyártás
A Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás programelemen belül a
kerítéselem gyártásban 32 fő közfoglalkoztatott dolgozik. Elsősorban a város belés külterületén cserjéztek, kaszáltak, villáztak. Év végén beszerzésre került
alapanyagokból 400 m kerítés elkészítésére került sor a gyümölcsöskertben.
Kerítés elkészítés előtt számos területet tisztítottak meg a közfoglalkoztatottak.
1. Gyomai sportpálya szélének ki cserjézése

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

Kürt utca 15. sz. cserjézés
Elkerülő út melletti területrendezés kaszálás, cserjézés, damilozás
Rév zug katolikus temető környéke cserjézés, kaszálás
Torzsási kisgát teteje cserjézés, kaszálás
Endrődi temető kaszálás, cserjézés
Erzsébet liget aszfaltos pálya, cserjézés, levéltakarítás, drótbontás, oszlopok
kiásása, elszállítása
8. Dobó utca padfelújítás cserjézés, kaszálás
9. Fő út elkerülő szakasza, területrendezés, cserjézés, kaszálás, szemétszedés
10. Rév-zugi szivattyútelep rézsűkaszálás, cserjézés
Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás programelem pénzügyi elemzése
A program munkabér elszámolását minden hónap 15. napjáig eljutatjuk a Békés
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltség részére. Az
elszámolás pontossága érdekében folyamatos egyeztetés zajlott mind a Magyar
Államkincstár, mind a Munkaügyi Központ felelős ügyintézőjével.
57 fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási béréhez és ez azt
terhelő szociális hozzájárulási adóhoz 60.721.128 forint támogatást nyújtott a
Munkaügyi Központ. Ebből a támogatásból 10.120.188 forint előleg került átutalásra.
A Közfoglalkoztatási bér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz megítélt
támogatáson felül az Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás programelem
támogatása iránt benyújtott kérelemben meghatározott beruházási és dologi
költségeihez és kiadásaihoz 13.874.200 forint támogatást nyújt a Munkaügyi Központ.
Ezen összegből 7.790.200 forint előleg került átutalásra.
A dolgozók részesültek munkavédelmi oktatásban, kaptak védőeszközöket,
gumicsizmát, munkaruhát mindösszesen 490.505 forint értékben.
Kis értékű tárgyi eszközök 415.968 forint értékben kerültek beszerzésre.
Nagy értékű tárgyi eszközök 14.864.175 forint értékben lettek vásárolva.
Beruházási és dologi eszközök lettek beszerezve 6.838.435 forint összegben.
Egyéb projektben felmerült költségek – varrógépek javítása,karbantartása 270.000
forint értékbe kerültek.
A dologi költségek elszámolása két részletben történt. Az előleg első részletének
elszámolásakor, a program dologi kiadásaira biztosított források 70 százaléka nem
került maradéktalanul elszámolásra. Ezért módosító kérelmet nyújtottunk be a
Munkaügyi Központ felé, melyet jóvá is hagytak. Az elszámolás elfogadását követően
a fennmaradó 30 százalék került kiutalásra. A második részlet elszámolásakor ismét
módosító kérelem benyújtására volt szükségünk, amit jóváhagyott a Munkaügyi
Központ.
Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkozatás programelem keretében 7.790.200 Ft
előleget igényeltünk meg, mely felhasználásának határideje 2013. május 15. Ezen
határidőig 1.167.355,- Ft-ot használtunk fel, így 6.622.846 Ft előleggel nem tudunk

határidő elszámolni. Július első hetében megérkezett betonelemgyártó gép és
sablonok átvétele, valamint a vételár teljes összegének kifizetése megtörtént.
A Gyomaendrődi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség és a Gyomaendrőd
Város Önkormányzata 2013. február 28.-án kelt 4145-2/2013-0407 számú hatósági
szerződése alapján támogatást nyert a kistérségi startmunka mintaprogram
Mezőgazdasági és Téli és egyéb értékteremtő programelemek megvalósítására.
Fent leírtak alapján a Gyomaendrőd Város önkormányzat által szervezett Teli és
egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás mintaprogramnak minden esélye megvan,
hogy hosszú távon munkát biztosítson az elsődleges munkapiacról kiesők számára.
Ennek első állomása, hogy a 2014. évi szervezett Teli és egyéb értékteremtő
közfoglalkoztatás nem csak folytatását jelenti a mögöttünk hagyott évnek, hanem
kibővült tevékenységgel újabb lépés lehet az önfenntartó szociális szövetkezet
létrejötte.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen a beszámolót megvitatni és
elfogadni.

5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2014. január 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás 2013.
december 19-ei módosítása
Nyíri Szmolár Eszter
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. §-a alapján a közutak kezelőjén a helyi közutak tekintetében a
helyi önkormányzat Képviselő-testületét kell érteni.
E törvény rendelkezéseinek megfelelően a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása által ellátott feladatok közül a
helyi közlekedés, helyi közútfenntartás, Útellenőri szolgálat működtetése kikerül a társulási feladatellátásból.
A fenti változások ismételten szükségessé tették a Társulási Megállapodás módosítását. A Társulási Tanács a 2013.
december 19-ei egységes szerkezetbe foglalt Megállapodást is elfogadta, mely a 2013. november 20-ai változásokat
is tartalmazza. Ugyanakkor ezt Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem hagyta jóvá, így a
december 19-ei módosításokkal egységes szerkezetet nem, csak a december 19-ei módosítást áll módunkban
elfogadni.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására!

Döntési javaslat
"Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás 2013. december 19-ei módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási
Megállapodásának 2013. december 19-ei egységes szerkezetbe foglalt szövegét utasítsa el, és a 2013. december
19-ei módosításokat hagyja jóvá az alábbiak szerint:
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Megállapodás Módosítása
2013.12.19.
1. §
A Társulási Megállapodás II. fejezet 2. pontjának szövege az alábbiak szerint változik:
- „szociális ellátás,
- egészségügyi ellátás,
- család, gyermek-és ifjúságvédelem,
- közművelődési, közgyűjteményi tevékenység,
- ingatlan-és vagyongazdálkodás,
- ivóvízellátás, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás,
- bel-és csapadékvíz elvezetés,
- kommunális szolgáltatások és energiaellátás,
- környezet-és természetvédelem,
- hulladékkezelés,
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- szennyvíztisztítás és elvezetés,
- esélyegyenlőségi program megvalósítása,
- foglalkoztatás,
- gazdaság-és turizmusfejlesztés, idegenforgalom,
- sportfeladatok,
- állat-és növényegészségügy,
- katasztrófavédelmi feladatok,
- közrend és közbiztonsággal kapcsolatos feladatok,
- közbeszerzésekkel összefüggő feladatok,
- térségi informatikai, tájékoztatási feladatok,
- térségi adatbázisok és információs rendszerek működtetése,
- műemlékvédelmi, helyi építészeti védelmi feladatok,
- pályázatfigyelési, pályázati tevékenység,
- térségi konferenciák, rendezvények szervezése,
- térségi kiadványok, szakmai módszertani anyagok készítése, kiadása,
- határon túli kapcsolatok létesítése, ápolása,
- civil szervezetekkel való kapcsolattartás,
- belső ellenőrzés,
- településfejlesztés, területfejlesztés, vidékfejlesztés.”
2. §
A Társulási Megállapodás III. fejezet 7. pontjának szövege törlésre kerül.
(Törölt szövegrész: 7. A Társulás a települési önkormányzatok útügyi, útellenőri feladatait /a hatósági feladatok
kivételével/ a Szarvasi Polgármesteri Hivatal közreműködésével látja el, a feladatellátásban érintett tagtelepülési
önkormányzatok közigazgatási területén.)
3. §
A Társulási Megállapodás 1. sz. melléklet I. pont 2. alpontja törlésre kerül.
(Törölt szövegrész: 2. Útellenőri szolgálat működtetése /1988. évi I. tv. 45.§ /1/)
4. §
A Társulási Megállapodás 2. sz. melléklet az alábbiak szerint módosul:
2. sz. melléklet
„A KÖRÖS- SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁHOZ
A KÖRÖS- SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK
TAGTELEPÜLÉSENKÉNTI FELSOROLÁSA
1. BÉKÉSSZENTANDRÁS
- Szociális és gyermekjóléti feladatok: családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
támogató szolgálat
- Egészségügyi ellátás: védőnői szolgálat, sürgősségi ügyelet.
- Belső ellenőrzés
2. CSABACSŰD
- Szociális és gyermekjóléti feladatok: szociális alapellátás, szakosított ellátás, gyermekjóléti szolgálat
- Egészségügyi ellátás: védőnői szolgálat, sürgősségi ügyelet
3. HUNYA
- Társulás által ellátott intézményi feladatokban nem vesz részt
- A Társulás egyes pályázatainak megvalósításában, pályázati fejlesztésekben, területfejlesztési és
településfejlesztési feladatokban vesz részt
4. GYOMAENDRŐD
- Társulás által ellátott intézményi feladatokban nem vesz részt
- A Társulás KEOP-1.1.1/F pályázati projektjének megvalósításában vesz részt
5. KARDOS
- Szociális és gyermekjóléti feladatok: szociális alapellátás, gyermekjóléti szolgálat
- Egészségügyi ellátás: védőnői szolgálat, sürgősségi ügyelet.
- Belső ellenőrzés
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6. KONDOROS
- Szociális és gyermekjóléti feladatok: szociális alapellátás, gyermekjóléti szolgálat,
- Egészségügyi ellátás: védőnői szolgálat, sürgősségi ügyelet,
- Belső ellenőrzés
7. ÖRMÉNYKÚT
- Szociális és gyermekjóléti feladatok: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítő
szolgálat, gyermekjóléti szolgálat
- Egészségügyi ellátás: védőnői szolgálat, sürgősségi ügyelet
8. SZARVAS
- Szociális és gyermekjóléti feladatok: szociális alapellátás, szakosított ellátás, gyermekjóléti szolgálat,
- Egészségügyi ellátás: védőnői szolgálat, Szarvas 1.sz. gyermek háziorvosi egészségügyi alapellátás, sürgősségi
ügyelet,
- Belső ellenőrzés”
9. A TÁRSULÁST ALKOTÓ VALAMENNYI TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZT VESZ
- a területfejlesztési, településfejlesztési feladatokban, együttműködésekben; ezekhez kapcsolódó pályázati
támogatással megvalósítható közös projektekben; uniós, nemzeti, egyéb pályázati projektek, beruházások
megvalósításában, fenntartásában, működtetésében; pályázati véleményezési eljárásokban, a Fejlesztési Tanács és
feladatai működésében
- szociális, kulturális és közművelődési fórumok, térségen, társuláson, megyén belüli fejlesztésében, szervezésében
és működtetésében,
- a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésében
- A tagtelepülési önkormányzatok közigazgatási területén működő civil társadalom és civil fórum szervezésében,
fejlesztésében és működtetésében
- Egyéb feladatokban a Társulási Tanács egyedi döntései alapján
Szarvas, 2013. december 19.
Brlás János sk.
Társulási Tanács elnöke
A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban
maradnak.
Szarvas, 2013. december 19.
Brlás János sk.
a Társulási Tanács elnöke

Dr. Melis János sk.
Szarvas Város Jegyzője

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 01. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2014. január 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Csónakkölcsönző kialakítása a Hantoskerti holtágon
Csényi István
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete a 2013. év novemberi és decemberi ülésen tárgyalta a Liget-fürdő területe
bővítésének lehetőségét a holták felé, ahol pihenő, csónakázó hely kerülhetne kialakításra. A testület kérte a Kft.-t,
hogy dolgozza ki a területre tervezett pihenő és csónakázó hely megvalósításának részleteit, a bruttó bekerülési
költségekkel együtt. A költségbecslés a csónakkölcsönző kialakításának bruttó összegét 4 020 680 Ft –ban
határozta meg.
Az üléseken elhangzott, hogy valaki más is próbál ezen a holtágon csónakázó lehetőséget kialakítani, ezért érdemes
lenne felvenni velük a kapcsolatot, és megpróbálni közösen kialakítani azt.
A Kft. ügyvezetője tájékoztatást adott arról a decemberi ülésen, hogy tárgyalt a KSI SE Kajak-Kenu Szakosztály
elnökével, aki úgy tájékoztatta, hogy valóban szeretnének a Hantoskerti holtágon egy kikötőt építeni, amihez már
megvették az ingatlant. Van olyan elképzelésük, hogy csónakokat és vízi biciklit is lehet majd ott használni, arra
azonban még nem tudott választ adni, hogy ingyenesen vagy térítés ellenében bocsátanák az érdeklődők
rendelkezésére. Attól nem zárkózott el, hogy azt akár a fürdő vendégek is használják.
A fentiek alapján Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete engedélyezte (620/2013. (XII. 19.) Gye. Kt. határozata )
a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.-nek a Hantoskerti holtág felé történő csónakkölcsönző kialakítását. Ezzel
egyidejűleg megbízta a Liget - Fürdő Kft. ügyvezetőjét, hogy a Központi Sport Iskola SE Kajak-kenu szakosztályával
vegye fel a kapcsolatot és az eszközbeszerzés valamint az üzemeltetés tekintetében az együttműködési
megállapodást terjessze be a képviselő-testület elé.
A Képviselő – testületi döntésnek megfelelően a Liget - Fürdő Kft. ügyvezetője tárgyalt a Központi Sport Iskola SE
Kajak-kenu szakosztály ügyvezetőjével az együttműködés lehetőségeiről.
Az előterjesztéshez mellékelt tájékoztatás alapján a tárgyalás során a szakosztály elnöke nem zárkózott el az
együttműködéstől, de a jelenlegi pénzügyi és eszközhelyzete nem teszi lehetővé a tevékeny együttműködést.
A Liget – fürdő Kft. ügyvezetője megállapítása szerint a csónakkölcsönző kialakítását és üzemeltetését 2014. évben
önkormányzati forrásból lehet megvalósítani.
A Liget – fürdő Kft. ügyvezetője kéri a T. Képviselő – testületet, hogy fogadja el a tájékoztatását.

1. döntési javaslat
"Tájékoztató elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete elfogadja a Gyomaendrődi Liget – fürdő Kft. tájékoztatását a Központi
Sport Iskola SE Kajak-kenu szakosztályával a Hantoskerti holtág felé történő csónakkölcsönző kialakításával
kapcsolatban történt egyeztetésről.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 1. döntési javaslat
"Csónakkölcsönző kialakításához támogatás nyújtása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.-nek a Hantoskerti holtág felé történő
csónakkölcsönző kialakításához szükséges pénzügyi forrást támogatás formájában biztosítja.
A pénzügyi forrás biztosításának alapja a 2013. decemberi Képviselő – testületei ülésre bemutatott csónakkölcsönző
kialakítás költségbecslése. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a költségbecslésben meghatározott
munkákhoz és eszközbeszerzésekhez nyújt támogatást.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a költségbecslésben
eszközbeszerzésekhez nyújt támogatást 4 020 680 Ft összegben.

meghatározott

munkákhoz

és

A támogatást a 2014. évi költségvetés terhére kell biztosítani.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete utasítja a jegyzőt, hogy a 2014. évi költségvetés tervezésénél vegye
figyelembe a Hantoskerti holtág felé történő a csónakkölcsönző kialakításának költségét.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2014. január 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrőd - Hunya összekötő út tervezése, engedélyeztetése
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A közelmúltban megszületett kormányzati döntések alapján visszatér a megyei önkormányzatok fejlesztési, és
forráselosztó szerepe. A bekövetkezett változásoknak és az útügyi biztosi rendszer megszületésének köszönhetően
esély nyílt a 2009-ben megtorpant Gyomaendrőd – Hunya összekötő út, valamint az ezáltal létjogosultságot nyert,
korábban 46-os tehermentesítőként megtervezett út Téglagyári út és Ipari Park közötti szakaszának kiépítésére.
A 2008-2009-ben elkészült engedélyezési dokumentációk a jelenlegi formájukban nem nyújthatók be egy építési
engedélyezési eljárásra, ezért a meglévő tervek felülvizsgálatára árajánlatokat kértünk be a korábbi tervező
partnereinktől.
Árajánlatot a Polaris Duó Bt-től (5630 Békés, Fekete-Körös sor 15.), Raum Építő Kft-től (5700 Gyula, Veres Endre u.
14.) és a korábbi tervek készítőjétől a Körös Road Kft-től (5600 Békéscsaba, Batthyány u. 4.) kértünk.
Árajánlat kérésünkben megfogalmazott elvárt műszaki tartalom:
Téglagyári út
Gyomaendrőd Katona József utcai vasúti átjárón átvezető 0132/2 hrsz-ú aszfalt burkolatú út Magyar Közút által
preferált műszaki paraméterek szerinti szélesítése Tervezett hossza: 4,9 km.
·
·
·

2*3,00 m forgalmi sáv
25-25 cm burkolt padka
1-1 m füvesített padka

Gyomaendrőd –Hunya összekötő út.
Az összekötő út 0+000 km kezdő szelvénye Gyomaendrőd város külterületén a Katona József utcai vasúti átjárón
átvezető 0132/2 hrsz-ú aszfalt burkolatú úthoz csatlakozik, az 5+918,68 km vég szelvénye Hunya külterületén a
4641-es jelű Mezőberény – szarvasi összekötő út 14+736 km szelvényében lévő háromszög szintbeli csomóponthoz
csatlakozik, teljes hossz: 5918,68 m.
·
·
·

2*3,00 m forgalmi sáv
25-25 cm burkolt padka
1-1 m füvesített padka

Ipari Park – téglagyári út összekötő út
Az összekötő út 0+000 km kezdő szelvénye Gyomaendrőd város külterületén a Katona József utcai vasúti átjárón
átvezető 0132/2 hrsz-ú aszfalt burkolatú külterületi úthoz csatlakozik 0 + 015 km szelvénybe, a végszelvénye a
Sebes György utcai úthoz csatlakozik. Tervezett hossz:1,6 km
·
2*3,00 m forgalmi sáv
·
1,5-1,5 m füvesített padka
Ajánlat kérésünk során megfogalmazott műszaki tartalmat a Magyar Közút Nzrt. állásfoglalása alapján alakítottuk ki,
mivel a tervezett létesítmények forgalomba helyezését követően célszerű az összekötő út átadása a Közút számára.
A beérkezett ajánlatok a következők:
Tervező

Gyomaendrőd – Hunya
összekötő út
Polaris Duó Bt (5630 Békés, 4.000.000 Ft + Áfa
Fekete-Körös sor 15.)
Raum Építő Kft (5700
3.850.000 Ft + Áfa
Gyula, Veres Endre u. 14.)
Körös Road Kft (5600
3.600.000 Ft + Áfa

Téglagyári út áttervezése
4.800.000 Ft + Áfa

Téglagyári út – Ipari Park
Összekötő út
1.600.000 Ft + Áfa

4.200.000 Ft + Áfa

1.500.000 Ft + Áfa

4.000.000 Ft + Áfa

1.000.000 Ft + Áfa
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Békéscsaba, Batthyány u.
4.)
A beérkezett ajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlatot a Körös Road Kft (5600 Békéscsaba, Batthyány u. 4.) adta,
mely a három tervdokumentációt bruttó 10.922.000 Ft összegért készíti el.
A beruházás előnyei:
- Kondoros, Kardos, Hunya, Örménykút és Csabacsűd települések hulladékbeszállítási útvonala fordulónként 20 kmrel csökken.
- Csökken a településen áthaladó tranzitforgalom
- Csökken a Kálvin, Lévai és Katona J. utca terhelése, élhetőbbé válnak az utcák
- Az Ipari Park összekötő út terelőútként funkcionálhat az aluljáró lezárása esetén
- Az Ipari Park összekötő út 850 m-rel csökkentené a Szarvasi és Gyomaendrődi hulladékszállító járművek útvonalát
- Jelentősen javulna Gyomaendrőd – Hunya - Kondoros közúti kapcsolata
A beruházás várható eredményei több települést is érint, ezért a megvalósítás érdekében a tervezést és
engedélyeztetést követően megalakítható egy „útépítő önkormányzati társulás”, mely lényegesen nagyobb
esélyekkel nyújthat be pályázatot a megvalósításra.
Az engedélyeztetési eljárás teljes költsége jelenleg nem határozható meg, ezért arra véleményünk szerint egy max.
1 millió forintos keretösszeg elkülönítése elegendő. (földhivatal, talajvédelem, Közlekedési Felügyelőség,
Örökségvédelem, Környezetvédelem, stb.)
Döntési javaslat
"Tervezés és engedélyeztetés támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Gyomaendrőd – Hunya összekötőút, a Téglagyári
út és a Téglagyári út – Ipari Park összekötő út engedélyezési tervdokumentációjának elkészítését, a tervezéshez és
engedélyeztetéshez szükséges bruttó 12.000.000 Ft-ot a 2014 évi költségvetésben biztosítsa..

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 02. 28.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2014. január 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Címzetes főjegyzői cím adományozásának kezdeményezése
Lévai Éva, Megyeri László aljegyző
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!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: kttv.) 253. § (1) bekezdése, továbbá
végrehajtási rendeletként a címzetes főjegyzői cím adományozásának, a címre való jogosultság megszűnésének, a
cím visszavonásának eljárási szabályairól, valamint a címadományozási juttatás kifizetésére vonatkozó szabályokról
szóló 143/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet szabályozza a címzetes főjegyzői cím adományozásának feltételeit és
részletszabályait.
A kttv. Rendelkezése értelmében “a miniszterelnök – a megyei, illetve a fővárosi kormányhivatal javaslatára –
határozatlan időre címzetes főjegyzői címet adományozhat az illetékességi területén tartósan kiemelkedő szakmai
munkát végző jegyzőnek – ide nem értve az aljegyzőt –, aki
a) a cím adományozását megelőző tíz évben folyamatosan jegyzői tisztséget tölt be,
b) legmagasabb fokozatú minősítést kap.
A cím adományozására minden évben a Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából kerül sor.
A címzetes főjegyzői cím adományozását a képviselő-testület a megyei, illetve a fővárosi kormányhivatal útján
kezdeményezheti, amely a javaslatot köteles a saját és a jegyzői szakmai érdek-képviseleti szerv véleményével
ellátva a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszterhez felterjeszteni, aki azt a
miniszterelnök elé terjeszti döntéshozatalra.
Mint az többek előtt ismeretes lehet a Képviselő-testület Dr. Csorba Csaba több mint két évtizedes kiváló jegyzői
szakmai munkásságát azzal is elismerte, hogy már három alkalommal is kezdeményezte a címzetes főjegyzői cím
adományozását.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 70/2004. (II. 26.) KT, 26/2005. (I. 27.) KT és 31/2006. (I. 26.) KT
határozataival terjesztette fel a cím adományozási javaslatát.
Sajnos ezek a kezdeményezések eredménytelenek voltak az önkormányzatunkon túlmutató okok és körülmények s
nem a jegyzői szakmai kvalitások hiánya vagy méltatlansága okán.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület tagjaival, a közös önkormányzati hivatalt működtető önkormányzatok polgármestereivel,
továbbá a kormányhivatal politikai és szakmai vezetőivel folytatott előzetes konzultáció alapján jó esély mutatkozik
arra, hogy Dr. Csorba Csaba jegyző úr részére adományozásra kerüljön a cím viselése és az ezzel járó juttatás,
ezért kezdeményezem a címzetes főjegyzői cím adományozásának felterjesztését a Békés Megyei Kormányhivatal
részére.
Indokolás:
Dr. Csorba Csaba Zsolt (Miskolc, 1961. május 30., szakképzettsége: Államigazgatási Főiskola 1983 igazgatás
szervező, 1987 szociálpolitikai szakigazgatás szervező, 1997 Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar jogász.) 1991. december 1. óta látja el folyamatosan Gyomaendrőd Város Jegyzője, majd a jegyzői tisztség
folyamatosságának fenntartásával 2013. május 1-től három települési önkormányzat, Gyomaendrőd, Csárdaszállás
és Hunya kiszolgálását ellátó Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője tisztséget.
Dr. Csorba Csaba közigazgatási pályafutását Gyomaendrődi Városi Jogú Nagyközség Tanácsánál kezdte
szociálpolitikai előadóként majd az egészségügyi és szociális feladatokat ellátó szervezeti egység vezetőjeként. A
rendszerváltást követően nem sokkal jegyzővé nevezték ki.
Jegyzői munkássága alatt a Képviselő-testület, a bizottságok, nemzetiségi önkormányzatok és az önkormányzati
hivatal szakszerűen és törvényesen működött, látta el közszolgálati feladatait. Az elmúlt több mint húsz év során a
testületek és a hivatal több nagy horderejű társadalmi változásból eredő és helyi közfeladatot oldott meg sikeresen.
Nagy horderejű feladatok voltak a teljesség igénye nélkül: a kárpótlásból és a privatizációból adódó helyi
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önkormányzati feladatok, önkormányzati vagyonátadás és vagyonkezelés, a választások, népszámlálások és
statisztikai összeírások, ár- és belvíz védekezési feladatok, az azt követő helyreállítások, kiemelt közmunka
programok megvalósítása, okmányirodák kialakítása, intézmények átszervezése és legutóbb a közös önkormányzati
hivatal megszervezése is.
Az elmúlt években egy sor eredményes pályázat benyújtása és komoly értékű felújítási és fejlesztési célú beruházás
eredményes megvalósítására került sor. Dr. Csorba Csaba kiváló jogi és közigazgatási ismeretei, vezetői, szervezői
készsége folytán több sikeres helyi és térségi beruházás valósult meg. Az összességében tízmilliárd forint értéket
képviselő fejlesztési projektek, így a szennyvíz- és fürdő beruházás, a térségi hulladékártalmatlanító és szelektív
hulladékgyűjtő beruházás, kerékpárút építés, közmunka és belvízprogramok, a szennyvíztisztító telep korszerűsítés
és egyéb kisebb projektek közbeszerzési eljárásával, a kivitelezés lebonyolításával kapcsolatos feladatokat
sikeresen oldotta meg. Mindezek során többször kellett a megváltozott társadalmi és jogi környezethez, a
korszerűségi elvárásokhoz és kihívásokhoz illeszteni, igazítani a hivatali struktúrát, végezni a hatósági feladatokat,
ellátni a körzet- és járásközponti szerepkörből adódó feladatokat úgy, hogy az zökkenőmentes átmenetet és
törvényes működést biztosítson. Az elmúlt években végzett ÁSZ, Magyar Államkincstári, NAV és törvényességi
felügyeleti vizsgálatok alapvetően jónak, szakszerűnek ítélték meg az önkormányzat és hivatala működését. Ezt
támasztja alá a 2013 év elején végzett saját kezdeményezésű felmérés, majd év végén az ÁROP keretében végzett
reprezentatív lakossági közvélemény kutatás is.
Dr. Csorba Csaba kinevezése óta folyamatosan képzi önmagát. Munka mellett végezte el a jogi egyetemet,
eredményes közigazgatási szakvizsgát tett, több, az ismeret megújítását szolgáló és az európai integrációhoz
kapcsolódó tanfolyamon, önképzésen vett részt eredményesen. Német nyelvi képzésen vett részt és elvégezte az
EU Közbeszerzési referensi szakképzést és a Szegedi Tudományegyetemen Európa Uniós szakjogászi képzését is.
Eredményesen szervezte meg 2009-2011 között a hivatali ÁROP képzést, támogatja a dolgozók képzését, a
közigazgatási innovációt és a folyamatos informatikai fejlesztést. 2013-ban informatikai tanfolyamon vett részt és
ezen túl eredményesen vizsgázott a költségvetési szerv vezetői, továbbá közigazgatás és vezetés című e-learning
kötelező képzéseken is.
Szakmailag felkészült, széles ismeretekkel rendelkezik a város és térsége társadalmi, gazdasági helyzetéről, kiváló
kapcsolati tőkével rendelkezik és elismert közigazgatási szakember. Ezt erősíti az a tény is, hogy személye, illetve
az általa vezetett hivatal szakemberei látták el több környező településen átmenetileg a jegyzői feladatokat is.
Dr. Csorba Csaba eredményes szakmai tevékenységének elismeréséül 2004. július elsején a Köztisztviselők Napja
alkalmából a belügyminisztertől a „Köz szolgálatárért érdemjel” ezüst fokozatát vehette át.
Tisztelt Képviselő-testület!
A fentiekben leírt indokok alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé.

Döntési javaslat
"Cimzetes főjegyzői cím adományozásának kezdeményezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény (a továbbiakban: kttv.) 253. § (2) hatáskörében eljárva, figyelemmel a 143/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet 1. §ában foglaltakra, kezdeményezi Dr. Csorba Csaba Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője részére a
címzetes főjegyzői cím címadományozási juttatást a következő feltételek megléte alapján.
a)
Dr. Csorba Csabát Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 267/1991. (XI. 28.) számú határozatával 1991.
december 1. napjától határozatlan időre Gyomaendrőd Város jegyzőjévé nevezte ki, majd a jegyzői megbízatás
folyamatosságának fenntartásával a Magyar önkormányzatokról szóló törvény alapján létrehozott Gyomaendrődi
Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjévé került kinevezésre 2013. május 1-től.
b) Dr. Csorba Csaba jegyző 2013. évi teljesítménykövetelményének értékelése alapján kiállított minősítési lapja a
legmagasabb fokozatú minősítést tartalmazza.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a címadományozásról szóló kezdeményezést továbbítsa a Békés
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Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja részére.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 02. 15.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Lévai Éva
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