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Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2014. január 17.

Lehóczkiné Timár Irén s.k.
bizottsági elnök

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. január 22.
napján tartandó rendes üléséhez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

BESZÁMOLÓ
az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság döntéseinek
végrehajtásáról
a 2014. 01. 22-i ülésre

124/2013. (V. 23.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: Buzás Anikó lakáskérelmének elutasítása
Határidő: 2013. 06. 18., felelős: Lehóczkiné Timár Irén, végrehajtva: 2013. május 31.
Buzás Anikó részére a Bizottsági döntés postázásra került. Pályázó személy a döntés
ellen fellebbezési kérelmet nem nyújtott be.
125/2013. (V. 23.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: Talpáné Farkas Magdolna lakáskérelmének elutasítása
Határidő: 2013. 06. 18., felelős: Lehóczkiné Timár Irén, végrehajtva: 2013. május 31.
Talpáné Farkas Magdolna részére a Bizottsági döntés postázásra került. Pályázó
személy a Bizottsági döntés ellen fellebbezési kérelmet nem nyújtott be.
150/2013. (VI. 19.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: Használatbavételi engedély kiadására határidő hosszabbítás engedélyezése-Tóth
Márton
Határidő: 2013. 08. 21., felelős: Lehóczkiné Timár Irén, végrehajtva: 2013. június 30.
Támogatott személyek részére a Bizottsági döntés postázásra került. A Bizottsági
döntés ellen Tóth Márton és Tóth-Vitáris Erika részéről fellebbezési kérelem nem
érkezett.
151/2013. (VI. 19.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: Vízműsor 2/L szociális bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása -Vékony
Ferenc
Határidő: 2013. 08. 21., felelős: Lehóczkiné Timár Irén, végrehajtva: 2013. augusztus 1.
A bérleti szerződés módosításra került, a határozatban foglaltaknak megfelelően

242/2013. (XI. 20.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: Endrődi u. 5-7 C/2. alatti költségalapú bérlakás kiutalása Hornok Jenőné részére
Határidő: 2013. 12. 01., felelős: Lehóczkiné Timár Irén, végrehajtva: 2013. december 1.
A bérleti szerződés megkötésre került, a bérlő a bérlakásba 2013. december 1.
napjával beköltözött.
243/2013. (XI. 20.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: Endrődi u. 5-7. C/1 költésgalapú bérlakás kiutalása Szakálos Istvánné részére
Határidő: 2013. 12. 01., felelős: Lehóczkiné Timár Irén, végrehajtva: 2013. december 1.
A bérleti szerződés megkötésre került, a bérlő a bérlakásba 2013. december 1.
napjával beköltözött.
K. m. f.

Várfi András
polgármester

A kivonat hiteléül: Jakucs Mária

Dr. Csorba Csaba
jegyző

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. január 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Az Orvosi Ügyelet 2013. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadása
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város és Hunya Község Önkormányzata az orvosi ügyelet működtetésére 2007. év december hó 20.
napján szerződést kötött a SANI-MED TRANS Kft-vel (továbbiakban: Szolgáltató), figyelemmel a Békési Kistérségi
Társulás és a Szolgáltató közötti megállapodásra.
A szerződés 7.) pontja értelmében a Szolgáltató köteles minden tárgyévről az adott év december hó 31. napjáig
írásbeli beszámolót készíteni az ügyeleti szolgáltatás teljesítéséről, mely beszámolót az Önkormányzat képviselője
köteles a Képviselő-testület következő év januárjában esedékes ülése elé terjeszteni.
Dr. Piriczky Béla a SANI-MED TRANS Kft. képviselője az előterjesztés mellékletét képező beszámolóját 2014.
január 16-án megküldte.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen a beszámolót megvitatni és elfogadni.

Döntési javaslat
"Az Orvosi Ügyelet 2013. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Dr. Piriczky Béla a SANI-MED TRANS Kft.
képviselőjének az orvosi ügyelet 2013. évi munkájáról készített beszámolóját.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. január 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A közétkeztetés színvonalának javításához kapcsolódó fejlesztési igény
vizsgálata
Keresztesné Jáksó Éva, Mraucsik Lajosné önkormányzati intézmény vezető
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Képviselő Testület!
A Térségi Szociális Gondozási Központ által benyújtott Minta Menzaprogrammal kapcsolatos tájékoztatót a
Képviselő Testület 2013. 12. 19-én a 624/2013. (XII. 19.) Gye. Kt. határozattal azzal kérte kiegészíteni, hogy a
közétkeztetés színvonalának javítása érdekében az intézmény végezzen további vizsgálatot az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsággal együttműködve.
A Térségi Szociális Gondozási Központ intézményvezetője a testületi döntésnek megfelelően jelen beadványával
terjeszti a Képviselő-testület elé étkezési szolgáltatás működtetésének javításához kapcsolódó fejlesztési igényét:
„Intézményünk főzőkonyhája működési engedély szerint 2000 adag előállítására alkalmas. Jelenleg a megfőzött
adagok száma 1600-1700 adag (az ebéd vonatkozásában).
2011. évben a konyhai kapacitás bővítés kapcsán lehetőségünk nyílt a konyha működésének technikai feltételeit a
mai modern, korszerű elvárásoknak megfelelően megteremteni (korszerű szellőzőrendszer kiépítése,
villamosenergia ellátás fejlesztése).
A kor előrehaladtával, a környezeti, jogszabályi, fogyasztói igények és törvényi előírások folyamatos változásának
való megfelelés következtében azonban további fejlesztés válik szükségessé a tárgyi eszközeink tekintetében, mely
az ellátás színvonalának javítását tudná szolgálni.
Intézményünk felmérte és az alábbiakban határozza meg a szükséges tárgyi eszközfejlesztést, mely az ellátás
színvonalának javítását biztosítaná:
I.

Főzőkonyha tekintetében:

1.
RATIONAL kombi gőzpároló (kombi pároló) beszerzése, a szükséges tartozékokkal együtt.
A Hotex-Service Kft árajánlata alapján a kombi gőzpároló beszerzési ára bruttó
8 192 089 Ft.
A berendezés nagysága elegendő a konyhai kapacitásunk kiszolgálásra. Egyszerre, 40 db GN 1/1 edényt lehet
benne használni az ételek előállításához.
RATIONAL sütőhöz kapcsolódó és nélkülözhetetlen 1/1 GN edények és egyéb tartozékok beszerzése:
Rakott ételekhez: rozsdamentes GN edény 1/1-100
Pároláshoz (hús, zöldség): rozsdamentes perforált GN edény 1/1-150
Hús sütéséhez: Zománcozott GN edény 1/1-40
Sütemények elkészítéséhez: Rozsdamentes GN 2/1-20
Edény megnevezése

db

Rozsdamentes GN 1/1-100
Rozsdamentes perforált GN edény 1/1-150
Zománcozott GN edény 1/1-40
Rozsdamentes GN 2/1-20
Rozsdamentes GN 2/1 rács
Plusz kocsi
Vízlágyító készülék
Összesen

60
30
40
15
5
1
1

nettó
nettó ár
ÁFA
Bruttó ár (Ft)
egységár
összesen
6 569
394 140
106 418
500 558
15 593
467 790
126 303
594 093
6 835
273 400
73 818
347 218
9 579
143 685
38 795
182 480
8 007
40 036
10 810
50 846
406 100
406 100
109 647
515 747
94 500
94 500
25 515
120 015
1 819 651
491 306
2 310 957
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A RATIONAL sütőről szóló termékspecifikációt, valamint árajánlatot csatoltuk anyagunkhoz.
A készülék megvásárlása esetén, a gyártó cég ingyenes betanítást biztosít a konyha dolgozói részére a
használathoz.
2.
Az étel kiszállításához a GN edények kiszállítására alkalmas melegentartó konténerek
beszerzése, valamint a kiszállításhoz szükséges tetők beszerzése az edényekre:
A GN edényekben - a kombi sütő által - elkészített ételeket, a sütőből való kiemelést követően azonnal át lehet rakni
a BLANCO Hőszigetelt ételszállító konténerbe, mely az ételeket a kiszállítás során melegen tudja tartani.
A melegen tartó konténerek beszerzésével lehetővé tudna válni, hogy a rakott ételek, a köretek, a sült húsok a
megfelelő hőfokon kerüljenek ki a tálalókonyhákra, és az adagolás során is csak azt az ételt érje a
szobhőmérsékletű levegő, amely éppen adagolás alatt áll.
A kiszállításhoz szükséges, hogy az edények tetővel legyenek lefedve, ezért az alábbi számban szükséges lenne
azok beszerzése is.
Tető megnevezése

db

GN edényekhez szilikonos tető
GN edényekhez tető
Összesen

20
40

nettó
nettó ár
ÁFA
Bruttó ár (Ft)
egységár
összesen
13 804
276 080
74 542
350 622
5 022
200 880
54 238
255 118
476 960
128 780
605 740

BLANCO Hőszigetelt ételszállító konténer ára, univerzális tetővel - mely a 100-as GN edényből 4 db
szállítására alkalmas -, bruttó 185 480 Ft/db áron szerezhető be. A teljes intézményi hálózat lefedéséhez az
alábbi számban lenne szükséges a konténerek beszerzése:
Sorszám

Tálalókonyha megnevezése

Kiszolgált
adag szám

1.
2.

1/1 GN
Beszerzendő
edények száma melegentartó
konténer (db)
2
1
2
1

Bruttó ár
összesen (Ft)

1. számú Idősek Klubja
62
185 480
3. számú Idősek Klubja, Szent Imre
40
185 480
Idősek Otthona
3.
5. számú Idősek Klubja
100
4
1
185 480
4.
Esély Klub
16
1
1
185 480
5.
Rózsakert Idősek Otthona
60
2
1
185 480
6.
Őszikék Idősek Otthona
60
2
1
185 480
7.
Őszi Napsugár Idősek Otthona
42
2
1
185 480
8.
Kossuth úti Óvoda
70
3
1
185 480
9.
Margaréta Óvoda
40
2
1
185 480
10.
Szabadság úti Óvoda
23
1
1
185 480
11.
Csemetekert Óvoda (Blaha út)
45
2
1
185 480
12.
Kis Bálint Általános Iskola tálalók.
400
12
4
741 920
13.
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola –
320
10
3
556 440
tálalókonyha
14.
Kner Imre Gimnázium – tálalókonyha
90
3
1
185 480
15.
Bethlen Gábor Szakképző Iskola 50
2
1
185 480
tálalókonyha
16.
Selyem úti Óvoda
80
3
1
185 480
17.
Tulipános Óvoda
10
1
1
185 480
18.
Szivárvány Óvoda
65
2
1
185 480
19.
Selyem úti Bölcsőde
20
1
1
185 480
20.
Szivárvány Bölcsőde
20
1
1
185 480
Összesen
1613
58
25
4 637 000
Az ételszállító konténerekhez 2 db kocsi beszerzése is szükséges, mely segíti a személyzet munkáját, a konténerek
tálalókonyhákra való beszállításában.
Az ételszállító konténerekhez a „kocsi” beszerzési ára 54 598 Ft/ db, összesen bruttó 109 197 Ft.
A jelenlegi melegen tartó dupla falú ételszállító badellákba továbbra is a levesek, főzelékek kerülnének, melyek
biztosítják az ételek megfelelő hőfokon történő kiszállítását, a konténerek, ahogyan azt korábban már részleteztük a
húsok, rizs, tészta, rakott ételek melegen történő kiszállítását szolgálnák.
3.
Hűtőkamra kialakítása
A hűtőkamra kialakítására a Hűtőépítő Kft (Gyöngyös) –től kértünk és kaptunk árajánlatot. A kialakítandó hűtőkamra
egy jelenleg göngyöleg tárolására használt helységben, annak falbontással történő bővítésével megvalósítható
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lenne.
A kialakított (belső) helységben egy 3,5m * 2,3 m nagyságú hűtőkamara kialakítása történhetne meg, terv alapján
2,1m * 2,3 m mélyhűtő (-18-22C 0 ) résszel, és egy 1,4m * 2,3m hűtő (0+5C0 ) résszel, 5 polcos tárolási lehetőséggel
a falak mellett. A tájékoztatónkhoz csatoljuk a kamra elrendezésének tervét, és az árajánlatot.
A hűtőkamra kialakítási költsége (komplett polcrendszerrel) bruttó 3 194 812 Ft.
A hűtőkamra kialakítással kettő darab helység felszabadulna, mely a közfal lebontásával a főzőtérhez kapcsolódó
előkészítő tér nagyságát növelné meg 18 m-rel, így a déli időszakban az ételek kiadagolása is nagyobb térben
történhetne, mely az esetleges zsúfoltság megszüntetéséhez vezetne az intézményi főzőkonyhán.
Jelenleg intézményünkben 8 db fagyasztó láda és 8 db hűtőszekrény működik. A készülékek energia felhasználása
az állandó használat miatt jelentős. A hűtőkamra kialakításával energiát, ezáltal költséget lehet megspórolni, mely a
megtérülési időben igen nagy szerepet játszik. A tárolás egyszerű, praktikus, átlátható és nagykonyhai színvonalon
történhetne a hűtőkamra kialakításával.
Ezen túl a hely felszabadításával bővülhetne a munkaterület, mely igen lényeges szempont a nagy létszámú főzés
helyigénye miatt.
II.

Tálalókonyhák tekintetében:

1. Melegentartó pultok beszerzése
Az oktatási intézmények tálalókonyháin mindenképpen szükséges lenne vízfürdős tálaló-melegentartó pult
beszerzése.
Itt a legegyszerűbb kivitelre kértük az árajánlatot, két féle lehetőség szerint:
1.a GN 4/1 kiszolgáló oldalon nyitott 200mm mély medence, tárolóval, leeresztőcsappal
Beszerzési ára (árajánlat szerint): bruttó 450 850 Ft/ db.
Véleményünk szerint a létszám tekintetében a két Általános Iskolában 2-2 db beszerzése lehet szükséges, a Kner
Imre Gimnáziumba pedig 1 db beszerzése elegendő lenne.
Így az összes, a beszerzési ár (5 db ) tekintetében:
bruttó 2 254 250 Ft
1.b GN 4/1 kiszolgáló oldalon nyitott 200mm mély medence, VM4 melegen tartó alul
tolóajtóval és fűtött tárolóval.
Beszerzési ára: bruttó 607 850 Ft/db
Így az összes, a beszerzési ár (5 db ) tekintetében:
bruttó 3 039 250 Ft

2.

Melegen tartó pultokhoz GN edények beszerzése:
db

nettó ár/db

BLANCO
GD 1/1, fedő GN 1/1-es 20
edényre
BLANCO
G-KEN 1/1-145, GN 1/1 20
145-ös perforált edény
Összesen

nettó ár
ÁFA
összesen
5 022
100 440

15 593

Bruttó ár
összesen
27 119

127 559

311 860

84 202

396 062

412 300

111 321

523 621

III. Költségek összesen:
Eszközök megnevezése
RATIONAL Kombi sütő gőzpároló beszerzése
RATIONAL Kombi sütőhöz eszközök, tartozékok
beszerzése
Kiszállításhoz tető beszerzés
Melegen tartó konténerek beszerzése
Konténerekhez kocsi beszerzése
Melegen tartó pult beszerzése
Melegen tartó pultokhoz GN edények és fedők
beszerzése
Hűtőkamra kialakítása
Összesen

1.Bruttó ár összesen Ft-ban 2.Bruttó ár összesen Ft-ban
8 192 089
8 192 089
2 310 957
2 310 957
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605 740
4 637 000
109 197
2 254 250
523 621

605 740
4 637 000
109 197
3 039 250
523 621

3 194 812
21 827 666

3 194 812
22 612 666

Összegzés:
Intézményünk a kiszolgálás színvonalának biztosítása érdekében mindenképpen szükségesnek tartja a fent felsorolt
eszközök beszerzését. A RATIONAL Sütő a I.1. pontban felsorolt valamennyie tartozékával együtt mindenképpen
szükséges, ahhoz, a sütő valamennyi előnyét a leghatékonyabban ki lehessen használni.
A sütőnek számos előnye van, melyek közül néhányat a termékismertetőből itt is felsorolunk:
A készülék az alábbi termékcsoportok előállítására alkalmas:
· egybesültek
· hirtelensültek
· szárnyasok
· halak
· péksütemények
· köretek
· Finishing® (regenerálás)
A Sütő használatával nemcsak időt lehet megtakarítani, hanem pénzt is, intézményünk esetében pedig helyet is, a
jelenlegi sütőtérben. Az ételek a legkülönfélébb termékek egyidejű berakásakor sem veszik át egymás szagát.
Megőrzik a vitaminokat, ásványi és egyéb tápanyagokat.
A RATIONAL sütő-pároló a legkisebb alapterületen felváltja vagy tehermentesíti az összes hagyományos
főzőberendezés 40-50%-át! Forrólevegős kemence, tűzhely, billenő serpenyő, pároló, olajsütő, fazék és serpenyő ezekből kevesebb is elég lesz, így az energiafelhasználás is jelentősen csökken.
A sütő használatával számos megtakarítást tudunk elérni:
·
Húsok: 22%-kal kevesebb sütési veszteség
Zsír: 95%-kal kevesebb - szinte teljesen felesleges
Energiafelhasználás: 60 %-kal alacsonyabb
Munkaidő: felszabadul 150 perc / nap
Az berendezés használata egyszerű, a személyzet számára a vásárlást követően ingyenes betanításra kerül sor.
Összességében elmondható, hogy a korszerű és racionálisan működő konyhákon ma már elkerülhetetlen mind a
Kombi sütő, mind a hűtőkamra működtetése, mely helytakarékos, költséghatékony. Intézményünk régi „vágya” már a
főzőkonyhán a hűtőkamra kialakítása is, mely ha lehetővé válna, jelentős segítséget jelentene, mind az előrendelés,
mind a tárolás, mind az energia megtakarítás szempontjából.
Tisztelt Képviselő Testület!
Amennyiben módjukban áll, kérjük szíveskedjenek a fejlesztési igényünket támogatni.
Lényegesnek tartjuk, hogy a közétkeztetés ellátásához használt tárgyi eszközök a mai modern kor elvárásainak
megfeleljenek. Az fejlesztéssel a gyomaendrődi közétkeztetés minőségének magas fokú javulása lenne elérhető,
mely minden szolgáltatást igénybevevő korosztály számára pozitív előnyökkel járna.
A fejlesztés előljárója lehetne a 2014. szeptember 1-től kötelező érvénnyel bevezetésre kerülő „Az emberi erőforrás
minisztere …./2013. (….) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról” szóló
rendeletbe foglaltak betartásához.
2014. évtől a gyermekétkeztetés finanszírozása feladat alapú lett, mely azt jelenti, hogy állami pénzből,
önkormányzati kiegészítés nélkül működtethető a feladat. A feladat alapú finanszírozás során csak a fejlesztéshez
szükséges önkormányzati forrás, mely fejlesztés hosszútávon biztosítani tudná az étkeztetés színvonalának
növekedését, a fogyasztók elégedettségét.
Fejlesztési igényünkhöz csatoljuk a hűtőkamrára és az eszköz beszerzésre vonatkozó árajánlatainkat, az árak 304
Ft / euró átváltással kerültek meghatározásra.”
Az Intézmény fejlesztési igényét a fejlesztési költségek nagysága miatt ütemezni kell.
Az Intézménnyel történt egyeztetés alapján első lépcsőben a hűtőkamra kialakítása történhetne meg, ezzel a
konyhai feladatok ellátásához terület szabadulna fel, bővülhetne a munkaterület, mely igen lényeges szempont a
nagy létszámú főzés helyigénye miatt.
A hűtőkamra kialakításának beszerzési költsége bruttó 3 194 812 Ft.
A testület elsősorban a gyermekétkeztetés terén kívánta a fejlesztési igényeket felmérni, az ételek melegen
tartásának biztosítása céljából.
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Az intézmény által kimutatott fejlesztési igények közül ezt a területet az alábbi eszközbeszerzések érintik:
Eszközök megnevezése
1.Bruttó ár összesen Ft-ban 2.Bruttó ár összesen Ft-ban
Melegen tartó pult beszerzése
2 254 250
*3 039 250
Melegen tartó pultokhoz GN edények és fedők
523 621
523 621
beszerzése
Összesen
2 777 871
3 562 871
* Ennek az eszköznek a megvásárlása lenne célszerű, mivel ez alul fűtött tárolóval rendelkezik.
A gőzpároló beszerzése + a hozzákapcsolódó edények (főzés, kiszállítás) megvásárlása szükséges lenne az
előreláthatóan 2014. szeptember 1. napjával bevezetésre kerülő a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozásegészségügyi előírásokról szóló rendeletbe foglaltak betartásához. Ennek költsége: bruttó 15 854 983 Ft.
Fent leírtak szerint az alábbi ütemezéssel lehetne biztosítani a közétkeztetés fejlesztéséhez szükséges eszközöket:
eszközbeszerzés
1. verzió
2. verzió
ütemezés
hűtőkamra kialakítása
3 194 812
3 194 812 2014. évi költségvetés
ételek melegen tartásának biztosítása
2 777 871
3 562 871 2015. évi költségvetés
gőzpároló beszerzése + a
15 854 983
15 854 983 2016. évi költségvetés
hozzákapcsolódó edények (főzés,
kiszállítás) megvásárlása
Összesen:
21 827 666
22 612 666
Kérem a Tisztelt Bizottságot szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és javaslatot tenni a Képviselő-testület
számára a közétkeztetés színvonalának javításához kapcsolódó fejlesztési igény elbírálásával, esetleg
ütemezésével (rangsorolásával) kapcsolatban.
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ÁRAJÁNLAT
Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd
Uhrin Anita
ikt.sz.: 13018_1.1

1. RATIONAL Kombi gőzpároló (kombi
pároló)
1 db
20 × GN 2/1 (40 × GN 1/1) kapacitás, elektromos üzem, elektronikus
érintésérzékeny LCD vezérlés és kijelző három hagyományos és hét
SCC üzemmód, bojleres gőzgenerátor, hatpontos maghőmérő.
automata öntisztító rendszer és vízkőeltávolító rendszer
Elektromos energia (Volt/Hz/kW): 400/230/50/65,5
Külső méret: 1084 × 996 × 1782 mm
Nettó(Bruttó) tömeg: 346 kg
Származási ország: DE
Garancia: 24 hónap
SCC 202 WE (whitefficiency (A228100.01)

21 156,00 EUR (6 450 464 Ft)

21 156,00 EUR (6 450 464 Ft)

2. HTX Automata vízlágyító készülék
1 db
8 literes idővezérelt regenerálású készülék
Külső méret: 250 × 480 × 540 mm
Elektromos energia (Volt/Hz/kW): 230/50/0.10
ExpLT8

309,94 EUR (94 500 Ft)

309,94 EUR (94 500 Ft)

3. HTX Vízfürdős tálaló-melegentartó pult
5 db
GN 4/1-es, kiszolgáló oldalon nyitott, vízfürdős melegentartó, 200 mm
mély medence, tárolóval, leeresztőcsappal.
Elektromos energia (Volt/Hz/kW): 230/50/2
Külső méret: 1500 × 700 × 850 mm
Nettó(Bruttó) tömeg: 12 kg
VM4-Ny

1 164,32 EUR (355 000 Ft)

5 821,58 EUR (1 775 000 Ft)

Opció HTX
0 db
VM4 melegen tartó alul tolóajtóval és fűtött tárolóval.
Fűtött alsó szekrény felár.

514,92 EUR (157 000 Ft)

Hotex-Service Kft.
2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 1.
+36 26 356 653
info@hotex.hu
www.hotex.hu

0,00 EUR (0 Ft)
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Opció RATIONAL Tálcatartó kocsi CM/SCC
202-höz
0 db
20 × GN 2/1 (40 × GN 1/1) kapacitás
Külső méret: 772 × 1016 × 1718 mm
Származási ország: DE
60.22.086

0,00 EUR (0 Ft)

0,00 EUR (0 Ft)

Étel szállító konténer variációk
Az alábbi tételek nem képezik az ajánlat szerves részét. Tájékoztató jelleggel
szerepelnek.

BLANCO Hőszigetelt ételszállító konténer
univerzális ajtóval
0 db
3 × GN 1/1 150 edény kapacitás, oldalt elhelyezett zár, 12 pár
edénytartó sín 39 mm-es osztással.
Külső méret: 630 × 425 × 660 mm
Nettó(Bruttó) tömeg: 15 kg
Garancia: 24 hónap
BLT 620 KUS (566 243)

479,00 EUR (146 047 Ft)

0,00 EUR (0 Ft)

BLANCO ROLLI-100 (568 236)
0 db
Kocsi ételszállító konténerhez, polipropilén kivitel, 130 kg max.
terhelhetőség, 4 db 100 mm Ø önbeálló kerék melyből 2 db
fékezhető, BLT 160-tól 620-ig (részletes leírásban)
Külső méret: 650 × 450 × 165 mm
Nettó(Bruttó) tömeg: 4.5 kg
Garancia: 24 hónap
Kocsi ételszállító konténerhez

141,00 EUR (42 991 Ft)

Nettó ár összesen

27 287,52 EUR

0,00 EUR (0 Ft)

8 319 964 Ft

Árfolyam: 304.9 Ft/EUR
Dátum: 2014. 01. 14.

Hotex-Service Kft.
2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 1.
+36 26 356 653
info@hotex.hu
www.hotex.hu
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Általános szerződési feltételek, vevőtájékoztató
A megadott árak nettó euró árak. A forintárak napi árak, ezeket mindenkor a CIB Bank hivatalos napi deviza eladási árfolyamán kalkuláljuk. Ezek az árfolyamok a
www.cib.hu weblapon és honlapunkon is megtalálhatóak. Az árfolyamok forintárainkkal együtt a kora reggeli órákban naponta automatikusan frissülnek.
Megrendelőink választása szerint számlánkat a mindenkori számviteli előírások betartása mellett akár euróban, akár forintban is ki tudjuk állítani. Belföldi teljesítés esetén az
ÁFA 27%.
A fizetés módja előreutalás, készpénz vagy utánvét lehet. Visszatérő partnereink számára az utólagos átutalás is lehetséges. Ezt a visszaigazolás során tisztázzuk és
rögzítjük.
Forintban történő előrefizetés esetén - az árfolyam hektikus mozgása miatt - számlánkat a megrendelés napján érvényes árfolyamon bocsátjuk ki. Készpénzes vagy
utánvétes konstrukció esetén a teljesítés napján forintosítunk. Mindkét esetben a tényleges pénzügyi teljesítés napjával (tehát amikor az összeg számlánkra valóban és jól
dokumentálhatóan megérkezik) az esetleges árfolyamdifferenciát mindkét irányban elszámoljuk (azaz jóváírjuk, vagy leszámlázzuk). Evvel a módszerrel az
árfolyamkockázat mindkét fél számára kalkulálható.
Az előzetes regisztrációt követő megrendelés csak a visszaigazolásunk megküldésével érvényes. Újonnan regisztrált partnereinkkel kollégáink felveszik a kapcsolatot, és az
egyeztetést követően visszaigazolást küldenek. Törekszünk arra, hogy ez legkésőbb a megrendelését követő munkanapon megtörténjen. Szerződéses jogviszony csak a
visszaigazolásban foglalt feltételek teljesülése esetén keletkezik.
Az árak telephelyi átvételt tartalmaznak, de a megrendelt árut közvetített szolgáltatásként GLS futárszolgálattal, vagy a GEBRÜDER WEISS szállítmányozó céggel
tetszőleges magyarországi címre leszállíttatjuk. Speciális készülékek esetén a berendezéseket telephelyünkön előzetesen kipróbáljuk, beállítjuk. Néhány esetben azonban
feltétlenül javasoljuk a (külön fizetendő) helyszíni üzembe helyezést, próbaüzemet és betanítást.
Szállítási határidő a visszaigazolás szerint, ez általában: 2-4 hét, néhány speciális esetben ettől eltérő lehet.
Az általunk vállalt garancia (jótállás) műhelygarancia. Ez azt jelenti, hogy a berendezést javításra műhelyünkbe kell szállítani, illetve helyszíni javítás esetén a
szerviztechnikus kiszállási költségét ki kell fizetni. A garanciális alkatrészek cseréje és a munka díjmentes. A termékkártyán x+y formában megadott garancia x hónap teljes
körű és y hónap kiterjesztett garanciát jelent. A kiterjesztett garancia igénybevétele külön feltételhez - általában rendszeres karbantartás elvégzéséhez - kötött. Ezt a
visszaigazolás során tisztázzuk. Illetéktelen beavatkozás vagy javítás, burkolatmegbontás, rendeltetés ellenes használat garanciális kötelezettségünk megszűnését
eredményezi. A karbantartási tevékenységek elmaradásából következő meghibásodások szintén nem garanciálisak, ezért a visszaigazolásban felhívjuk a figyelmet az
általunk és a gyártó által minimálisan javasolt karbantartás szükségességére.
Külön térítés ellenében szerződéses partnereink számára folyamatos ügyeleti szolgáltatásunk is elérhető, helyszíni vagy hosszabbított garanciális szolgáltatás kérhető.
Minden berendezésünk "CE" jelöléssel rendelkezik, a "Megfelelőségi Nyilatkozat" része az átadási dokumentációnak. Ez a dokumentáció tartalmazza még a
berendezéssel gyárilag csomagolt anyagot és esetenként a magyar nyelvű "Egyszerűsített kezelési utasítást" is, amely a gép kezeléséhez és tisztításához szükséges
információkat tartalmazza akkor és annyiban, amennyiben ezek eltérnek a szakmában általában megszokottól. A több tízezer terméket tartalmazó szállítási spektrum miatt
részletes magyar nyelvű dokumentációt csak kifejezett kérésre felár ellenében tudunk biztosítani. A dokumentáció esetenként csak a honlapunkról tölthető le előzetes
regisztrációt követően.
Gázüzemű készülékek esetén a "CE" jelölés nem elégséges a magyarországi üzembe helyezéshez, ezért az adatszolgáltatással egyidejűleg biztosítjuk a gázkészülékek
típusvizsgálati tanúsítványát.
Itt is felhívjuk a figyelmet, hogy gázüzemű készülékek beüzemelése csak a szükséges helyi engedélyek megléte esetén történhet meg.
Javasoljuk továbbá a berendezés üzembe helyezésével egyidejűleg "Érintésvédelmi Mérés" elvégeztetését, és szükség esetén az "EPH" bekötést.
Adatszolgáltatás szükség szerint a megrendelést követő egy héten belül.
A vételár illetve a vállalkozói díj teljes kiegyenlítéséig az általunk szállított és üzembe helyezett gépekre és berendezésekre a tulajdonjogot
fenntartjuk.
Minden általunk értékesített, illetve exkluzív partnereink megbízásából üzembe helyezett berendezésről nyilvántartást vezetünk, ezért az esetleges garanciális igények
érvényesítéséhez "Garanciajegy" helyett csak egy sértetlen adattáblára (esetleg a számlára) van szükség.
Regisztrált felhasználóink adatbázisát harmadik félnek nem adjuk ki, ezt reklám és marketing célokra nem használjuk fel. Kivételt képez a regisztráció alkalmával kért és
bármikor lemondható havi hírlevél. Személyes adatait a kor elvárásainak megfelelő biztonsággal védjük.
Fogyasztási cikkeket nem forgalmazunk, magánszemélyeket nem szolgálunk ki.
Az esetleges jogviták elbírálására a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötjük ki.
A regisztráció és az oldalunkon leadott „webes” rendelés fenti feltételek elfogadását jelenti
Hotex-Service Kft.
2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 1.
+36 26 356 653
info@hotex.hu
www.hotex.hu
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1. RATIONAL Kombi gőzpároló (kombi pároló)
Cikkszám: SCC 202 WE (whitefficiency (A228100.01)
20 × GN 2/1 (40 × GN 1/1) kapacitás, elektromos üzem, elektronikus
érintésérzékeny LCD vezérlés és kijelző három hagyományos és hét SCC üzemmód,
bojleres gőzgenerátor, hatpontos maghőmérő. automata öntisztító rendszer és
vízkőeltávolító rendszer.

Rozsdamentes acél kivitel. Hagyományos üzemmódok: párolás (30 - 130°C), légkeveréses sütés
(30 - 300°C), kombinált sütés (30 - 300°C). Self Cooking Control (SCC)® üzemmódok: hús,
szárnyasok, halak, péksütemények, köretek, tojások, pékáru. Finishing, ELC® hőkezelés
optimalizáló rendszer; deltaT üzemmód, CareControll automata öntisztító rendszer, beépített
kézi zuhany; USB csatlakozó, szervizdiagnosztika, állítható lábak. Opcionális tartozékok: állvány,
elszívó ernyő, speciális edények, stb...
•
•
•
•
•

Elektromos energia (Volt/Hz/kW): 400/230/50/65,5
Külső méret: 1084 × 996 × 1782 mm
Nettó(Bruttó) tömeg: 346 kg
Származási ország: DE
Garancia: 24 hónap

2. HTX Automata vízlágyító készülék
Cikkszám: ExpLT8
8 literes idővezérelt regenerálású készülék

• Külső méret: 250 × 480 × 540 mm
• Elektromos energia (Volt/Hz/kW): 230/50/0.10

3. HTX Vízfürdős tálaló-melegentartó pult
Cikkszám: VM4-Ny
GN 4/1-es, kiszolgáló oldalon nyitott, vízfürdős melegentartó, 200 mm mély
medence, tárolóval, leeresztőcsappal.

Rozsdamentes acél kivitel, alul három oldalt zárt, elöl nyitott tárolóval, digitális termosztáttal,
állítható lábakkal.
• Elektromos energia (Volt/Hz/kW): 230/50/2
• Külső méret: 1500 × 700 × 850 mm
• Nettó(Bruttó) tömeg: 12 kg

Opció HTX
Cikkszám: Fűtött alsó szekrény felár.
VM4 melegen tartó alul tolóajtóval és fűtött tárolóval.

Opció RATIONAL Tálcatartó kocsi CM/SCC 202-höz
Cikkszám: 60.22.086
20 × GN 2/1 (40 × GN 1/1) kapacitás

• Külső méret: 772 × 1016 × 1718 mm
• Származási ország: DE

BLANCO Hőszigetelt ételszállító konténer univerzális
ajtóval
Cikkszám: BLT 620 KUS (566 243)
3 × GN 1/1 150 edény kapacitás, oldalt elhelyezett zár, 12 pár edénytartó sín 39
mm-es osztással.

Mosogatógépben elmosogatható kivitel, polipropilén burkolat, poliuretán hab hőszigetelés,
univerzális ajtó, süllyesztett kihajtható fogantyú.
• Külső méret: 630 × 425 × 660 mm
• Nettó(Bruttó) tömeg: 15 kg
• Garancia: 24 hónap

BLANCO ROLLI-100 (568 236)
Cikkszám: Kocsi ételszállító konténerhez
Kocsi ételszállító konténerhez, polipropilén kivitel, 130 kg max. terhelhetőség, 4 db
100 mm Ø önbeálló kerék melyből 2 db fékezhető, BLT 160-tól 620-ig (részletes
leírásban)

Kapacitás: 4x BLT 160 K vagy 3x BLT 320 K/KB/KBR/ECO vagy 2x BLT 420 K/KBUH/KBRUH
vagy 2x BLT 620 K/KBUH/KBRUH
• Külső méret: 650 × 450 × 165 mm
• Nettó(Bruttó) tömeg: 4.5 kg
• Garancia: 24 hónap

Kedves Anita!
Telefonbeszélgetésünk alapján összeállítottam a módosított ajánlatot amit csatoltam
levelemhez az ételszállításra kialakított Blanco GN edényekkel együtt.
Alább találja a listákban nem szereplő két tételt:
‐ BLANCO
550 658
GD 1/1, fedő GN 1/1‐es edényre:
16,20.‐EUR+ÁFA/db
‐ BLANCO
550 486
G‐KEN 1/1‐145, GN 1/1 145‐ös perforált edény, 19
Lt.
50,30.‐EUR+ÁFA/db
‐ BLANCO
550 490
G‐KEN 1/1‐195, GN 1/1 195‐ös perforált edény, 25 Lt.
65,50.‐EUR+ÁFA/db
GD 1/1 fedő

Perforált GN edény

Üdvözlettel.
Csiki Csaba | HOTEX Service Kft. | H‐2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 1.
mobil: +36.70.866.0336 | tel.: +36.26.356.653 | fax.: +36.26.389.463
e‐mail: csaba.csiki@hotex.hu | web: http://www.hotex.hu
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Tisztelt Hölgyem!
Köszönjük, hogy érdeklődésével megtisztelte cégünket. Az előzetesen megadott paraméterek alapján a következő árajánlatot adom:

Telepítési feltételek:
- Fogadóképes telepítési helyszín (sík szerelőbeton, csapadék ellen védő önhordó tető ill csarnok szerkezet)
gondozasikp@gyomaendrod.hu - Berendezések számára kiépített elektromos megtáplálás
- Betonozási és épületgépészeti munkák szervezése
- Hűtőberendezések esetén az optimális légcsere biztosítása
1 db normál és 1 db mélyhűtő kamra szerkezet egybeépítve
Felhasználás: Általános hűtőtárolás, hűtve érkező áru
Hőfok: N 0/+5C° M -18/-22 C°
Általános áruforgás, max 10% árucsere/nap
Külső méretek: 2300*3500*2300 mm
Panel vastagság: Normál hűtő 80 mm, mélyhűtő 100 mm vastagságú PUR panel kivitelben, hőhídmentes kapcsolatokkal
Panel jellemzők: Mindkét oldalon RAL9002 fehér színű, porszórt felülettel, védőfóliázott kivitelben
Padozat szigetelés: Szigetelt csúszásmentes Hexafloor panelpadozattal a mélyhűtő kamrarész
Ajtó: 2 db hőszigetelt egyszárnyú IglooDoors IDH nyílóajtóval (ajtónyílás mérete: 800 x 1900 mm)
Ajtó felszereltség: Hűtőtéri biztonsági zár, kiemelős zsanérzat
Egyéb felszereltség: Belső íves PVC sarokszegő elemek, nyomáskiegyenlítő szelep
Fenti tételek kompletten, mindösszesen:
Anyag
Kamratest kompletten összeszerelve
Munkadíj
Új berendezés mindösszesen

928 000 Ft + ÁFA
232 000 Ft + ÁFA
1 160 000 Ft + ÁFA

2 db Hűtőrendszer kivitelezése
Hűtőaggregát jellemzője: 2 db különtelepíthető léghűtéses hűtőaggregáttal, R404A környezetbarát hűtőközeggel üzemeltetve
Elpárologtató: 2 db nagy teljesítményű ventillációs elpárologtatóval
Vezérlés: Eliwell digitális vezérlés, automatikus elektronikával
Fenti tételek kompletten, mindösszesen:
Anyag
Hűtőrendszer kompletten beüzemelve
Munkadíj
Új berendezés mindösszesen

686 000 Ft + ÁFA
172 000 Ft + ÁFA
858 000 Ft + ÁFA

Aggregátok különtelepítési, vezetékelési költsége normálhűtő esetén méterenként A+D:

6 800 Ft + ÁFA

Aggregátok különtelepítési, vezetékelési költsége mélyhűtő esetén méterenként A+D:

8 600 Ft + ÁFA
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Szállítási - kiszállási költség (Gyöngyös - Gyomaendrőd):

Költség összesítő
Kombinált hűtőkamra

115 000 Ft + ÁFA

Kamratest
Hűtés
1 160 000 Ft
858 000 Ft
Projekt ár összesen:
Szállítási - kiszállási költség:
Mindössesen:

Telepítés
8 600 Ft

Összesen
2 026 600 Ft
2 026 600 Ft
115 000 Ft
2 141 600 Ft

+ ÁFA
+ ÁFA
+ ÁFA
+ ÁFA

Opció: Hűtőkamrák HACCP polcrendszere
Polcrendszer jellemzője: Komplett polcrendszer ALU lábakkal, kivehető, állítható magasságú PP polcelemekkel (150 mm-en ként)
Könnyen tisztítható, nagy teherbírású kivitel (terhelhetőség: 100-280 kg / polc szint)
400 illetve 500 mm-es polcszélesség
Polcrendszer magassága 1800 mm
5 szintes kivitel
Költség összesítő
N 0/+5C° kamrarész polcozása rajz szerint
M -18/-22C° kamrarész polcozása U alakban, rajz szerint
Mindössesen:

Összesen
127 000 Ft + ÁFA
247 000 Ft + ÁFA
374 000 Ft + ÁFA

A kamraszerkezet és a polcozás egyidejű rendelésekor a polcozás összeszereléséért nem számítunk fel plusz költséget!

Fizetési feltételek: Szerződés szerint. 40% előleg az anyagok leszállításakor, 30% a panelszerkezetek elkészültekor, 30% átadás átvételkor
Garanciális felételek: Átadás - átvételtől számított 2 év térítésmentes garancia a berendezés minden elemére
Szállítási határidő: Munka megkezdése megrendeléstől számított 3-4 héten belül
Ajánlati érvényesség: Ajánlat készítésétől számított 2 hónap

Üdvözlettel:

Istvánfy András
műszaki előkészítő

3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. január 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrődi FC kérelme
Mag Barbara
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) meghirdette az amatőr labdarúgó-létesítmények (labdarúgópályák, öltözők)
felújítását támogató, előminősítéses pályázatát, a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye program
(tao) keretében. A Gyomaendrődi Futball Club szeretné benyújtani pályázatát a maximálisan elszámolható
támogatási összegre (bruttó 10 millió forint/év), ehhez azonban szükségük lenne arra, hogy a Tisztelt Képviselőtestület biztosítsa számukra a szükséges 3 millió forintos önrészt.
A pályázat részletei a következők:
A pályázat célja, hogy az amatőr csapatok által használt sporttelepek állapota javuljon, ennek eredményeként az
amatőr futball játékos-, szakember- és szurkoló megtartó és vonzó képessége növekedjen.
A konkrét fejlesztési tevékenységek kizárólag az előre meghatározott kategóriákban valósíthatóak meg, melyhez
támogató döntés esetén az MLSZ biztosítja a szükséges vissza nem térítendő támogatás rendelkezésre állását.
Az elszámolható költség maximális összege bruttó 10 millió forint/év, legalacsonyabb összege bruttó 1 millió
forint/év.
A támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 70 %-a (max. bruttó 7 millió forint/év, min. bruttó 700.000
forint/év), az önrész mértéke az elszámolható költségek 30 %-a és a nem elszámolható költség összege.
A pályázati adatlapot és a mellékleteit 2014. január 9-től kezdve, 2014. február 14-ig az MLSZ tao elektronikus kitöltő
rendszerben kell benyújtani.
A pályázat további részletei az előterjesztés 1. mellékletben olvashatóak.
A Gyomaendrődi FC elkészítette a pályázatban megvalósításra kerülő tervezett beruházásokat, mind az Erzsébet
ligeti, mind a Népliget úti sporttelepek tekintetében, melyek az előterjesztés 2. mellékletében megtekinthetőek.
A pályázat benyújtásához szükséges még az ingatlanok tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a
pályázó az ingatlant a felújítás megvalósulásától számított 5 éven keresztül a jóváhagyott sportfejlesztési
programnak, a tao-szabályoknak és az eredeti rendeltetésnek megfelelően használja, valamint 5 millió forintot
meghaladó építési engedély köteles tevékenység esetén a fejlesztéssel érintett ingatlanok tulajdonosának hozzá kell
járulnia az ingatlanon a Magyar Állam javára történő 5 évre szóló jelzálog bejegyzéséhez az igénybe vett támogatás
mértékéig, és a pályázónak vállalnia kell a bejegyzéshez kapcsolódó költségek megfizetését. A nyilatkozat az
előterjesztés 3. mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és a határozati javaslat elfogadására.
1. döntési javaslat
"Gyomaendrődi FC kérelmének támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Sport
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete helyt ad a Gyomaendrődi FC kérelmének, a Magyar
Labdarúgó Szövetség által a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye program (tao) keretében
meghirdetett amatőr labdarúgó-létesítmények (labdarúgópályák, öltözők) felújítását támogató, előminősítéses
pályázatának benyújtásához biztosítja az elnyert támogatási összeghez kapcsolódó tényleges önrészt, melynek
maximális összege 3 millió forint.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Tulajdonosi hozzájárulás beruházások megvalósításához"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Sport
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat tulajdonában, de
a Gyomaendrődi FC használatában lévő sporttelepeken a Magyar Labdarúgó Szövetség által a látványcsapatsportok támogatásának adókedvezménye program (tao) keretében meghirdetett amatőr labdarúgólétesítmények (labdarúgópályák, öltözők) felújítását támogató, előminősítéses pályázatának keretein belül az
egyesület által tervezett beruházások megvalósulhassanak.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Várfi András polgármestert a pályázathoz szükséges
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Gyomaendrődi FC kérelmének elutasítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Sport
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Gyomaendrődi FC támogatási kérelmét a
Magyar Labdarúgó Szövetség által a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye program (tao)
keretében meghirdetett amatőr labdarúgó-létesítmények (labdarúgópályák, öltözők) felújítását támogató,
előminősítéses pályázatával kapcsolatban.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Várfi András Polgármester úr
GYOMAENDRŐD
Selyem u. 124.
5500
Tisztelt Várfi András Polgármester Úr !
Tisztelt Képviselő Testület !
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) ismét meghirdeti az amatőr labdarúgólétesítmények (labdarúgópályák, öltözők) felújítását támogató, előminősítéses pályázatát, a
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye program (tao) keretében.
Összhangban az MLSZ stratégiájával az előminősítéses pályázat célja, hogy a megyék
sajátos igényeinek megfelelően az amatőr csapatok által használt sporttelepek állapota
javuljon, ennek eredményeként az amatőr futball játékos-, szakember- és szurkoló megtartó és
vonzó képessége növekedjen és ez által az MLSZ hozzájáruljon a tömegbázis szélesítéséhez,
a futball nagyobb közösségi elfogadottságához. Az MLSZ megyei igazgatóinak javaslata
alapján jelen pályázati útmutató tartalmazza adott megye fejlesztési prioritását. Az
előminősítési eljárás fontos elve, hogy a megyei igényeknek megfelelő és az MLSZ stratégiai
célkitűzéseinek megvalósítását ténylegesen elősegítő fejlesztések kapjanak támogatást.
A hazai labdarúgás fejlesztése érdekében 2013-ban a tao rendszerben jogosultan
résztvevő sportszervezetek az MLSZ által jóváhagyott sportfejlesztési programjuk alapján
valósíthatták meg elképzeléseiket. 2013-ban a legtöbb esetben a támogatott sportszervezetnek
saját magának kellett megkeresnie és megállapodnia azzal a gazdasági társasággal, amely
kifizette a fejlesztés megvalósítását biztosító támogatást. Ezen megvalósítási rendszer jelentős
erőfeszítést igényelt a sportszervezetek részéről, hiszen maga a potenciális támogató
gazdasági társaság megtalálása, valamint a szükséges együttműködési megállapodás aláíratása
jelentős adminisztrációs terhet jelentett.
Jelen előminősítéses pályáztatási rendszerben a támogatás igénybevételére jogosult
szervezetek a 2014/15-re szóló sportfejlesztési programjukkal összhangban, kizárólag tárgyi
eszköz beruházásra, felújításhoz kapcsolódó beruházási elemekre igényelhetnek támogatást.
Az előminősítéses eljárásban résztvevő sportszervezetek az MLSZ megyei
elnökségének támogató döntése eredményeként a következő előnyökhöz juthatnak:
• Az MLSZ biztosítja a fejlesztés megvalósításához szükséges vissza nem térítendő
támogatás rendelkezésre állását (adott gazdasági társaság által nyújtott tao
jogszabályok alapján nyújtott támogatás), azaz a támogató szervezeteket megkeresi, a
szükséges támogatási együttműködési megállapodást aláírásra előkészíti.
• A támogatásra jogosult szervezet sportfejlesztési programjának és a támogatási
igazolás kiállítására vonatkozó kérelmének bírálata során a tárgyi eszköz beruházás,
felújításhoz kapcsolódó beruházási elemek automatikusan elfogadásra kerülnek,
amennyiben a műszaki tartalom és a költségvetés megegyezik az előminősítés során
benyújtott kérelemmel és a kérelmező a jogszabályokban és jelen pályázati kiírásban
előírt mellékleteket, dokumentumokat kivétel nélkül benyújtja.
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•
•

Az előminősítés során benyújtott műszaki dokumentáció újbóli benyújtása nem
szükséges, amennyiben a beruházás adatai megegyeznek az előminősítés során
benyújtott adatokkal.
A fenti módon benyújtott támogatási igazolás alapján a beérkező összeget kizárólag e
tárgyi eszközök fejlesztésére lehet felhasználni, egyéb tárgyi eszközre nem. Ennek
igazolása a sportszervezet feladata az MLSZ felé.

Az előminősítési eljárásban támogatásban részesült pályázónak legkésőbb a jogszabályban
meghatározott időpontig, 2014. április 30.-ig be kell nyújtania a sportfejlesztési programját,
amely már tartalmazza a támogatásban részesített, a kizárólag tárgyi eszköz beruházás,
felújításhoz kapcsolódó beruházási elemeit.
Az elszámolható költség maximális összege bruttó 10 millió forint/év.
Az elszámolható költség legalacsonyabb összege bruttó 1 millió forint/év.
A támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 70%-a.
Az önrész mértéke az elszámolható költségek 30%-a és a nem elszámolható költség összege.
Az elnyerhető támogatás maximális összege bruttó 7 millió forint/év.
Az elnyerhető támogatás legalacsonyabb összege bruttó 700.000 forint/év.
Az előminősítésnek megfelelt szervezetek bruttó 700 ezer és 7 millió forint közötti összeget
nyerhetnek el, amelyet a szükséges önrésszel kiegészítve, a többi között például a sporttelep
biztonságát (kerítés, korlát, játékos kijáró), a szurkolók és játékosok komfortérzetét (öltöző,
mosdók, lelátó, eredménykijelző), valamint a sporttelep funkcionalitásának fejlesztését
(pályafelszerelések, játéktér-felújítás, öntözőberendezés) célzó beruházásokra költhetnek.
Az előminősítéses eljárásban a maximálisan elszámolható támogatható költség bruttó 10
millió forint. A beruházás bruttó 10 millió forintnál lehet drágább, de ebben az esetben a
pályázó az önrésze emeléséből finanszírozza a támogatható költségnél nagyobb összegű
fejlesztést.
A pályázati adatlapon és annak mellékleteiben a teljes beruházás műszaki tartalmát és
költségét (elszámolható és nem elszámolható költség összege) be kell, mutatni. A pályázati
adatlapban külön táblázatban ismertetni kell, a maximálisan támogatható költség (10 millió
forint) keretében megvalósítandó műszaki tartalmat és az elszámolható egységárakat.
Az MLSZ intézkedést tesz annak érdekében, hogy az adótámogatást biztosító cég a
támogatást 2014. június 30-ig folyósítsa a jogosult (támogatásban részesített pályázó) részére,
amennyiben el lett fogadva/bírálva a teljes sportfejlesztési programjuk és az igazolási
kérelmüket benyújtották, majd a támogatási igazolást kiadta az MLSZ, és az MLSZ az egyéb
szükséges adminisztratív előírásokat teljesítette.
A pályázónak az alábbi feltételeket maradéktalanul teljesítenie kell:
• A Magyar Labdarúgó Szövetség versenyrendszerében, felnőtt férfi nagypályás
bajnokságban indított csapatuk legmagasabb bajnoki besorolása legfeljebb a
megyei/budapesti I. osztály. a 2013/14 versenyévadban.
• Valamilyen jogcím alapján a fejlesztést célzó sportlétesítményhez tartozó nagyméretű
élőfüves vagy műfüves sportpálya – és a hozzá kapcsolódó egyéb kiszolgáló
létesítmények – használatára legalább a 2012/2013-as versenyév óta folyamatosan
jogosultak (ennek ellenőrzését a megyei/budapesti igazgatóság a rendelkezésére álló
nevezési dokumentációk alapján végzi el).
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•
•

A sportszervezet az MLSZ által szervezett és a megyei igazgatóságok által
lebonyolított bajnokságok bármely osztályából vagy korosztályából nem lépett vissza/
nem zárták ki a 2013/2014.-es versenyévadban.
Nem áll támogatásból kizárás hatálya alatt.

Egyéb feltételek:
• A sporttelep bármilyen tulajdonú lehet, de az ingatlan tulajdonosának/tulajdonosainak
hozzájáruló nyilatkozata szükséges ahhoz, hogy a pályázó az ingatlant a felújítás
megvalósulásától számított 5 éven keresztül a jóváhagyott sportfejlesztési
programnak, a tao-szabályoknak és az eredeti rendeltetésnek megfelelően használja.
• 5 millió forintot meghaladó építési engedély köteles tevékenység esetén a fejlesztéssel
érintett ingatlan tulajdonosának(sainak) hozzá kell járulnia(uk) az ingatlanon a Magyar
Állam javára történő 5 évre szóló jelzálogjog bejegyzéséhez az igénybe vett támogatás
mértékéig, és a pályázónak vállalnia a bejegyzéshez kapcsolódó költségek
megfizetését (a nyilatkozat sablonját az adatlap kitöltését szolgáló felületen a pályázó
letöltheti).
Az előminősítési pályázat keretében kizárólag tárgyi eszköz beruházás, felújítás
jogcímhez kapcsolódó beruházás megvalósítására lehet támogatást igényelni.
Jelen pályázat a felsoroltakon kívül egyéb eszköz beszerzését nem támogatja.
A konkrét fejlesztési tevékenységek, fejlesztések kizárólag az alábbi kategóriákban
valósíthatóak meg.

Prioritási kategória

Konkrét tevékenység
külső kerítés
korlátok
játékos kijárat

Biztonsági beruházás

kapu beszerzése
szögletzászló beszerzése
cserepad beszerzése
labdafogó háló
öltöző-felújítás
lelátó építés (max.: 300 fő)
számítástechnikai eszközök fejlesztése
kijelző beszerzése
hangosítás fejlesztése
világítás fejlesztése

Funkcionalitás (pályaberendezések és
kiszolgáló létesítmények fejlesztése)

talajcsere/pályafelújítás
öntözőberendezés létesítése
pályakarbantartó gépek, kiegészítők

Játéktér (pályafelújítás és gépek)
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A fejlesztési tevékenységek a sporttelepen megtalálható alábbi létesítményekhez
kapcsolódhatnak:
• Kisméretű / Nagyméretű füves pálya,
• Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya,
• Félpálya / műfüves félpálya
• Öltöző
Biztonsági beruházások konkrét tevékenységei elsősorban a centerpályára és a kiszolgáló
létesítményeire vonatkozhatnak.
A pályázat egyfordulós eljárású. A határidőre benyújtott és formailag megfelelt
pályázatok értékelése egyszerre történik. Kizárólag a formailag megfelelt pályázatok
részesülhetnek támogatásban.
A pályázati adatlapot és a mellékleteit 2014. január 9-től kezdve, 2014. február 14-ig az
MLSZ tao elektronikus kitöltő rendszerben kell benyújtani.
A Gyomaendrődi Futball Club az alábbi kéréssel fordul a Polgármester úrhoz, ill. a
Képviselő Testülethez:
A fenti pályázat támogatási összegét szeretnénk maximálisan kihasználni, hogy a
mellékletben szereplő beruházásokat az Önkormányzat tulajdonában, de a sportegyesület
használatában lévő sporttelepeken megvalósíthassuk.
Ahhoz, hogy a maximális 10 millió forintos beruházás megvalósuljon, kérjük a Képviselő
Testületet a 3 millió forintos önrészt biztosítsa a labdarúgó sportegyesület számára, hogy a
pályázatot 2014. február 14. határidőre benyújthassa.
Bízunk kedvező elbírálásukban.

Gyomaendrőd, 2014. január 9.

Vass Ignác
Gyomaendrődi FC elnök
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Az MLSZ által meghirdetett labdarúgó‐létesítmények
felújítását támogató pályázatban megvalósításra kerülő
tervezett beruházások ‐ Gyomaendrődi FC
Erzsébet liget ‐ Népliget úti sporttelepek

Futball kapu (7,32 x 2,44) ‐ Erzsébet liget
Futball kapu (7,32 x 2,44) ‐ Népliget út
Cserepad ‐ Erzsébet liget
Labdafogó háló ‐ Erzsébet liget
Labdafogó háló ‐ Népliget út
Hangosítás fejlesztése ‐ Népliget út
Világítás fejlesztése ‐ Népliget út
Pályaelválasztó korlát ‐ Erzsébet liget
Pályaelválasztó korlát ‐ Népliget út
Öntözőberendezés (kocsi, önjáró, dob)
Fűnyíró traktor
Öltőző felújítás ‐ Népliget út

1
2
2
1
1
1
1
250
250
2
1
1

garn.
garn.
db
garn.
garn.
garn.
db
m
m
db
db
db

350 000
350 000
300 000
500 000
500 000
300 000
1 000 000
2 000
2 000
500 000
1 000 000
3 050 000

Összesen:

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

350 000
700 000
600 000
500 000
500 000
300 000
1 000 000
500 000
500 000
1 000 000
1 000 000
3 050 000

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

10 000 000

Ft

Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat
(nem természetes személy tulajdonos, 5 millió forintot meghaladó beruházás esetén)

Alulírott Várfi András kijelentem, hogy a Szarvasi Járási Hivatal Járási Földhivatalának
Gyomaendrődi Kirendeltségén 1099 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 5500
Gyomaendrőd, Erzsébet liget 1. címen található ingatlan, valamint a Szarvasi Járási Hivatal Járási
Földhivatalának Gyomaendrődi Kirendeltségén 6239 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben
5502 Gyomaendrőd, Népliget utca 1. címen található ingatlan az általam képviselt 1/1 arányú
tulajdonát képezi.
Az általam képviselt Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a
Gyomaendrődi FC a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye sporttelep felújítási
program (továbbiakban: TAO program) keretében nyertes pályázat esetén a fent megnevezett
ingatlan(ok)on sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást megvalósítson.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a Gyomaendrődi FC a
megvalósuló felújítást legalább 5 éven keresztül a Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakba:
MLSZ) által jóváhagyott sportfejlesztési programnak, a látvány-csapatsport támogatásra vonatkozó
jogszabályoknak és az eredeti rendeltetésnek megfelelően használja és hasznosítsa.
Amennyiben a felújítás építési engedély köteles tevékenység, Gyomaendrőd Város Önkormányzata,
mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlanra a felújítás megvalósításától számított 5 év
határozott időre az igénybe vett támogatás mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a Magyar Állam
javára. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése érdekében a
(PÁLYÁZÓ)-val együttműködöm, a bejegyzéshez szükséges tulajdonosi nyilatkozatokat megteszem
és a rendelkezésére bocsátom.
Kijelentem, hogy fent nevezett ingatlanon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely
akadályozná a Gyomaendrődi FC-t abban, hogy a TAO szerint tárgyi eszköz felújítást
megvalósítsa. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az ingatlan tulajdonosaként ilyen jogot a
felújítás megvalósítását követő 5 év határozott időtartam alatt a tulajdonos nem alapít.
A jelen nyilatkozatban foglaltak maradéktalanul megfelelnek az általam képviselt Gyomaendrőd
Város Önkormányzatára, valamint a tárgybeli ingatlanra vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseinek.
Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata alapján jogosult
vagyok a szervezet képviseletére és rendelkezem a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges
felhatalmazással.
Kelt: Gyomaendrőd, 2014. ……………………….

………………………………………..
Várfi András polgármester

4. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. január 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Gyomaendrődi Margaréta Nonprofit Kft. TÁMOP pályázatának átvétele
Weigertné Szilágyi Erika
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Kovács Péterné által vezetett Gyomaendrődi Margaréta Óvodai Oktató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2008. év decemberében pályázatot nyújtott be „Kompetencia alapú óvodai nevelés beépülése a gyomaendrődi
Margaréta Óvoda életébe” címmel (pályázati azonosító száma: TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0053) a Kompetencia alapú
oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben című pályázati konstrukció alapján a Jókai úti óvoda (akkor
Margaréta Óvoda) szakmai munkájának fejlesztése érdekében. A pályázat 100 %-os támogatottságú volt, az
intézmény 7.000.000 Ft támogatást kapott a projektben foglaltak megvalósítására.
A pályázat szakmai tartalmának megvalósítására 2009-2010 években került sor, a nevelési intézmény a kapott
támogatással sikeresen elszámolt. A projekt jelenleg fenntartási időszakban van, mely 2016-ban telik le.
A projekt fenntartását a továbbiakban a Gyomaendrődi Margaréta Nonprofit Kft. nem tudja vállalni, a Kft. jelenleg
felszámolás alatt áll. A Békés Megyei Kormányhivatal Kovács Péterné kérelme alapján a Margaréta Óvoda
elnevezésű közoktatási intézmény 2012. augusztus 31 nappal történő megszűnését állapította meg, ezzel
egyidejűleg a közoktatási intézményt a megszűnés napjával törölte a nyilvántartásból.
Ennek következtében 2013. december hónapban Kovács Péterné közreműködésével Szerződésmódosítási kérelmet
nyújtottunk be az ESZA társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-hez, mint Közreműködő Szervezethez a projekt
átvételének érdekében, hogy a pályázat által elért eredmények fenntartásának folytonossága biztosított legyen.
A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás 2012. szeptember 1. nappal óvodát alapított
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda névvel, melynek telephelye a Jókai úti Margaréta Óvoda. Az
intézmény 2013. július 1 nappal a Gyomaendrőd, Csárdaszállás-Hunya Települési Önkormányzati Társulás
fenntartásában működik, így a szerződésmódosítást a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési
Önkormányzati Társulás részéről volt szükséges kezdeményezni. Mivel azonban fenti pályázati kiírásra
Gyomaendrőd Város Önkormányzata is pályázott a településen működő oktatási intézmények vonatkozásában (a
pályázatban szerepelt a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola is, mely intézmény a pályázat benyújtásakor
a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás fenntartásában volt), így elképzelhető, hogy a Margaréta
Óvoda pályázata esetében is Gyomaendrőd Város Önkormányzata lesz az új Kedvezményezett. Erről a benyújtott
dokumentumok alapján majd a Közreműködő Szervezet hoz döntést.
Mivel a pályázat fenntartási időszakban van, az elnyert támogatással az intézmény rendben elszámolt, továbbá a
vállalt indikátorok a megvalósítási időszak végére teljesültek és jelenleg az eredmények fenntartása szükséges, így
a projekt átvállalása anyagi kötelezettséggel nem jár. Az intézményben a pályázattal elért eredményeket
hasznosítják, azok az óvoda nevelési programjába beépültek.
Az új Kedvezményezettnek a fenntartási időszak alatt adatszolgáltatási/Projekt Fenntartási Jelentés küldési
kötelezettsége van, melyet az intézményvezetővel közösen készít el.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételére.

Döntési javaslat
"A Gyomaendrődi Margaréta Nonprofit Kft. TÁMOP pályázatának átvétele"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉG VÁLL.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Gyomaendrődi Margaréta Nonprofit Kft. TÁMOP pályázatának
átvételéről szóló tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételét.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. január 22-i ülésére
Tárgy:

Javaslattétel a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
kuratórium tagjának személyére
Mag Barbara
Várfi András polgármester

Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kuratóriumának tagja, Bella Rózsa korábban tájékoztatta
Gyomaendrőd Város Önkormányzatát, miszerint kuratóriumi tagságának mandátumáról 2013. június 2. napjával le
kíván mondani.
A Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért alapító okirata a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/C §-ának (1) bekezdése alapján magában foglalja, hogy a
Közalapítvány vagyonának kezelője és legfőbb döntést hozó szerve a 9 tagból álló kuratórium. Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító a kuratórium tagjait (elnök: Kóris György Béláné, titkár:
Megyeriné Csapó Ildikó, tagok: Halászné dr. Balogh Erzsébet Irén, Nagyné Perjési Anikó, dr. Frankó Károly,
Diószegi Gyula Antalné, Bella Rózsa, dr. Perneczky László Árpád, Fülöp Imréné) 5 évre bízta meg a kuratórium
működtetésével 2011. május 1. napjától 2016. április 30. napjáig.
Bella Rózsa lemondását követően a Tisztelt Képviselő-testület, mint alapító dr. Latorcai János Miklósnét bízta meg a
kuratórium tagsági feladatainak ellátásával, és felkérte Várfi András polgármestert, hogy írásban kérje fel dr. Latorcai
János Miklósnét a kuratóriumi feladatok ellátására és az elfogadó nyilatkozat aláírására. A felkérés megtörtént, a
megküldött elfogadói nyilatkozat azonban nem került aláírásra.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék újabb javaslatot tenni a Bella Rózsa lemondását követően
megüresedett kuratóriumi tag személyére.
Amennyiben a Képviselő-testület nem kíván kuratóriumi tagot megbízni, erre is lehetősége van, hiszen a Képviselőtestület szabadon határozhatja meg a kuratórium valamint a felügyelő bizottság tagjainak számát.
Ebben az esetben szükséges a Közalapítvány alapító okiratának módosítása - a kuratórium tagságának
csökkentése 9 főről 8 főre.
Az előterjesztés 2. számú döntési javaslata részletesen tartalmazza az alapító okiratot érintő változásokat, valamint
az előterjesztés melléklete tartalmazza a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat-tervezetet.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen dönteni a megüresedett kuratóriumi tagsággal kapcsolatban.

1. döntési javaslat
"Javaslattétel a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kuratórium tagjának személyére"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító a Közalapítvány Gyomaendrőd Város
Közgyűjteményeiért kuratórium tagsági feladatainak ellátására ………………….. napjától 2016. április 30. napjáig
felkéri …………………………………...
Gyomaendrőd

Város

Önkormányzatának

Képviselő-testülete
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ezzel

egyidejűleg

megbízza

Várfi

András

polgármestert, hogy ……………………….. írásban kérje fel a kuratóriumi feladatok ellátására és az elfogadói
nyilatkozat aláírására.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
" Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért alapító okiratának módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint alapító az 1991. március 28. napján a 32/1991.(III.11.) Kt számú
határozattal alapított, és 1998. április 30-án a 102/1998.(IV.30.) Kt számú határozattal közalapítvánnyá minősített
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért Alapító Okiratát a következők szerint módosítja:
Az alapító okirat az alábbiak szerint módosul:
1. Az Alapító Okirat 4.4.1-4.4.3 pontja
4.1.A Közalapítvány vagyonának kezelője és legfőbb döntést hozó szerve az 9 tagú Kuratórium.
4.2. A 9 tagú Kuratóriumot, valamint annak elnökét és titkárát Gyomaendrőd Város Önkormányzata bízza meg, első
alakalommal 3 évre ezt követően öt évre. A tagok ismételten megbízhatók. Az elnök és a titkár a kuratórium tagjai
közül kerül ki.
4.3. A közalapítványt a Kuratórium elnöke képviseli, és titkárával együtt jogosult a bankszámla feletti rendelkezésre.
A kuratórium elnöke: Kóris György Béláné 5500 Gyomaendrőd, Bocskai u. 30/1.
A kuratórium titkára: Megyeriné Csapó Ildikó 5500 Gyomaendrőd, Áchim András u. 1/1.
Tagok: Perneczky László 1125 Budapest Kútvölgyi ú. 51.
Halászné dr. Balogh Erzsébet Irén- 5500 Gyomaendrőd, Áchim András utca 3. 2. ajtó
Nagyné Perjési Anikó- 5500 Gyomaendrőd, Pásztor János út 23.
Bella Rózsa-6044 Kecskemét, Belsőnyír 319/B.
dr. Frankó Károly- 5500 Gyomaendrőd, Jókai Mór utca 3.
Diószegi Gyula Antalné- 5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zsilinszky út 89.
Fülöp Imréné- 5502 Gyomaendrőd, Szabadság út 4/2. 2.ajtó
az alábbiak szerint módosul:
„4.1.A Közalapítvány vagyonának kezelője és legfőbb döntést hozó szerve az 8 tagú Kuratórium.
4.2. A 8 tagú Kuratóriumot, valamint annak elnökét és titkárát Gyomaendrőd Város Önkormányzata bízza meg, első
alakalommal 3 évre ezt követően öt évre. A tagok ismételten megbízhatók. Az elnök és a titkár a kuratórium tagjai
közül kerül ki.
4.3. A közalapítványt a Kuratórium elnöke képviseli, és titkárával együtt jogosult a bankszámla feletti rendelkezésre.
A kuratórium elnöke: Kóris György Béláné 5500 Gyomaendrőd, Bocskai u. 30/1.
A kuratórium titkára: Megyeriné Csapó Ildikó 5500 Gyomaendrőd, Áchim András u. 1/1.
Tagok: Perneczky László 1125 Budapest Kútvölgyi ú. 51.
Halászné dr. Balogh Erzsébet Irén- 5500 Gyomaendrőd, Áchim András utca 3. 2. ajtó
Nagyné Perjési Anikó- 5500 Gyomaendrőd, Pásztor János út 23.
dr. Frankó Károly- 5500 Gyomaendrőd, Jókai Mór utca 3.
Diószegi Gyula Antalné- 5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zsilinszky út 89.
Fülöp Imréné- 5502 Gyomaendrőd, Szabadság út 4/2. 2. ajtó
2.) Az Alapító Okirat 6.) pontja
A kuratórium határozatképessége:
A kuratórium határozatképes, ha 5 fő jelen van. A kuratórium határozatait a tagok szavazatainak egyszerű
13

többségével hozza. A kuratórium működésének egyéb eljárási kérdéseit az ügyrend határozza meg. Az ügyrend
elfogadásához, valamint módosításához a kuratóriumi tagok teljes jelenléte szükséges, és a kuratóriumi tagok
legalább 8/9-nek támogatni kell az elfogadást vagy módosítást.
az alábbiak szerint módosul:
„A kuratórium határozatképes, ha 5 fő jelen van. A kuratórium határozatait a tagok szavazatainak egyszerű
többségével hozza. A kuratórium működésének egyéb eljárási kérdéseit az ügyrend határozza meg. Az ügyrend
elfogadásához, valamint módosításához a kuratóriumi tagok teljes jelenléte szükséges, és a kuratóriumi tagok
legalább 7/8-nak támogatni kell az elfogadást vagy módosítást.”
Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

14

Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata- tervezet
1

Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint alapítványtevő a Ptk 74/G. §-a szerinti jogi
személyiséggel rendelkező, önkormányzati közfeladat folyamatos biztosítása céljából
Közalapítványt hoz létre az alábbi feltételekkel:
2

1./

A Közalapítvány neve:
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért (továbbiakban: Közalapítvány),

2./

3

3./

4

A Közalapítvány célja:
A Ptk. 74/G. §-a (2) bekezdésének megfelelően a Közalapítvány az 1990. évi LXV. Tv. 8.§.
(1) bekezdésében meghatározott önkormányzati közfeladat biztosításaként a következő
célokra jött létre:
Támogatást nyújtani színvonalas képzőművészeti alkotások létrehozásához. Gyomaendrőd
Város képzőművészeti értékeinek felkutatása, gyűjtése, megőrzése, és kiállításainak
biztosítása, különös tekintettel a gyomai és endrődi származású művészek alkotásaira, illetve
Gyomaendrődhöz kapcsolódó művészek alkotásaira.
A Gyomaendrőd, Kossuth u. 11. sz. alatti ingatlan állagának megőrzése, bővítése, további
kiállítási lehetőségek biztosítása a kortárs gyomaendrődi művészek részére, a Corini és a
Vidovszky gyűjtemény, valamint a Vidovszky emlékszoba tárgyainak elhelyezése, ezek
állandó gyarapítása, állagmegóvása, és folyamatos kiállítása.
Más képzőművészethez kapcsolódó helytörténeti dokumentumok őrzése, kiállítása, valamint
időszaki kiállítások rendezése.
5
A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

4./

6

A Közalapítvány székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 11. sz.

A Közalapítvány kezelője és képviselete:
, 4.1.A Közalapítvány vagyonának kezelője és legfőbb döntést hozó szerve az 8 tagú
Kuratórium.
4.2. A 8 tagú Kuratóriumot, valamint annak elnökét és titkárát Gyomaendrőd Város
Önkormányzata bízza meg, első alakalommal 3 évre ezt követően öt évre. A tagok ismételten
megbízhatók. Az elnök és a titkár a kuratórium tagjai közül kerül ki.
4.3. A közalapítványt a Kuratórium elnöke képviseli, és titkárával együtt jogosult a
bankszámla feletti rendelkezésre.
A kuratórium elnöke: Kóris György Béláné 5500 Gyomaendrőd, Bocskai u. 30/1.
A kuratórium titkára: Megyeriné Csapó Ildikó 5500 Gyomaendrőd, Áchim András u. 1/1.
Tagok: Perneczky László 1125 Budapest Kútvölgyi ú. 51.
Halászné dr. Balogh Erzsébet Irén- 5500 Gyomaendrőd, Áchim András utca 3. 2. ajtó
Nagyné Perjési Anikó- 5500 Gyomaendrőd, Pásztor János út 23.
dr. Frankó Károly- 5500 Gyomaendrőd, Jókai Mór utca 3.
Diószegi Gyula Antalné- 5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zsilinszky út 89.
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Módosította:_ 278/2011. (IV.28.) KT. sz. határozat III. pontja
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Módosította:_ /2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozat
2

1

Fülöp Imréné- 5502 Gyomaendrőd, Szabadság út 4/2. 2. ajtó
4.4. A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. A
kuratóriumot az elnök hívja össze. A kuratóriumot össze kell hívni, ha legalább 2 kuratóriumi
tag, a felügyelő bizottság, vagy az alapító írásban az ok megjelölésével az elnöktől, vagy a
titkártól kérik. A kuratórium elnöke a kuratórium ülését legkésőbb a kérelem kézhezvételét
követő 15 napra köteles összehívni. A kuratórium ülésére az írásbeli meghívót a napirendek
feltüntetésével úgy kell megküldeni, hogy azt a tagok az ülés megelőzését követő 5 nappal
kézhez kapják Ennél rövidebb időköz alapján kiküldött meghívó alapján a kuratóriumi ülés
akkor szabályos, ha sem írásban sem az ülésen ellene egyetlen kuratóriumi tag sem emelt
kifogást.
4.5. A kuratóriumi ülések nyilvánosak, azon bárki részt vehet, de a kuratórium munkáját nem
zavarhatja. A kuratórium üléséről jegyzőkönyv készül, melyet a kuratórium elnöke, és egy
tagja hitelesít. A jegyzőkönyv az ülés helyét, idejét, a napirendeket, a két ülés közötti
tisztségviselői tevékenységről szóló beszámolót, a kuratóriumi döntések végrehajtásáról
készült jelentést, a napirendhez kapcsolódó előterjesztést, valamint a hozzászólások lényegét,
és a meghozott döntéseket, valamint a döntéshez kapcsolódó igen-nem szavazatok, valamint
a tartózkodók számát tartalmazza. A kuratórium titkára a döntésekről és azok végrehajtásáról
regiszteres nyilvántartást vezet. A jegyzőkönyvek őrzéséről a kuratórium titkára
gondoskodik.
4.6. A kuratórium üléséről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak, abba az ok megjelölésével
bárki betekinthet. A jegyzőkönyvekbe való betekintést a kuratórium titkára biztosítja. A
kuratórium döntéseiről az érintetteket, ha a döntés meghozatalakor nem voltak jelen a
kuratórium titkára írásban tájékoztatja. A nagyszámú (12 főnél több) érintett esetén a döntés
kihirdetése a polgármesteri hivatal hirdetőjére való kifüggesztéssel történik meg. A
kifüggesztés időtartamának legalább 15 napnak kell lennie.
4.7. Nem vehet részt a kuratórium döntésében az a tag, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója (Ptk. 685.§. b. pont), élettársa( továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat
alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
4.8. A Közalapítvány kuratóriumában illetve felügyelő bizottságában nem tölthet be
tisztséget az a személy, aki olyan közcélú szervezetnél töltött be vezető tisztséget a
megszűnést megelőző két éven belül legalább egy évig, amely az adózás rendjéről szóló
törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A kuratórium valamint a felügyelő bizottsági tagok, illetve az ennek jelölt személy köteles az
alapítót tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg műs közhasznú szervezetnél is
betölt.
5./

9

9

A kuratórium feladata:
- az közalapítványi vagyon állagának megőrzése,
- a közgyűjteményi szervezetekkel való együttműködés fejlesztése
- az alapítvány gazdálkodásának irányítása, az alapítvány gazdálkodásának irányítása, az
alapítványi vagyon felhasználásnak, hasznosításának meghatározása
- a felhasználás ellenőrzése
- ügyrendjének elfogadása és abban annak meghatározása, hogy ha az alapítvány
alkalmazottakat foglalkoztat, hogyan gyakorolja a munkáltatói jogokat, milyen létszám és
bérkeretet biztosít.

Módosította: 102/1998.(IV.30.) KT. számú határozat

2

10 11

6./

, A kuratórium határozatképessége:
A kuratórium határozatképes, ha 5 fő jelen van. A kuratórium határozatait a tagok
szavazatainak egyszerű többségével hozza. A kuratórium működésének egyéb eljárási
kérdéseit az ügyrend határozza meg. Az ügyrend elfogadásához, valamint módosításához a
kuratóriumi tagok teljes jelenléte szükséges, és a kuratóriumi tagok legalább 7/8-nak
támogatni kell az elfogadást vagy módosítást.

7./

12

A közalapítvány titkára:
A kuratórium titkára operatív-ügyintéző-koordináló feladatokat lát el.

8./

13

Felügyelő bizottság

14

8.1. A közalapítvány kezelő szervezetének ellenőrzésére az alapító 3 tagú felügyelő
bizottságot hoz létre.
Tagjai:
•
•
•

Molnárné Vajó Katalin, 5502 Gyomaendrőd, Dózsa György utca 1/1.
Dr. Komlovszki Zita, 5553 Kondoros, Szabadság út 4.
Ugrainé Gróf Éva- 5500 Gyomaendrőd, Rákóczi Ferenc út 24.
8.2. A felügyelő bizottság tagjait az alapító 5 évre kéri fel, a tagok ismételten is megbízhatók.
8.3. A felügyelő bizottság a Közalapítvány működéséről készült éves jelentésre támaszkodva
vizsgálja a Közalapítvány működését.
A kuratórium elé terjesztett a közalapítvány gazdálkodásával kapcsolatos jelentéseket,
előterjesztéseket a felügyelő bizottságnak véleményezésre meg kell küldeni.
Célvizsgálatot akkor folytathat, ha a Közalapítvány céljait veszélyeztetve látja.
Vizsgálatainál külső szakértőket is igénybe vehet.
8.4. A felügyelő bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a kuratórium ülésein, a
kuratórium tagjaitól felvilágosítást kérhetnek, a közalapítvány irataiba betekinthetnek.
8.5. A felügyelő bizottság tapasztalatairól szükség szerint, de évente legalább egyszer
beszámol az alapítónak.
8.6. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és az alapító hagyja jóvá.
8.7. A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult kuratóriumot tájékoztatni és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a Közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a Közalapítvány érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény(mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a kuratórium döntését teszi szükségessé,
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő bizottság indítványára – annak
megtételétől számított 15 napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte
esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.
Ha a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem
teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet
ellátó szervet, valamint az alapítót.

10

Módosította:_ 278/2011. (IV.28.) KT. sz. határozat III. pontja
Módosította:_ /2014. (I. 30.) Gye. Kt. határozat
12
A második és harmadik mondatot törölte a 102/1998.(IV.30.) KT. számú határozat
13
A szöveget beiktatta a /1998.(IV.30.) KT. számú határozat
14
Módosította:_ 278/2011. (IV.28.) KT. sz. határozat III. pontja
11

3

8.8. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, az a személy, aki
a) a kuratórium elnöke vagy tagja
b) a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat – illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személy hozzátartozója.
9./

15

A közalapítványi célra rendelt vagyon.

Az közalapítvány vagyona 4.000.000.-Ft, azaz Négymillió 00/100 forint, amely a
gyomaendrődi 209. tulajdoni lapszámú és 115. hrsz-ú, valamint a 210. tulajdoni lapszámú és
116. hrsz-ú, a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában álló Kossuth út 11.
szám alatti ingatlanból áll.
Az alapító átruházza a kezelői jogát az alapítványra, hozzájárul a földhivatali bejegyzéshez
16

10./

A közalapítványhoz való csatlakozás lehetősége:
A Közalapítványhoz bárki csatlakozhat. A csatlakozás elfogadásáról a kuratórium dönt.
Közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet.

11./

17

A közalapítvány gazdálkodása:

11.1. A vagyon felhasználásról a kuratórium dönt.
A vagyon felhasználásának mind közvetve, mind közvetlenül a Közalapítvány céljainak
megvalósítását kell szolgálnia.
11.2. Az alapító a kuratóriumot felhatalmazza, hogy a Közalapítvány vagyonával
vállalkozzék, az abból származó jövedelem a Közalapítvány céljainak megvalósítását
szolgálja, azokat nem veszélyeztetheti. A Közalapítvány átmenetileg szabad
készpénzvagyona csak állampapírban helyezhető el.
A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a létesítő okiratában
meghatározott tevékenységére fordíthatja.
11.3. A kuratórium a Közalapítvány vagyoni helyzete és bevételei ismeretében évente dönt a
Közalapítvány céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható pénzeszközök
mértékéről, felosztásuk módjáról, mely a 3. pontban felsorolt fontossági sorrend
figyelembevételével történik.
A döntések végrehajtásáról a kuratórium titkára gondoskodik.
18
11.4. A Közalapítvány köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az
évi egymillió forintot meghaladja, kivéve, ha törvény vagy kormányrendelet a közalapítvány
közfeladatára tekintettel más eljárási rendet állapít meg. Nem tartoznak e kötelezettség
körébe a nyugellátás jellegű ellátások és a természetes személyek részére nem ösztöndíj
jelleggel nyújtott olyan természetbeli ellátások, amelyek értéke nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét." (Áht. 104/A. § (2) bekezdés)
12./

19

Záró rendelkezések:

15

Módosította a 102/1998.(IV. 30.) KT. számú határozat
Módosította a 102/1998.(IV. 30.) KT. számú határozat
17
A szöveget törölte és az alábbi szöveget iktatta be a 102/1998.(IV. 30.) KT. számú határozat
18
Beiktatta: 304/2003. (XI. 27. ) KT. sz. határozat
19
kiegészítette a 102/1998. (IV: 30.) KT. sz. határozat
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12.1. A Közalapítvány céljainak elérése érdekében együttműködik, a képző-, ipar- és
fotóművészet, már működő, vagy a jövőben létrejövő állami, önkormányzati, társadalmi
szervezetekkel és alapítványokkal, így különösen a Kulturális Egyesület Gyomaendrődért
megnevezésű egyesülettel.
12.2.A Közalapítvány működéséről, tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb
adatairól a helyi sajtó, valamint éves beszámolójának a polgármesteri hivatalban lévő
hirdetőkre való kifüggesztés útján a kuratórium a nyilvánosságot évente legalább egy
alakalommal köteles tájékoztatni.
12.3. A Közalapítvány kuratóriuma minden év április 31.-ig köteles beszámolni az előző év
gazdálkodásáról. A Közalapítvány gazdálkodásának legfontosabb adatait a 12.2. pontban
foglaltak szerint nyilvánosságra kell hozni.
12.4. a Közalapítvány – Ptk.-ban meghatározott okok miatt történő – megszűnése esetén
az alapítványi vagyon a gyomaendrődi önkormányzatra száll vissza, amely köteles azt a
megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra fordítani, és erről köteles a nyilvánosságot a
12.2. pontban szerint tájékoztatni.
Az alapító tudomásul veszi, hogy a közalapítvány érvényességéhez az alapító okirat bírósági
nyilvántartásba vétele szükséges.
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell
alkalmazni.
Gyomaendrőd, 2007. december 6.
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba. s.k.
jegyző

Záradék:
A Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ……./2014.(I. 30.) Gye. Kt.
határozata alapján 2014. január 30-i hatállyal hagyta jóvá.
Gyomaendrőd, 2014. január 31.
P.H.

Várfi András
polgármester
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. január 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2013. évi lakásgazdálkodási tevékenységéről készített
beszámoló elfogadása
Fekete József ügyvezető
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 2012. szeptemberi ülésén az 522/2012. (IX. 27.) Gye. Kt. határozatával meghatározta az éves
lakásgazdálkodási beszámoló szempontrendszerét, melyek az alábbiak:
- Mutassa be a bérlakások műszaki állapotát,
- Mutassa be, hogy milyen kezelői intézkedéseket tett a bérlakások műszaki állapotának megtartása érdekében
(műszaki és pénzügyi adatok),
- Tételes kimutatás a tervezett, a beszedett és az elmaradt lakbérek összegéről, részletezve az elmaradás okát,
befolyt lakbéreknek megfelelően tegyen javaslatot a felújítási ütemtervére,
- Számoljon be a bérlői kötelezettségek teljesítéséről mind a lakbér, mind a közüzemi szolgáltatási díjak megfizetése
tekintetében,
- Számoljon be a bérlői kötelezettségek teljesítéséről mind a lakbér, mind a közüzemi szolgáltatási díjak megfizetése
tekintetében. Számoljon be a bérlői kötelezettségek teljesítéséről mind a lakbér, mind a közüzemi szolgáltatási díjak
megfizetése tekintetében,
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezető igazgatója a meghatározott szempontrendszer alapján elkészítette a 2013.
évi lakásgazdálkodási tevékenységről szóló beszámolóját – az előterjesztés mellékletet képezi - és kéri a Tisztelt
Képviselő-testületet szíveskedjen azt megtárgyalni és elfogadni.

Döntési javaslat
"Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2013. évi lakásgazdálkodási tevékenységéről készített beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 522/2012. (IX. 27.) Gye. Kt. határozat alapján
elfogadja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2013. évi lakásgazdálkodási tevékenységéről készített beszámolóját.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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GYOMASZOLG IPARI PARK KFT
Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu
T/fax: 66/386-269

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő Testülete
Gyomaendrőd

Tárgy: lakásgazdálkodásról beszámoló

Tisztelt Képviselő Testület!

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 522/2012(IX.27)Gye KT határozatában a Gyomaszolg
Ipari Park Kft részére meghatározta a szempontrendszert az önkormányzati bérlakások
kezelői szerződésben foglalt kötelezettségeinek beszámolásáról .
1. A bérlakások műszaki állapota:
A szeptemberi Testületi Ülésen részletesen bemutatásra került a Polgármesteri Hivatal
lakásügyi előadója és a Gyomaszolg Ipari Park Kft ügyintézőjének közösen tett helyszíni
bejárásának megállapításai.
Az ellenőrzés alkalmával megállapításra került, hogy a bérlők a lakásokat rendeltetésszerűen
használják, azonban az ellenőrzés,és az azóta történt műszaki állapotfelmérés az alábbi
műszaki problémákat tárta fel:
1. Költségalapú bérlakások:
-

Az Endrődi út 5-7. szám alatti költségalapú bérlakásoknál a lakásokban műszaki
probléma nem merült fel.

-

Az épület tetőszerkezetén a tetőléc korhad, néhány cserép porlik, a Gyomaszolg Ipari
Park Kft a cserepeket kicserélte, azonban az utánpótlás gondot okoz. Garanciát nem
tudunk érvényesíteni, mert a Thermix Kft-t felszámolták. A b-c épület lábazatánál a
parapetfal és folyosó aljzatbeton teljesen meg van repedve, hamarosan javításra szorul,
mivel az épület megsüllyedhet. A tető javítása tételes költségfelmérés nélküli
kalkuláció alapján közelítőleg 7.700.000 Ft +Áfa . Az A/2 lakás megsüllyedt,
javítása kb 300.000 FT+Áfa, valamint az A/3 lakás vakolata omlik, javítása kb :
100.000 FT+Áfa. Az épület szennyvízelvezető csöve nagyon kis méretű, ezért bontás
nélkül nem lehet kitakarítani. A bejárati ajtókat , kaput a hőingadozás miatt évente
több alkalommal kell javítani, mert nem lehet kinyitni.

-

A Magtárlaposi úti bérlakásoknál:

-

Együttes probléma, hogy a műanyag nyílászárók vetemednek, hamarosan a
tetőablakok és tetőcserép komoly gondot fog okozni, mivel a cserép porlik. A
lakásokat elválasztó kerítés, a lakosok gondosságának hiánya miatt rövidesen cserére
szorul. Nyílászárók javítása tételes költségfelmérés nélküli kalkuláció alapján Kb
2500.000 Ft+Áfa, cserép Kb: 3.860.000Ft+Áfa, elválasztó kerítés kb 300.000 Ft +Áfa.

-

- a 14/3. sz. alatti bérlakás (bérlő Csalah Sándor) tetőszerkezetén pár darab cserép
elcsúszott, az ereszcsatorna tele van a fáról lehullt falevéllel. A fürdőszobában a
ventilátor környékén beázás nyomai tapasztalhatóak, és az egyik ablak mellett kis
penészesedés látható.
a 14/4. sz. alatti bérlakásban (bérlő Hunya Péter) a spájz fala kissé penészesedik, az
emeletén lévő szobában a tetőablak melletti részen vékony csíkban penészesedés
tapasztalható. A külső terasz lábazatán a vakolat mállik.
a 16/3. sz. alatti bérlakásban (bérlő volt Paraizs Tamás) a fürdőszobában csőtörés
volt, a garázs plafonja beázott, azonban a csőtörés kijavítása megtörtént.
a 16/4. sz. alatti bérlakás (bérlője: Szerető Gabriella) szélső lakás a földszinten
található nappali ablak felett, a lépcsőfeljáróban és az emeleten lévő fürdőszobában
penészesedés tapasztalható. A feljáró és az előszoba festése aktuálissá vált.
A bérlakások udvarrészeit elválasztó kerítés festésének elvégzése időszerű lenne, mely
feladat elvégzése a lakásrendeletünk értelmében a bérlő kötelezettségét képezi. A
bérlők elmondták, hogy a kerítés deszka elemein - néhol – korhadás tapasztalható. A
bérlakások felső szintjén található háromszög ablakainak festése szintén időszerű
lenne, azonban azok megközelítése szinte lehetetlen.

-

2. Szolgálati bérlakások:
-

-

-

Az Álmos u. 11. szám alatti bérlakás (bérlő Dr. Krizsán Anett) bejárati részen a
lábazatáról és a teraszról hullik a vakolat, javítása közel 100.000 Ft+Áfa.
Apponyi út 3 db lakás esetében probléma, hogy az egyik lakó nem tartózkodik a
lakásban, így a vízórát nem tudjuk beszereltetni, mert csak egyszerre adja meg az
engedélyt az Alföldvíz Zrt. Kb 250.000 Ft.
Az Apponyi u. 24/A. szám alatti bérlakásban (bérlő volt Hubenkó Erzsébet) a
nagyszobában, az előszobában és a fürdőszobában a falak vizesednek, a nagyszobában
a vizesedés miatt a belső sarokban a parketta rohad. A fürdőszoba mennyezete repedt,
valamint az épület udvar felőli bejárata felől a külső fal vastagon megrepedt.
Részleges javítását elvégeztük.
A Népliget u. 1/A. szám alatti bérlakás (bérlő Janórik Judit) 2012. évi ellenőrzése
alkalmával megállapításra került, hogy bérlakásban a falak festése és a nyílászárók
mázolása időszerű lenne. A 2013. évi ellenőrzés alkalmával megállapításra került,
hogy a bérlő a fenti számú határozatban foglalt előírt kötelezettségét nem teljesítette.
A bérlő gondnokság alatt áll, az ellenőrzést követően a gondnok tájékoztatott, hogy a
bérlő a lakást kifestettette.
A Gyomaendrőd, Október 6. ltp. A/2. szám alatti bérlakás (bérlő Hanyecz Ildikó)
2012. évi ellenőrzése alkalmával megállapításra került, hogy bérlakásban a falak
festése és a nyílászárók mázolása időszerű lenne. A 2013. évi ellenőrzés alkalmával
megállapításra került, hogy a bérlő a fenti számú határozatban foglalt előírt
kötelezettségét teljesítette, a festést és a mázolást saját kezűleg végezte, de az
minőségileg nem elfogadható.

-

-

-

-

-

-

Az Október 6. ltp. A/13. szám alatti szolgálati bérlakást 2012. november 1. napjától
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága a 296/2012. (X. 17.) Gye. Kt. Üokke határozatával
Lakatos Lajosné részére határozott (1 év) időtartamra utalta ki. A lakásban a
konyhaablak alatt, a fürdőszobában és a WC-ben a falak beáznak és penészesedik,
valamint a kisszoba egyik sarka szintén penészesedik. Időközben a lakó a teljes
közműtartozás hátrahagyásával hagyta el a lakást. A közműcégek nem írják át az
órát az új lakóra, ameddig a tartozás nincs kiegyenlítve. Az évek óta veszteséges
lakásfenntartási számla terhére cégünk ezt a tartozást nem tudja átvállalni. Ebben a
lakásban cserélni kellett a tűzhelyet, mert nem működött, javítását nem vállalták.
Október 6. ltp. B/10. szám alatti bérlakást (bérlő Varga Viktória) a Gyomaszolg Ipari
Park Kft 2012. évben teljes egészében felújította. A nyílászárók cseréje is megtörtént,
azonban a konyhában és a kisszobában az ablak alatt, eső estén vízszivárgás
tapasztalható. Javítása az idén megtörténik.
A B lépcsőházban a szennyvízcső állapotát fel kell mérni, mert mindig áll a víz a
lépcsőházban, a járda előtte megsüllyedt, baleset veszélyes. Kb 100.000 Ft+Áfa. A B
lépcsőházban teljes , az A lépcsőházban részleges tetőjavításra lenne szükség, ennek
együttes bekerülési értéke közel 1900.00 Ft+Áfa. Nyílászárók javítása Kb: 420.000
Ft+Áfa.
A Vásártéri ltp. ¼. szám alatti bérlakásban (bérlő Lőrincz Antal) a kisszoba és a
nagyszoba szélső falai penészesednek. A konyha és a kisszoba falán vízszintesen
hajszálrepedés látható. A fürdőszobában a járólap mázrétege tenyérnyi felületen
felpergett. Belső Javítás Kb: 150.000 Ft+Áfa.
A Katona J. u. 54. szám alatti bérlakás (bérlő Kállai János) 2012. évi ellenőrzése
alkalmával megállapításra került, hogy bérlakásban a falak festése és a nyílászárók
mázolása időszerű lenne. A 2013. évi ellenőrzés alkalmával megállapításra került,
hogy a bérlő a fenti számú határozatban foglalt előírt kötelezettségét csak részben
teljesítette, a falak festését elvégezték, azonban a nyílászárók mázolása nem történt
meg. A lakás tetőszerkezete palatető, mely töredezett, ez már a 2012. évi ellenőrzés
alkalmával is megállapításra került, azonban az ez évi – június havi – jégeső még több
kárt tett a palatetőben. A pala töredezése miatt az egyik szoba plafonja és a fürdőszoba
plafonja beázott, a fürdőszobában a beázás helyén a fal penészesedik. A kisszobában
az ablakkeret korhadt. Az ellenőrzés időpontjában a fürdőszobában csőtörés volt,
melynek helyreállítása megtörtént. Tető javítása Kb 500.000 Ft.
A Fő u. 210. sz. alatti bérlakás utcai ablakai fából készültek, azonban azok műszaki
állapota rossz, a fakeret korhad.
A szolgálati bérlakások lakói lakbér és közüzemi díjfizetési kötelezettségüknek
rendszerese eleget tesznek.

3. Szociális bérlakások:
-

a Vízmű sori lakások műszaki állapota rossz. A tető, a cserép, a nyílászárók mind
cserére szorulnak, a szennyvízrendszer teljes felújításra szorul.
8 db lakás lakhatóvá tétele kb.1500.000 Ft+áfa.
A Vízműsor 2/E bérlakásban (bérlő: Kállai László) a szoba ablak kerete korhadt, a
falak kb. 1 m magasságban vizesednek.
A Vízmű sor 2/G. szám alatti bérlakás (bérlő Dobák Károlyné) 2010. évben került
felújításra, majd a bérlő részére kiutalásra, azonban a falak vizesednek, a vizesedés
a festéket ledúrja.

-

-

-

-

-

-

-

A Vízmű sor 2/H. szám alatti bérlakás (bérlő Mórócz Józsefné) 2012. évi
ellenőrzése alkalmával megállapításra került, hogy a lakásban a falak festése és a
nyílászárók mázolása időszerű lenne. A 2013. évi ellenőrzés alkalmával
megállapításra került, hogy a bérlő a fenti számú határozatban foglalt előírt
kötelezettségét nem teljesítette. A bérlő elmondása alapján a lakás festés és
mázolása a nyár folyamán történik meg, mivel bérlő időskorára való tekintettel
(szi.: 1926.) a munkák elvégzésében a családja segít.
A Gyomaendrőd, Vízmű sor 2/J. szám alatti bérlakás (Szabó István) 2012. évi
ellenőrzése alkalmával megállapításra került, hogy bérlakásban a falak festése és a
nyílászárók mázolása időszerű lenne. A 2013. évi ellenőrzés alkalmával
megállapításra került, hogy a bérlő a fenti számú határozatban foglalt előírt
kötelezettségét teljesítette. Az ellenőrzés időpontjában lakáshoz tartozó udvar nem
volt lekaszálva.
A Gyomaendrőd, Vízmű sor 2/K. szám alatti bérlakás (bérlő Harsányi Lajosné)
2012. évi ellenőrzése alkalmával megállapításra került, hogy bérlakásban a falak
festése és a nyílászárók mázolása időszerű lenne. A 2013. évi ellenőrzés
alkalmával megállapításra került, hogy a bérlő a fenti számú határozatban foglalt
előírt kötelezettségét csak részben teljesítette, mivel a nyílászárók festése nem
történt meg. A szobában az egyik ablak-kazettából hiányzik az üveg. Az ellenőrzés
időpontjában lakáshoz tartozó udvar nem volt lekaszálva.
A Vízmű sor 2/L. szám alatti bérlakás (bérlő Vékony Ferenc) 2012. évi ellenőrzése
alkalmával megállapításra került, hogy bérlakásban a falak festése és a nyílászárók
mázolása időszerű lenne. A 2013. évi ellenőrzés alkalmával megállapításra került,
hogy a bérlő a fenti számú határozatban foglalt előírt kötelezettségét nem
teljesítette. A lakás piszkos és elhanyagolt. Az ablakokat nem lehet bezárni, mivel
azok elvetemedtek. A bérlő korlátozó gondnokság alatt áll. 2013. évben két
alkalommal történt gondnokváltás, azonban a munkálatok megszervezésében
egyik gondnok sem segített a bérlőnek. 2013. június 1. napjától a bérlő részére új
gondnok került kinevezésre. Az ellenőrzést követően telefonegyeztetésre került
sor, az új gondnok az előírt festési és mázolási munkálatokról nem tudott. Az
ellenőrzés időpontjában lakáshoz tartozó udvar nem volt lekaszálva.
A Gyomaendrőd, Vízmű sor 2/N. szám alatti bérlakás (bérlő: Nagy József) 2012.
évi ellenőrzése alkalmával megállapításra került, hogy bérlakásban a falak festése
és a nyílászárók mázolása időszerű lenne. A 2013. évi ellenőrzés alkalmával
megállapításra került, hogy a bérlő a fenti számú határozatban foglalt előírt
kötelezettségét csak részben teljesítette, mivel a nyílászárók festése nem történt
meg, annak elvégzését a nyár folyamán tervezik. Az ellenőrzés időpontjában
lakáshoz tartozó udvar nem volt lekaszálva.
A Gyomaendrőd, Vízmű sor 2/P. szám alatti bérlakás (bérlő: Nagy Irén) 2012. évi
ellenőrzése alkalmával megállapításra került, hogy bérlakásban a falak festése és a
nyílászárók mázolása időszerű lenne. A 2013. évi ellenőrzés alkalmával
megállapításra került, hogy a bérlő a fenti számú határozatban foglalt előírt
kötelezettségét csak részben teljesítette, mivel a nyílászárók festése nem történt
meg. Az ellenőrzés időpontjában lakáshoz tartozó udvar nem volt lekaszálva.
Az Október 6. ltp. A/12. sz. alatti bérlakás (a bérlő Rafael Jenőné) ellenőrzésekor
megállapításra került, hogy a fürdőszobában és a WC helyiségekben beázás
nyomai látszanak. A lakás nyílászáróinak mázolása aktuális lenne.
A Gyomaendrőd, Október 6. ltp. B/5. szám alatti bérlakás (bérlő Diósi Mihályné)
2012. évi ellenőrzése alkalmával megállapításra került, hogy bérlakásban a falak
festése és a nyílászárók mázolása időszerű lenne. A 2013. évi ellenőrzés

-

-

-

-

-

alkalmával megállapításra került, hogy a bérlő a fenti számú határozatban foglalt
előírt kötelezettségét teljesítette.
A Gyomaendrőd, Október 6. ltp. B/6. szám alatti bérlakás (bérlő Szűcs Jánosné)
2012. évi ellenőrzése alkalmával megállapításra került, hogy bérlakásban a falak
festése és a nyílászárók mázolása időszerű lenne. A 2013. évi ellenőrzés
alkalmával megállapításra került, hogy a bérlő a fenti számú határozatban foglalt
előírt kötelezettségét teljesítette.
A Gyomaendrőd, Október 6. ltp. B/11. szám alatti bérlakás (bérlő Forgács Éva)
2012. évi ellenőrzése alkalmával megállapításra került, hogy bérlakásban a bejárati
és a WC ajtainak festése időszerű lenne. A 2013. évi ellenőrzés alkalmával
megállapításra került, hogy a bérlő a fenti számú határozatban foglalt előírt
kötelezettségét teljesítette. A kisszoba ablaka rosszul záródik, a víz befolyik, a fal
vizesedik.
Az Október 6. ltp. B/12. szám alatti bérlakás (bérlő Neibort Istvánné) a legfelső
szinten található, a WC-ben a plafon beázott. A konyhában a plafon repedezett, a
konyhaszekrény egyik ajtaja leszakadt. A villanytűzhely nem működik, a bérlő
gázfőző készüléket helyezett üzembe.
Az Október 6. ltp. B/13 sz. alatti bérlakás (bérlő Fazekas Béla) konyha és kisszoba
ablakai rosszul záródik, a víz befolyik, ez által a fal vizesedik és penészesedik. A
nagyszobában a plafon leszakadt. A lakás a legfelső szinten található a WC-ben a
plafon beázik.
Az Apponyi u. 24/C. szám alatti bérlakásban (bérlője: Lehóczki Gergő) a
kisszobában és az előszobában a fal repedezik.

Utóellenőrzés
Az utóellenőrzésre kijelölt lakásokban az ellenőrzés november 19-20-án történt meg, nem
teljes körűen.
A Magtárlaposi úton levő lakásoknál a kerítés festése körüli probléma nem oldódott meg,
ugyanis a lakók kérésére utólag épített kerítés festése, évek során a karbantartás nem lett
elvégezve, a gyakori lakócsere folyamán a mulasztó kideríthetetlen. 3 lakó kivételével a többi
valamilyen formában lefestette a kerítésrészét.
Az október 6 ltp A/2 lakója nem megfelelően végezte el a karbantartást.
A Vízmű sor 2/L alatti lakásban a nyílászárók festése nem készült el.
A többi útóellenőrzött lakásban a feltárt hiányosságokat javították.
2. Kezelői intézkedések a bérlakások műszaki állapotának megtartása érdekében:
A Gyomaszolg Ipari Park Kft által többször bemutatásra került a lakáskezelés és
karbantartás problémája. A lakások állapota rossz, már a sok évvel ezelőtti rossz kivitelezés
során jelentkeztek azok a problémák, ami jelenleg halmozottan mutatkozik. A lakbér nem
fedezi a karbantartásra, felújításra fordított kiadás összegét, évek óta veszteséges a
lakásfenntartási számla. 2012 évben a Képviselő-Testület által elfogadott beszámolóban és
2013 évre tervezett tervben jeleztük, hogy felújítást nem tervezünk, csak az esedékes javítás,

elhárítás munkálataival számolunk a lakásfenntartási számla egyenlegének javítása
érdekében.
A költségalapú lakások , habár viszonylag új építésűek, folyamatos karbantartást, javítást
igényelnek. A Magtárlaposi úti lakásban csőtörést kellett elhárítani. Az elvégzett szigetelés
ellenére penészesedés jellemző.
Az Endrődi út 5-7 alatti lakásokban kapu, kerítés és cserépjavítást kellett végezni, beázás
miatt.
Javításra került az Apponyi út 24. repedezett fala és lábazata. A Katona J u 54 alatt
szennyvízcső javítására került sor, valamint a tető meghibásodása miatt kellett karbantartási
munkát végezni.
A Vízmű sor udvari vízvezetékét kellett csőtörés miatt egy jó darabon javítani.
December hónapban cseréltük a z Október 6 ltp A/13 lakás tűzhelyét, a B/12 lakás
ablakcseréje utáni szivárgás okának javítását tervezzük. A B lépcsőház lépcsőjavítása még
ebben az évben megtörténik. Amennyiben az Apponyi utca lakói mind jelen lesznek, önálló
vízórát szereltetünk fel.
Ezen munkák belső számla alapján történő elszámolása év végén realizálódik.
2013-09-30-ig az alábbi felújítási és karbantartási munkákat és üzemeltetési feladatot
végeztük el .
Költségalapú lakások karbantartása: (számlázva)
Magtárlapos 14-16 szennyvíz csőtörés javítás

95 529 Ft

Endrődi u 5-7 tető, kapu és kerítés javítás

269 028 Ft

Összesen:

364.557 Ft

Költségalapú lakások üzemeltetési költsége: ( számlázva 9 hó)
Üzemeltetési és gondnoki díj

1.372.292 Ft

Szolgálati, szociális lakás
Karbantartás: (7 db lakás/ belső számla év végével , még el nem végzett munkák nélkül)
Anyag és bérköltség

331.568 Ft

Üzemeltetési költség:
Gondnoki díj , általános kezelői költség

1.736.124 Ft/év

Évek óta gondot okoz, hogy a Fő út 210 sz alatti gyógyszertári lakás 2008 évi felújítása az
elkövetkezendő évek bérleti díj bevétel terhére történt, így görgeti a Kft a felhalmozott
követelést. A lakásalap számla év eleji nyitó egyenlege: - 4.226.370 Ft
Lakásgazdálkodás kalkulációja (2013 01-01-2013 12-31)
Költségalapú lakások
2013. évi várható kiadása:

2.154.280 Ft

Költségalapú lakások bevételi előírása

4.370.630 Ft

Ebből már átutalt I –III. negyedév

3.364.680 Ft

IV. negyedévi utalás önkormányzat felé

1.005.950 FT

Szolgálati és szociális lakások:
4791 lakásalap számla év eleji nyitó egyenlege: -4.226.370 Ft
Egyéb lakások bevételi előírása:
Egyéb lakások várható elszámolt költsége
Lakásalap számla várható év végi egyenlege:

4 089.009 Ft
3.086.124 Ft
- 3.223.485 Ft

3. Lakbérek alakulása:

Megnevezés
Lakbér bevétel
Bérleti díj (garázs)
Gondnoki díj bevétel

Előírás( éves)
8.575.799
116.160
312.420

Teljesítés 11-31-ig
7.584.665
98.329
193.500

A bérlők néhány kivétellel pontosan, illetve rövid határidejű csúszással rendezik. A
lakbérhátralékosok részére a fizetési felszólítást minden hónapban kiküldjük. Ennek hatására
javult a fizetési fegyelem.
4. Bérlői kötelezettség teljesítése:
A költség alapú bérlakások esetében nem jellemző a lakbértartozás, a bérlők időben
megfizetik a kiszámlázott összeget. A szociális lakások esetében azonban gyakori a
nemfizetés, ez ellen a havi felszólítással élünk, nagyobb tartozás esetén pedig már több
alkalommal éltünk a bérleti jogviszony megszüntetésének javaslatával.

Lakbértartozás 2013

2013/11/30-ig

Janurik Judit
Kállai János
Lakatos Lajosné

Gyomaendrőd Népliget út 1/A.
Gyomaendrőd Katona J út 54sz.
Gyomaendrőd Október 6.ltp.
A/13
Gyomaendrőd Október 6.ltp.A/12
Gyomaendrőd Magtárlaposi
út16/2
Gyomaendrőd Köröshídfő 1/A

Rafael Jenőné
Szeretőné Kruchió
Gabriella
Víg István
Gondnoki díj tartozás 2013
Ács Anikó

Gyomaendrőd Október 6.ltp
B/1/4

22.880-ft
16.550-ft
33.700-ft
130.800-ft
30.189-ft
35.768-FT

55.057-ft

Raffael Jenőné az Alföldvíz tájékoztatása szerint jelentős vízdíjhátralékot halmozott fel.
Elmaradás esetén fizetési felszólítást küldünk a lakónak.
Az Október 6 lakótelepen foglalkoztatott gondnok 2013-12-06-val felmondta
munkaviszonyát. Lakógyűlés összehívását kezdeményezzük.
5. Elmaradás teljesítése érdekében tett intézkedés:
- felszólítás
- ellenőrzés
- bérleti szerződés felmondás kezdeményezés
Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, beszámolóm elfogadására.
Gyomaendrőd. 2013-12-04

Fekete József
Ügyvezető-igazgató

7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. január 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A Gyomaendrőd, Népliget u. 1/B. szám alatti bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálása
Debreceni Zoltánné, Keresztesné Jáksó Éva
Lehóczkiné Timár Irén egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság!
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet 14. § alapján,
amennyiben két hónapja üresen álló szolgálati bérlakásra szolgálati jelleggel, illetve közérdekből nincs igény, úgy a
bérlakás egy év időtartamra bérbe adható.
Az önkormányzat a tulajdonában lévő Gyomaendrőd, Népliget u. 1/B. szám alatti szolgálati bérlakásra pályázatot írt
ki, mivel a lakásra sem szolgálati, sem közérdekből nem volt igény.
A pályázat benyújtásának határideje 2014. január 3. napján járt le.
A megadott határnapig összesen 2 db pályázat érkezett.
A meghirdetett bérlakások komfortfokozata összkomfortos, alapterülete 61 m², lakbére: 15.910,- Ft/hó.
A pályázat feltételeit a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. önkormányzati rendelet
14. § (2) bekezdés a), b) pontjai rögzítik.
A hivatkozott jogszabályhely kimondja:
14. §: (2) „Az (1) bekezdésben szabályozott esetben az a gyomaendrődi lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező
személy pályázhat,
a) aki- és a vele együtt költöző – forgalomképes lakóingatlan tulajdonnal nem rendelkezik.
b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének kétszeresét.”
Ez az összeg 2014. évben 57.000,- Ft.
A pályázat elbírálása nyílt ülésen történik, a pályázó személy hozzájárult a nyilatkozatban szereplő személyes
adatainak a pályáztatási eljárás során nyílt ülésen való felhasználásához, kezeléséhez.
Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására.
1.)
Bíró László (1984.) és élettársa, Tirszin Erika Gyomaendrőd, Kör út 39. szám alatti lakosok pályázatot nyújtottak be
a meghirdetett bérlakásra.
Bíró László 2007. évtől kezdődően a Príma-Soft Kft alkalmazottja. Az elmúlt hat hónap átlag nettó munkabére:
62.277,- Ft. Tirszin Erika ellátását a GYES képezi 25.650,- Ft/hó összegben. A család jövedelme az egy gyermekre
járó 12.200,- Ft/hó összegű családi pótlékkal egészül ki. Az egy főre eső havi jövedelem 33.375,- Ft.
Kérelmező és élettársa ingatlantulajdonnal nem rendelkeznek.
Bíró László a pályázatában indokolásként leírta, hogy a fenti lakcímen albérletben laknak, melynek bérleti díja
25.000,- Ft/hó. A lakásba nincs bevezetve sem a gáz, sem a víz, olyan lakásban szeretnének élni, ahol ezek a
közművek rendelkezésre állnak.
A Gyomaendrőd, Kör út 39. szám alatti lakás önkormányzati tulajdonú, melynek bérlője Víg Erzsébet. A bérlakásba
a bérlővel együttköltözött Bíró László (bérlő rokona) is. A bérlakásra 2011-ben öt év időtartamra bérleti szerződés
került megkötésre, mely egyben elővásárlási szerződésnek minősül. Az öt év leteltével, amennyiben a bérlő
rendszeresen fizeti a lakbért és közüzemi díjat, úgy a bérlakás a tulajdonába kerül.
A bérlakás alapterülete 66 m², komfortnélküli, két szoba, konyha helyiségből áll.
Kérelmező a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet 14.
§ (2) bekezdés b) pontjában foglalt feltételeknek nem felel meg.
2.)
Dóka Csaba (1990.) és felesége, Dókáné Majoros Ilona (1997.) Gyomaendrőd, Nap u. 11. szám alatti lakosok
pályázatot nyújtottak be a meghirdetett bérlakásra.
Dóka Csaba 2013. évtől kezdően a Príma-Soft Kft alkalmazottja. Az elmúlt hat hónap átlag nettó munkabére:
73.608,- Ft. Dókáné Majoros Ilona ellátását a GYES képezi 25.650,- Ft/hó összegben. A család jövedelme az egy
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gyermekre folyósított 12.200,- Ft/hó összegű családi pótlékkal egészül ki. Az egy főre eső havi jövedelem 37.152,- Ft.
Kérelmező és felesége ingatlantulajdonnal nem rendelkeznek.
Dóka Csaba a pályázatában indokolásként leírta, hogy a fenti lakcímen a szülőkkel laknak összesen hatan. A lakás
alapterülete 70 m². Szeretnének önálló életet kezdeni.
Kérelmező a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet 14.
§ (2) bekezdés b) pontjában foglalt feltételeknek nem felel meg.

1. döntési javaslat
"A Gyomaendrőd, Népliget u. 1/B. szám alatti bérlakásra benyújtott pályázat elutasítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága Bíró
László Gyomaendrőd, Kör u. 39. szám alatti lakos pályázatát a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
szóló 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján elutasítja, mivel a családban az
egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
kétszeresét (57.000,- Ft).

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"A Gyomaendrőd, Népliget u. 1/B. szám alatti bérlakásra benyújtott pályázat elutasítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága Dóka
Csaba Gyomaendrőd, Nap u. 11. szám alatti lakos pályázatát a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
szóló 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján elutasítja, mivel a családban az
egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
kétszeresét (57.000,- Ft).

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. január 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 16/3. szám alatti bérlakásra benyújtott kérelem
elbírálása
Debreceni Zoltánné, Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 16/3. szám alatti költségalapú bérlakás bérlőkijelölési jogát Gyomaendrőd Város
Képviselő-testülete a 160/2005. (VI. 30.) Kt. sz. határozatával – négy másik lakással együtt – a Békés Megyei
Rendőr-Főkapitányság részére átadta.
2002. évben a bérlakás Gyomaendrődi Rendőrőrs parancsnoka, Paraizs Tamás részére került kiutalásra.
Paraizs Tamás részére 2013. december 1. napjától a Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3/II. szám alatti szolgálati
bérlakás került kiutalásra, így a Magtárlaposi u. 16/3. szám alatti bérlakás az eltelt időszak alatt üresen áll.
A bérlakásra az önkormányzatnak szüksége lenne, ezért a bérlőkijelölési jog visszakérését, illetve másik bérlakás
felajánlását a Tisztelt Képviselő-testület jelen ülésén tárgyalja.
Cserenyecz Bettina (1989.) Hunya, József A. u. 11. szám alatti lakos azzal a kéréssel fordult az önkormányzat felé,
hogy a Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 16/3. szám alatti költségalapú bérlakás részére szolgálati lakásként kerüljön
kiutalásra.
Kérelmező indokolásként leírta, hogy 2013. szeptember 23. napjától kezdődően a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatalnál építéshatósági ügyintézőként dolgozik. Élettársával öt éve élnek közös háztartásban, a
közeljövőben szeretnének összeházasodni. Az élettársa a nagylaposi Birkacsárdában dolgozik, mindketten Hunyáról
járnak Gyomaendrődre dolgozni. Ezen indokok alapján kéri a bérlakás kiutalását.
Dr. Csorba Csaba jegyző Cserenyecz Bettina részére javasolja a szolgálati bérlakás kiutalását, tekintettel arra, hogy
iskolai végzettsége és képzettsége megfelel a jogszabályokban meghatározott képesítési feltételeknek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Döntési javaslat
"A Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 16/3. szám alatti bérlakásra benyújtott kérelem elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Cserenyecz Bettina Hunya, József A. u. 11. szám alatti lakos részére a
Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 16/3. szám alatti költségalapú bérlakást a bérlőkijelölési jog visszaadását követő hó
1. napjától kiutalja addig még Cserenyecz Bettina munkaviszonya a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatalánál fennáll.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhatalmazza Várfi András polgármester urat a bérleti szerződés
megkötésére.
BÉRLETI SZERZŐDÉS
SZOLGÁLATI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSRA
mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseli Várfi András
polgármester), mint bérbeadó (továbbiakban, bérbeadó),
másrészről
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Név:
Leánykori név:
Szül. helye, ideje:
Anyja neve:

Cserenyecz Bettina
Cserenyecz Bettina
Gyula, 1989. 06. 12.
Hanyecz Ibolya

mint bérlő (továbbiakban: bérlő) között Gyomaendrőd Város
……………………számú határozata alapján az alábbi feltételekkel:

Önkormányzat

Képviselőtestületének

1.) Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 16/3. sz. alatti lakás Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában áll,
kezelője GYOMASZOLG IPARI PARK Kft.
A lakás helyiségei: lakótér + 2 fél szoba
A lakás alapterülete: 74,07 m²
A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek: gépkocsitároló, udvar.
A közös használatú helyiségek és területek: -2.) Bérbeadó bérbe adja az 1.) pontban megjelölt lakást és a hozzá tartozó közös használatú helyiségeket a
közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony fennállásának időtartamára.
3.) A bérlő bérbe veszi az 1.) pontban megjelöltek szerinti lakást, amelynek használatáért és szerződés keretében a
bérbeadó által nyújtott szolgáltatásáért bért köteles fizetni az alábbiak szerint:
A lakbér mértéke: 20.770,- Ft/hó
Egyéb szolgáltatások megnevezése és díja: gépkocsitároló 1.540,- Ft
Bérlő minden hónap 10. napjáig köteles előre esedékesen megfizetni az önkormányzati lakásokat kezelő
Gyomaszolg Ipari Park Kft. Gyomaendrődi OTP-nél vezetett 11733120-26653897 sz.-ú számlájára
bérleti díjként 20.770,- Ft-ot,
egyéb szolgáltatásokért 1.540,- Ft-ot,
összesen: 22.310,- Ft-ot.
A bérleti díj a közüzemi és egyéb költségek viselését nem foglalja magában.
3/A. A bérbeadó az önkormányzati rendelet módosítása esetén - a bérlők kiértesítését követő 90 nap elteltével jogosult a szerződés bérleti díjra vonatkozó részét egyoldalúan módosítani a következő naptári év január 01.
napjával, de legalább az első módosított bérleti díjú hónapot megelőző 90 nappal.
4.) Bérbeadó átadta, bérlő átvette a lakást és a hozzá tartozó helyiségeket a lakásátadási jegyzőkönyv és leltár
szerint, amelyek a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az ott megjelölt állapotban és feltételekkel
birtokába vette 2014. év ………….. hó…….. napján.
5.) Bérleti díjfizetési kötelezettség 2014. év ……..hó ……napjától áll fenn.
6.) Bérlő a lakás átalakítására, korszerűsítésére feleknek a munkálatok megkezdését megelőzően létrejött külön
megállapodása alapján jogosult.
7.) Bérlő és a vele együtt lakó személyek a lakás rendeltetésszerű, a szerződésben foglaltak szerinti használatára
jogosultak és kötelezettek is egyben.
8.) A felek szerződésbeli jogai és kötelezettségei:
Bérbeadó részéről:
- a bérlemény rendeltetésszerű (komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel) használatra történő
birtokbaadása,
- megállapodás kötése bérlővel a rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétel elvégzésében és a
költségelszámolás feltételeiben,
- az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképességéről, a közös használatra szolgáló
helyiségek állagában és berendezésekben keletkezett hibák megszűntetéséről gondoskodás,
- életveszélyt okozó, az épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, a szomszédos lakások, nem lakás céljára szolgáló
helyiségek rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó hibák elhárításáról haladéktalanul intézkedés,
- azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy felújítása során eljárni,
- a bérbeadói kötelezettségek elvégzésére kijelölt (üzemeltető) megnevezésével a bérlőt írásban tájékoztatni,
- bérleti és biztosított külön szolgáltatások esedékes díjainak számla ellenében érvényesítése,
- a bérlő helyett és költségére elvégeztetett munkák költségének számla és fizetési felhívás melletti érvényesítése,
továbbá kieső bérleti díjjal egyező mértékű használati díj igénylése,
- jogcím nélküli használat esetére a lakás kiürítési eljárás haladéktalan megindítása és ezzel összefüggésben a
használati díj (R. 23. § -ában meghatározott összegű) érvényesítése,
- befogadó nyilatkozat, lakáscseréhez hozzájárulás megadása.
Bérlő, bérlőtárs
- a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, cseréjéről
való gondoskodás azon időpontban és olyan módon, ahogyan azt a lakás, illetőleg a lakásberendezések állapota
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szükségessé teszi,
- az általa vagy vele együtt lakó személyek magatartása miatt a lakásban vagy az épület központi berendezéseiben
keletkezett hiba haladéktalan kijavítása, bérbeadói felszólítás alapján a kár megtérítése,
- az épület karbantartásával (felújításával, helyreállításával, átalakításával, stb.) munkák tűrése, amennyiben az nem
eredményezi a lakás megsemmisülését,.
- negyedévente igazolja a lakbér és közüzemi szolgáltatások díjának megfizetését..
9.) A bérlővel jelen szerződés alapján együtt költözők: (név, személyes adatok):
.…………………………………………………………………………………………………
10.) A szerződést kötő feleknek tudomásuk van arról, hogy
- a lakásbérleményben a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül a bérlő, bérlőtárs más személyt nem fogadhat be az
alábbiak kivételével: házastárs, gyermek (örökbefogadott, mostoha, nevelt gyermek), szülő (örökbefogadó, mostoha
és nevelő szülő), jogszerűen befogadott gyermektől született unoka,
- a beköltöző házastárs csak akkor válik bérlőtárssá, amennyiben a bérbeadóval erre vonatkozóan bérlőtársi
szerződést is megkötik a házastársak,
- a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül nem érvényes a bérlő által kötött tartási szerződésnek a lakásbérleti
jogviszony folytatására vonatkozó kikötése.
11.) Bérlő az 1. pont szerinti ingatlant albérletbe nem adhatja. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlakást nem
cserélheti el, valamint a lakásbérleti jogviszonya tovább nem folytatható.
12.) A szerződés a 2. pontban meghatározott feltétel bekövetkezésével megszűnik. Bérlő a szerződés
megszűnésekor cserelakásra vagy más kártalanításra nem tarthat igényt.
13.) Szerződő felek rögzítik, hogy bérbeadó az ingatlan azonnali hatályú felmondására jogosult a bérlő súlyos
szerződésszegése esetén.
Ilyen magatartás különösen ha a:
- bérlemény bérlője vagy általa engedett használat során a használó olyan magatartást tanúsít, mellyel súlyosan
sérti az együttélés normáit, veszélyezteti az ingatlan és berendezéseinek állagát, állapotát, értékét.
- a bérlő bérbeadó engedélye nélkül arra jogosulatlan személynek enged használatot ill. ilyen személyt az ingatlanba
befogad.
- a bérleményt albérletbe adja,
- közüzemi szolgáltatások díjának nem fizetése miatt.
14.) A szerződés megszűnését követő 30 napon belül a bérlő köteles a lakást kiüríteni és a lakásberendezéseket
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni, amelyről jegyzőkönyv készül.
15.) Bérlő jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban Bérbeadó felé egyetemleges
felelősséggel tartozik.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései és Gyomaendrőd Város
Önkormányzat rendeletében foglaltak irányadók.
Gyomaendrőd, 2014. ……………. hó ….. nap
Bérbe vevő:

…………………..
Cserenyecz Bettina

Bérbeadó:

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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…………………………
Várfi András
polgármester

9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. január 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Dr. Krizsán Anett kérelme bérlőkijelölési jog tárgyában
Debreceni Zoltánné, Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Krizsán Anett 2013. november 18. napján kelt levelében azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Önkormányzathoz,
hogy a Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakások közül az egyik földszinti
lakást 2013. december 1. napjától szíveskedjen részére kiutalni. Indokolásként leírta, hogy a Gyomaendrődi
Rendőrőrsön nyomozóként dolgozik, azonban 2013. november 30. napjával kéri a szolgálati jogviszonyának
megszüntetését, tekintettel arra, hogy előreláthatóan 2013. december 1. napjától a Gyomaendrődi Járási Hivatal
Szociális és Gyámhivatalán kormánytisztviselőként fog dolgozni, mivel a szolgálati jogviszonya megszűnésekor
jelenlegi szolgálati lakásából – Gyomaendrőd, Álmos u. 11. - ki kell költöznie, mivel a bérlőkijelölési jog a Békés
Megyei Rendőr-Főkapitányság hatáskörébe tartozik.
Dr. Krizsán Anett kérelmének helyt adva Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 602/2013. (XI. 28.) Gye. Kt.
határozatával a Magtárlaposi u. 1-3. szám alatti emeleti szolgálati bérlakást 2013. december 1. napjától 2014.
november 30. napjáig Dr. Krizsán Anett részére kiutalta.
A november havi testületi ülést követően Dr. Krizsán Anett a 2013. december 6. napján kelt levelében leírta, hogy a
kiutalt Magtárlaposi út. 1-3 szám alatti bérlakásra nem tart igényt, mivel a bérlőkijelölési joggal rendelkező szerv az
Álmos u. 11. szám alatti bérlakás bérleti jogviszonyát 2014. február 28. napjáig meghosszabbította.
Ezzel egyidőben azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az általa bérelt Gyomaendrőd, Álmos u. 11.
szám alatti bérlakás bérlőkijelölési joga a Békés Megyei Rendőr-főkapitányságtól véglegesen kerüljön visszakérésre
és ezt követően az önkormányzat a bérlakás használatát továbbra is biztosítsa számára. Leírta még, hogy 2006.
júniusától kezdődően él az ingatlanban, több alkalommal végzett rajta felújítást, a lakhatását más úton nem tudja
biztosítani.
A Békés Megyei Rendőr-Főkapitányság bérlőkijelölési jogkörébe tartozó lakások bérlőjelölési jogát csak másik,
hasonló paraméterekkel rendelkező lakás felajánlásával adja vissza. Az önkormányzat az Álmos u. 11. szám alatti
bérlakás bérlőkijelölési jogát ennek ismeretében nem kívánja visszakérni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Döntési javaslat
"Dr. Krizsán Anett kérelme bérlőkijelölési jog tárgyában"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 602/2013. (XI. 28.) Gye. Kt. határozatát visszavonja, tekintettel arra, hogy
Dr. Krizsán Anett Gyomaendrőd, Álmos u. 11. szám alatti bérlő a részére kiutalt Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3
szám alatti emeleti szolgálati bérlakásra nem tart igényt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Dr. Krizsán Anett a Gyomaendrőd, Álmos u. 11. sz. alatti önkormányzati
bérlakás bérlőkijelölési jogának visszaadására vonatkozó kérelmét elutasítja, tekintettel arra, hogy a Békés Megyei
Rendőr-Főkapitányság a bérlakás bérlőkijelölési jogáról csak másik, hasonló paraméterekkel rendelkező lakás
felajánlásával mond le, azonban az Önkormányzat nem rendelkezik olyan bérlakással, melyet az Álmos u. 11. szám
alatti bérlakás helyett fel tudna ajánlani.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhívja Dr. Krizsán Anett figyelmét, hogy a bérleti jogviszony lejártával a
bérlakás kulcsait a bérlakásokat kezelő Gyomaszolg Ipari Park Kft részére adja le.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 02. 28.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. január 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Bérlőkijelölési jog elcserélése
Debreceni Zoltánné, Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 16/3. szám alatti költségalapú bérlakás bérlőkijelölési jogát Gyomaendrőd Város
Képviselő-testülete a 160/2005. (VI. 30.) Kt. sz. határozatával – négy másik lakással együtt – a Békés Megyei
Rendőr-Főkapitányság részére határozatlan időtartamra átadta.
2002. évben a Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 16/3. szám alatti költségalapú bérlakás Gyomaendrődi Rendőrőrs
parancsnoka, Paraizs Tamás részére került kiutalásra.
Paraizs Tamás a Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 16/3. szám alatti bérlakásból 2013. november 30. napjával
kiköltözött, mivel 2013. december 1. napjától a Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3/II. szám alatti szolgálati bérlakás,
a Gyomaendrődi Rendőrőrs parancsnoki tisztség betöltésének időtartamáig kiutalásra került, így a parancsnok úr
részére az önkormányzat továbbra is biztosítja a lakhatást.
A Magtárlaposi u. 16/3. szám alatti bérlakás az eltelt időszak alatt üresen áll.
A megüresedett Magtárlaposi u. 16/3. szám alatti bérlakásra az önkormányzatnak szüksége lenne, ezért a 2013.
december 5. napján kelt levélben az önkormányzat a bérlakás bérlőkijelölési jogát 2014. január 1. napjától
véglegesen visszakérte. A Békés Megyei Rendőr-Főkapitányság a 2013. december 21. napján kelt levelükben arról
tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a bérlőkijelölési jog lemondásáról abban az esetben kerülhet sor, amennyiben
az önkormányzat másik, hasonló paraméterrel rendelkező bérlakást ajánl fel.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3/II. szám alatti lakás kiutalásával a
rendőrparancsnok úr részére, a parancsnoki tisztség betöltésének időtartamára biztosította a lakhatást, így a
Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 16/3. szám alatti bérlőkijelölési jog átengedése érdekében célszerű a Magtárlaposi u.
1-3/II. szám alatti bérlakás bérlőkijelölési jogát felajánlani a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság részére, hiszen
Paraizs Tamás részére a bérlakás a parancsnoki tisztség időtartamára került kiutalásra.
A felajánlott bérlakás alapterülete 80,32 m², lakótér + 1,5 szoba helyiségekből álló összkomfortos komfortfokozatú,
melyre a használatba vételi engedély 2013. évben került kiadásra.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Döntési javaslat
"Bérlőkijelölési jog elcserélése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Békés Megyei Rendőr-Főkapitányság részére az alábbi önkormányzati
bérlakásokra, határozatlan időtartamra biztosít bérlő kijelölési jogot:
Gyomaendrőd, Álmos u. 11.
Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3/II.
Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. ½.
Gyomaendrőd, Október 6. ltp. 1/B/3.
Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/B.
23

Az alábbi bérlakás bérlőkijelölési jogát, mely a Békés Megyei Rendőr-Főkapitányság részére került átadásra – törli:
Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 16/3.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármester urat, hogy a fentiekkel kapcsolatos
megállapodást a Békés Megyei Rendőr-Főkapitánysággal kösse meg.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 02. 27.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. január 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Vagyonközösség megszüntetése
Debreceni Zoltánné, Keresztesné Jáksó Éva
Lehóczkiné Timár Irén egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottsága 2005. évben a 242/2005. (VI. 20.) számú
határozatával Mahovics János (1973.) és Mahovicsné Timár Tímea (1976.) részére a Gyomaendrőd, Dózsa Gy.
u. 8. szám alatti lakóház építéséhez 160.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást és 320.000 Ft kamatmentes hitelt
állapított meg.
A támogatott ingatlan ½ - ½ részben közös tulajdonba került.
Az ingatlan építéséhez nyújtott támogatás erejéig a lakóingatlanra az Önkormányzat javára elidegenítési és terhelési
tilalom került bejegyeztetésre.
A támogatás feltétele volt, hogy Támogatott személyek a kamatmentes hitel visszafizetéséig az ingatlant nem
idegenítik el, illetve a szerződés aláírásától számított négy éven belül vállalják a második gyermek megszületését. A
vállalt második gyermek adott határidőre megszületett.
A Szarvasi Járásbíróság - Tímár Tímea felperes és Mahovics János alperes közös tulajdon megszüntetése iránt
indított perben - Gyomaendrőd Város Önkormányzatát 2014. február 19. napjára megidézte.
Tímár Tímea felperes ügyvédje, dr. Pecsenye Erzsébet azzal a kéréssel fordult a Járásbírósághoz, hogy a
Gyomaendrőd, Dózsa Gy. u. 8. szám alatti ingatlanon a tulajdonközösség kerüljön megszüntetésre, s kérte ehhez az
Önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatát.
Ezt követően Tímár Tímea meghallgatására került sor, aki elmondta, hogy a Mahovics Jánossal kötött házasságát a
bíróság már korábban felbontotta, a vagyonközösséget szeretnék megszüntetni, úgy hogy a volt férjét kifizetné, az
önkormányzat felé a kölcsönszerződésben meghatározottak szerint továbbra is ő fizetné a hitelt.
Támogatott személy az önkormányzat felé fennálló hitelt rendszeresen törleszti.
Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) KT rendelet 7. § (1)
bekezdése alapján indokolt esetben bármilyek támogatásban részesített személy a bizottság jóváhagyásával a
szerződésből elbocsátható, ha az elbocsátott személy szerződéses kötelezettségét a másik fél változatlanul vállalja
teljesíteni.
Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és - a fent hivatkozott jogszabályhely alapján - a
határozati javaslat elfogadására.

Döntési javaslat
"Vagyonközösség megszüntetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottsága hozzájárul ahhoz, hogy Mahovics János (szi.: 1973. 06. 20. szh.: Gyula, an.: Farkas Mária) az 5958
hrsz-ú, természetben Gyomaendrőd, Dózsa Gy. u. 8. szám alatti ingatlan 1/2 tulajdoni hányadát elidegenítse Tímár
Tímea (szi.: 1976. 03. 06. szh.: Gyoma, an.: Oláh Gizella,) Gyomaendrőd, Dózsa Gy. u. 8 szám alatti lakos részére.
Az önkormányzat javára a - 160.000,- Ft, azaz: egyszázhatvanezer 00/100 vissza nem térítendő önkormányzati
támogatásra, valamint a 320.000,- Ft, azaz: háromszázhúszezer 00/100 Forint kamatmentes hitelre - bejegyeztetett
25

jelzálogjog, s elidegenítési és terhelési tilalom változatlan ranghelyen, s jogaink változatlan hagyása mellett
fennmarad.
A Bizottság ezzel egyidőben felhívja Timár Tímea figyelmét, hogy a hiteltörlesztés teljesítését a VI. 4675-3/2005. ikt.
számú, 2005. június 29. napján kelt kölcsönszerződés 2.) pontjában rögzítettek szerint teljesítse az önkormányzat
felé.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. január 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Önkormányzati támogatásból adódó kötelezettség vizsgálata_használatbavételi engedély
Debreceni Zoltánné
Lehóczkiné Timár Irén egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottsága a 211/2006. (VI. 19.) számú határozatával Sóczó
Attila (1969.) és élettársa, Salamon Csilla (1971.) Gyomaendrőd, Damjanich u. 21. szám alatti lakosok részére, a
tulajdonukat képező ingatlan bővítéséhez 80.000 Ft vissza nem térítendő önkormányzati és 160.000 Ft
kamatmentes hitelt állapított meg.
A támogatottakkal kötött VI. 3639-5/2006. ikt. számú szerződés 3.) pontja alapján kötelezetteknek a támogatott
ingatlanra a használatbavételi engedélyt 2010. június 30. napjáig kellett megkérniük.
Támogatott személyek a szerződésben rögzített határnapig a használatbavételi engedélyt nem kérték meg, mivel a
bővítmény készültségi foka nem érte el azt a szintet, hogy arra a használatbavételi engedélyt meg lehetett volna
kérni.
A Bizottság a fent leírtak alapján Soczó Attila és Salamon Csilla részére már több alkalommal engedélyezett
határidő hosszabbítást, az alábbi határozatokkal:
145/2010. (VIII. 16.) Gye. Kt. Hum. Biz. határozatával
97/2011. (III. 23.) Gye. Kt. Üokke határozatával
150/2012. (V. 23.) Gye. Kt. Üokke határozatával

2011. március 31. napjáig, majd a
2012. március 31. napjáig és a
2013. december 31. napjáig.

A határidő lejártát követően megállapításra került, hogy támogatott személyek a használatba vételi engedélyt még
nem kérték meg. A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal I. fokú Építésügyi hatóságának tájékoztatása
alapján a fenti hrsz-ú ingatlanon történt bővítéshez a használatba vételi engedély még nem került kiadásra, a VI.
3954-3/2013. ikt. számú, 2013. október 16. napján kelt határozattal a 2008. szeptember 17-én kelt építési engedély
hatálya egy év időtartamra meghosszabbításra került.
Ezt követően Salamon Csilla meghallgatására került sor, aki elmondta, hogy a használatbavételi engedélyt még nem
kérték meg, mivel a bővítmény még nincs olyan műszaki állapotban, hogy arra az engedély megkérhető lenne. Az
élettársa korábban külföldön dolgozott, azonban az eltelt időszakban munkanélküli.
A család jövedelmét az ő munkabére, valamint a családi pótlék összege képezi.
Az elmondottak alapján a használatbavételi engedély megkérésére 2015. december 31. napjáig ismét határidő
hosszabbítást kér.
Sóczó Attila és Salamon Csilla az önkormányzat felé a hitelt rendszeresen törlesztik.
Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, s a határozat meghozatalára.
Döntési javaslat
"Önkormányzati támogatásból adódó kötelezettség vizsgálata_használatbavételi engedély"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
Sóczó Attila és Salamon Csilla Gyomaendrőd, Damjanich u. 21. szám alatti lakosok tulajdonát képező 5320 hrsz-ú,
természetben Gyomaendrőd, Damjanich u. 21. szám alatti ingatlan bővítéshez a használatbavételi engedély
megkérésére 201…. év …………….. hó …. napjáig határidő hosszabbítást engedélyez.
A Bizottság felhívja Soczó Attila és Salamon Csilla figyelmét, hogy a hitel törlesztésének a VI. 3639-4/2006. ikt.
számú, 2006. július 14. napján kelt kölcsönszerződés 2./ pontjában rögzítetteknek megfelelően tegyenek eleget.
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 02. 26.
Felelős: Lehóczkiné Timár Irén
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. január 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Települési Értéktár Bizottság beszámolója
Mag Barbara
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 591/2013. (XI. 28.) Gye. Kt. határozatával jóváhagyta az Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság által a települési értéktár feladatainak ellátására
létrehozott Települési Értéktár Albizottságot, melynek elnöke Lehóczkiné Tímár Irén önkormányzati képviselő,
további tagjai pedig dr. Kovács Béla és dr. Szonda István.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 592/2013. (XI. 28.) Gye. Kt. határozatában elfogadott Működési
Szabályzat Gyomaendrődi Értéktár működtetésére 3.3. pontjában kimondja, hogy a Települési Értéktár Albizottság
feladatai közé tartozik félévente a Képviselő-testület felé történő beszámolás az elvégzett tevékenységekről.
A Települési Értéktár Albizottság első ülésére 2014. január 8-án került sor. A magyar nemzeti értékekről és a
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról
szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet tanulmányozása és átbeszélése után az ülésen körvonalazódott egy
cselekvési terv. Ennek értelmében a bizottság elsődleges célja, hogy a Gyomaendrődi Helyi Értékek
összegyűjtésének folyamatába bevonja a helyi lakosságot azzal, hogy ötletek és javaslatok prezentálására ösztönzi
őket. A javaslattétel körülményeiről bárki tájékozódhat a város honlapján megjelent kiírás segítségével.
A lakosság aktivizálásának érdekében Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Gyomaendrődi Értéktár
Albizottság pályázatot hirdet Gyomaendrőd értékeinek bemutatására és propagálására szolgáló 3-5 perces rövidfilm
készítésére. A pályázati kiírás az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és a határozati javaslat elfogadására.

Döntési javaslat
"Települési Értéktár Bizottság beszámolójának elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművelődés
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
beszámolóját az elvégzett tevékenységével kapcsolatosan.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Települési

Értéktár

Albizottság

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Gyomaendrődi Értéktár Albizottság pályázatot ír ki
Gyomaendrőd értékeinek bemutatására és propagálására szolgáló
rövidfilm készítésére
A pályázat célja:
2013. év végén a nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvénnyel összhangban
Gyomaendrődön is létrejött a települési értéktár, azzal a céllal, hogy összegyűjtse, védje és megőrizze a
Gyomaendrődi Helyi Értékeket (gyomaendrődikumokat). A pályázat célja, hogy a beadott pályaművek
segítségével a gyomaendrődi közösség aktív közreműködésével alakulhasson ki helyi értéktárunk, és az abban
foglalt gyomaendrődikumokat minél szélesebb körben megismerhessék.
Pályázati feltételek:
Pályázatot bárki benyújthat, akinek ötletei, elképzelései vannak Gyomaendrőd értékeit illetően, és azokat a
pályázati kiírásnak megfelelően tudja prezentálni.
Egy pályázó több pályaművet is benyújthat, ebben az esetben a különböző pályaművek mindegyikénél külön
mellékelni kell a kitöltött pályázati adatlapot.
A pályázat részeként elkészítendő rövidfilm 3-5 perces legyen, műfaját tekintve lehet élőszereplős, stop motion,
animációs, dokumentum, riportfilm vagy egyéb korszerű vizuális technológiai megoldás, amely alkalmas arra,
hogy hatékonyan mutasson be egy-egy gyomaendrődi értéket a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok
gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendeletben meghatározott szakterületi kategóriák
valamelyikében. A szakterületenkénti kategóriákról, illetve a Magyar Értéktárban már nyilvántartott nemzeti
értékekről a http://elelmiszerlanc.kormany.hu/magyar-ertektar internetes oldalon keresztül tájékozódhatnak.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályaműveket 2 példányban, DVD film formátumban, 2 külön adathordozóra írva kell benyújtani a
megfelelően kitöltött pályázati adatlappal együtt. A borítékra írják rá: „Települési Értéktár pályázat”.
Beküldési cím:

Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Gyomaendrődi Értéktár Albizottság
Gyomaendrőd
Selyem út 124.
5500

Beküldési (postára adási) határidő: 2014. február 28. 16:00.
A benyújtott pályázatok értékelése:
A határidőre beérkezett, megfelelő formátumú pályaműveket a Gyomaendrődi Értéktár Albizottság fogja
értékelni.
Díjazás:

1. helyezett: 1 db Tablet PC
2. helyezett: 1 db Külső USB HDD
3. helyezett: 1 db Pendrive

Eredményhirdetés: Az értékelést követően a nyereményben részesülő pályázókat írásban értesítjük, valamint az
eredmények olvashatóak lesznek a www.gyomaendrod.hu internetes oldalon.
Figyelem: A beérkezett pályaművek számára és minőségére tekintettel a beadási határidő és a díjazással
kapcsolatban a változtatás jogát fenntartjuk.
További információk:
Felmerült kérdéseikkel keressék Mag Barbara civil kapcsolatokért felelős ügyintézőt az alábbi elérhetőségeken:
E-mail: magbarbara@pmhiv.gyomaendrod.hu
Tel.:
06-66/581-233

14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. január 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Kérelem az oktatási intézményekben munkát végző technikai dolgozók munkáltatói
joga tárgyában
Kovácsné Rácz Julianna, Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs egyéni választókerületi önkormányzati képviselő
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rögzíti, hogy a 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési
önkormányzat köteles gondoskodni az illetékességi területén levő összes, saját tulajdonában álló, az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmények feladatinak ellátását szolgáló ingó és ingatlan
vagyon működtetéséről.
A jogszabály értelmében 2013. január 1. napjától az önkormányzat biztosítja a köznevelési feladatok ellátásához
szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételeket.
Ezen feladatokhoz kapcsolódóan a 2012. december 31-én az oktatási intézményeinkben dolgozó technikai állomány
áthelyezésre került az önkormányzathoz, illetve a Képviselő – testület 2012. decemberi döntése értelmében 2013.
február. 11. napjától a Zöldpark Nonprofit Kft. vált a 22 fő technikai dolgozó munkáltatójává, figyelemmel a
köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételérőlszóló 2012.
évi CLXXXVIII. tv. 6.§ (5) bekezdésében foglaltakra.
A munkáltatói jogokat és kötelezettségeket a Zöldpark Kft. gyakorolja, a feladat ellátásához szükséges anyagok,
eszközök beszerzése pedig az önkormányzati hivatal feladatát képezi.
A 2013-as évben a takarítói és karbantartói feladatok ellátása során jelentős problémák nem merültek fel,
ugyanakkor a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola többször is jelezte az év során, hogy intézményében a
takarítói személyzet sűrűn változik, nincs meg az állandó dolgozói állomány, akivel a gördülékeny feladatellátás
biztosítható lenne.
2013. októberében a Zöldpark Kft. részéről egy megkeresés érkezett önkormányzatunkhoz, amelyben jelezték felénk
a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolában munkát végző technikai dolgozó(k) részéről felvetett problémákat.
Ezen problémák lényege, hogy véleményük szerint olyan feladatokat kell ellátniuk intézményvezetői utasításra
(csengetés, kapunyitás), mely nem tartozik munkaköri feladataik közé. Az említett nehézségek megoldásaként a
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolába felszerelésre került egy programozható elektromos iskolai csengő,
illetve a Hősök úti épületegységben kialakításra került egy nyomógombos kapunyitó rendszer, melynek segítségével
az épületből is meg lehet oldani az ajtó nyitását.
A felmerült problémák tisztázása érdekében 2013. október 30-án egy egyeztető megbeszélésre került sor, melyen
részt vettek a Zöldpark Kft. képviselői, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának képviselői, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Gyomaendrődi Tankerületi igazgatója, a Kis Bálint Általános Iskola intézményvezetője
és helyettesei és az oktatási intézményekben foglalkozatott technikai állományból azok, akik jelezték, hogy a plusz
feladatok ellátása miatt nem tudják feladataikat ellátni. Ezen az egyeztetésen tisztázásra kerültek a felvetett
problémák, illetve megállapításra került annak szükségessége, hogy a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolában
munkát végző nyugdíjazott munkavállaló helyét ismételten állandó létszámmal kell betölteni. Az egyeztetés
időpontjában ez az álláshely nem volt betöltve. Így a feladatot ellátó tényleges technikai létszám 22 fő lesz.
Az önkormányzat a 22 fő foglalkoztatásához szükséges forrást a 2013. évi költségvetési rendeletében biztosította,
nem adott utasítást a Zöldpark Kft. részére arra vonatkozóan, hogy a feladatot az engedélyezettnél alacsonyabb
létszámmal lássa el, viszont a 22 főn felüli létszámbővítést nem támogatta.
Az oktatási intézményekben foglalkoztatott technikai létszám az alábbiak szerint alakul:
18 fő munkaszerződéssel rendelkező 8 órás,
2 fő munkaszerződéssel rendelkező 4 órás,
1 fő munkaszerződéssel rendelkező 6 órás,
nyugdíjazott munkavállaló üres álláshelye, melyet egy fő állandó, 8 órában foglalkoztatott munkavállalóval
javasolt betölteni (jelenleg a Munkaügyi Központ által támogatott dolgozó látja el a feladatot).
A Zöldpark Kft. ügyvezető igazgatója és a megjelent intézményvezető is egyetértett azzal, hogy a munkavállalók a
fent említett létszámmal hatékonyan el tudják végezni az oktatási intézményekben jelentkező feladatokat és ez által
biztosítottá válik a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola intézményvezetőjének azon kérése is, miszerint az
intézmény mindkét telephelyén állandó személyzet lássa el a faladatokat.
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Az előbb említett megbeszélésen a konkrét problémák mellett felvetődött a technikai állomány koordinálásának és a
feladatok kiosztásának kérdése is, illetve annak vizsgálata, hogy az adott intézményvezetőnek milyen jogosultsága
van e kérdéskörben.
2013. december 2-án a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola intézményvezetője részéről megküldött
megkeresésben Ágostonné Farkas Mária kérelemmel fordult Önkormányzatunk Képviselő-testülete felé. Az
intézményvezető kéri a 2011. évi nemzeti köznevelésről szóló CXC. Törvény által biztosított azon lehetőség
megvizsgálását, hogy az iskolákban munkát végző technikai személyzet felett ki gyakorolja a munkáltatói jogokat. A
2011. évi CXC. tv. 61.§ (6) bekezdésének 2013. július 6-tól hatályos változata az alábbiak szerint rendelkezik:
“(6) A köznevelési intézményben végzett munka jellegén, természetén nem változtat az a körülmény, hogy a
köznevelési intézménynek ki a fenntartója. Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési
intézményben az e törvényben foglalt kivétellel a munkáltatói jogokat az állami intézményfenntartó központ vezetője
gyakorolja. Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény vezetője az adott
köznevelési intézmény alkalmazottjai tekintetében - a bérgazdálkodást érintő döntések, a kinevezés és a
közalkalmazotti jogviszony megszüntetése kivételével - gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény vezetője az e bekezdésben meghatározottak
szerint gyakorolhatja a munkáltatói jogot azok tekintetében is, akik a működtető, vagy az általa megbízott személy,
illetve szervezet intézkedése alapján végeznek munkát a köznevelési intézményben, amennyiben a működtető így
dönt.”
A munka szervezésével (operatív irányítással) járó munkáltató döntések az alábbiakat foglalhatják magukba a
teljesség igénye nélkül:
- utasítási, ellenőrzési és beszámoltatási jog (a munkaköri leírásban meghatározott feladatok tekintetében);
- a köznevelési intézményben dolgozó alkalmazottak munkaköri leírásának véleményezése;
- foglalkoztatás rendjének, így az iskolában történő benntartózkodás, a munkaidő-beosztás
egyes kérdéseiben való döntés
Nem átruházható a munkáltatói jog gyakorlásából az
- közalkalmazotti jogviszony létesítése, megszüntetése, módosítása (kinevezés);
- munkaköri leírás jóváhagyása;
- a közalkalmazott bérének, illetményének, juttatásainak megállapítása;
- szabadság, rendkívüli munkaidő-kedvezmény kiadása,
- törvény által nevesítetten kizárólag a munkáltató által gyakorolható jogok gyakorlása.
Az intézményvezető elmondása alapján a Zöldpark Nonprofit Kft. alkalmazásában álló technikai dolgozók a napi
munka során felmerült problémákkal kapcsolatban nem tudják kihez fordulhatnak, ez konfliktus helyzetet teremt a
dolgozók körében, amit az intézményvezetőnek kell megoldania. Véleménye szerint a kialakult nehézség megoldása
egyszerűbb volna, ha az intézményvezető koordinálná a napi munkafolyamatokat, szabadságok kiadásának
kérdését illetve betegség esetén a helyettesítés megszervezését.
A hatékonyabb munkavégzés érdekében kéri a munkavállalók munkáltatói jogának felülvizsgálatát, megfontolni
annak a lehetőségét, hogy az intézmény vezetője a takarítók és karbantartók esetében munkáltatói jogokat
gyakorolhasson.
2013. december 4-én az intézményvezető által küldött megkeresést csatoltan továbbítottuk a Zöldpark Nonprofit Kft.
részére, kértük a fent említett kérés véleményezését, majd álláspontjukról illetve a Zöldpark Kft. által észlelt
problémákról tájékoztatás nyújtását.
Fekete József ügyvezető igazgató részéről 2014. január 14-én érkezett állásfoglalás szerint a Kft. támogatja az
intézményvezetők azon törekvéseit, hogy a takarító és karbantartó személyzetet a napi feladatellátásuk során
koordinálják és munkavégzésüket ellenőrizzék, továbbá javasolja a 22 fő munkavállaló foglalkoztatását a feladat
ellátásához.
Az előzetes egyeztetések alapján, az alábbiakat javasoljuk Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselőtestületének, mint az oktatási vagyon működtetéséről döntésre jogosultnak:
2014. évben is a Zöldpark Nonprofit Kft. maradjon az oktatási intézményekben munkát végző technikai dolgozók
munkáltatója.
1. 2014. március 1. napjától az adott intézményben munkát végző technikai dolgozók operatív irányítását az
intézmények vezetői lássák el, amennyiben munkáltatójuk ezzel egyetért.
2. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítsa a Zöldpark Nonprofit Kft.-t, hogy kezdeményezze az
intézményvezetők munkáltatójánál a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnál, hogy járuljon hozzá, hogy
az oktatási intézményekben munkát végző technikai dolgozók operatív irányítását az intézményvezetők
lássák el a 2011. CXC. tv. 61.§ (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
3. Az operatív irányítással megbízott intézményvezetőket megillető munkáltatói jogok tartalma a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ és Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott
okiratban kerüljön rögzítésre.
Döntési javaslat
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"Munkáltatói jog operatív irányításra"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CXC. tv. 61.§ (6) bekezdésében foglaltak
alapján utasítja a Zöldpark Nonprofit Kft ügyvezetőjét, hogy az oktatási vagyon működtetését ellátó 22 fő technikai
dolgozó munkáltatói joga gyakorlása során a munkavégzés helye szerinti intézményvezetők részére biztosítsa a
nemzeti köznevelésről szóló tv.-ben meghatározott terjedelemben a dolgozók napi munkavégzésének irányításához
szükséges munkáltatói jogokat. Az egyes munkáltatói jog átengedéséről készítsen okiratot, melyet jóváhagyásra
terjesszen be a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Igazgatójának és Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 02. 10.
Felelős: Fekete József
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. január 22-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
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi 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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