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MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel
meghívja Önt a Képviselő-testület
2014. február 12-én 16.00 órakor
kezdődő rendkívüli ülésére az Új Városháza
üléstermébe.


Napirend:
1. Pályázat benyújtása a Térségi Szociális Gondozási Központ konyha-fejlesztése
érdekében
2. Varga Lajos Sportcsarnok felújítása
3. Nagylaposi vegyes bolt nyitása
4. Bejelentések

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.
Gyomaendrőd, 2014. február 7.

Várfi András
polgármester



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

Testületi
ülések

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

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testület
2014. február 12.
napján tartandó rendkívüli üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. február 12-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Iskolai gyermekétkeztetés színvonalának fejlesztése
Weigertné Szilágyi Erika
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Kihirdetésre került a belügyminiszter 4/2014. (I. 31.) BM rendelete az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó
fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól.
Az általános rendelkezések értelmében vissza nem térítendő támogatás olyan építéssel és eszközbeszerzéssel járó
beruházás megvalósításához kapcsolódóan vehető igénybe, amelynél a kedvezményezett az építéshez kapcsolódó
támogatási összeg legalább 5 %-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében
közfoglalkoztatottat alkalmaz. Már meglévő közfoglalkoztatásban résztvevőkre az e rendelet szerinti támogatás nem
használható fel.
A kérelmező a települési önkormányzat vagy a társulás székhely önkormányzata lehet. Egy települési önkormányzat
a támogatási célok közül kizárólag egy célra nyújthat be kérelmet.
Az igényelhető támogatás legmagasabb összege 30 millió Ft lehet, maximális mértéke az fejlesztéshez szükséges
összeg 80 %-a. Az eszközbeszerzésre igényelt támogatás nem haladhatja meg az igényelt támogatási összeg 10
%-át.
A rendelet szerint 2 támogatási cél közül lehet választani.
Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése felújítása
Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás
A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása esetén a tízezer fő lakosságszámot
meghaladó településeken lévő bölcsődei nevelést, vagy óvodai nevelést, vagy óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetést
végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása támogatható. Az intézményfejlesztési támogatás az épület
felújítására, fejlesztésére, elsősorban fűtéskorszerűsítésre, nyílászárócserére, hőszigetelésre és a feladatellátáshoz
szükséges eszközök vagy berendezések beszerzésére, óvodai feladatot vagy étkeztetést ellátó intézmény esetében
kapacitásbővítésre is igényelhető.
Az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás esetében egy sportlétesítmény
infrastrukturális fejlesztésére igényelhető támogatás. Feltétel, hogy a kérelmező települési önkormányzat
rendelkezzen a sportra vonatkozó jogszabályok szerinti helyi sportfejlesztési koncepcióval. E cél keretei között, a
2013. évben kihirdetett BM rendelet alapján van folyamatban jelenleg a Varga Lajos Sportcsarnok fejlesztése.
A kérelemhez benyújtandó adatlapokat 2014. február 13-ig kell rögzíteni és lezárni az ebr42 önkormányzati
információs rendszerben, továbbá a kérelem dokumentációját papír alapon egy eredeti és egy hitelesített másolati
példányban a Magyar Államkincstár kérelmező székhelye szerinti területileg illetékes igazgatóságához benyújtani. A
postára adás határideje 2014. február 14. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A miniszter a benyújtott kérelmekről a rendelkezésre álló előirányzat erejéig 2014. március 18-ig, valamint a
maradvány és a döntéssel le nem kötött összeg terhére legkésőbb 2014. december 10-ig dönt. Az elnyert
támogatást 2015. december 31-ig kell felhasználni.
A rendelet alapján a Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása cél keretei között
lehetőség van a Kossuth úton található, Kis Bálint Általános Iskola diákjai által használt tálalókonyha felújítására, a
Központi Konyha 2 tálalókonyhájának (Kis Bálint Általános Iskola és a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános
Iskola diákjai által használt tálalókonyhák) fejlesztése érdekében eszközbeszerzésre, valamint a Központi Konyha
fejlesztése érdekében hűtőkamra építésére.
A Kossuth úti tálalókonyha felújítása vonatkozásában támogatás elnyerése esetén a következőket szeretnénk
megvalósítani:
Építési munka megnevezése:

Anyag: (Ft)

Külső homlokzat utólagos hőszigetelése + födém
hőszigetelése
10 cm vastag födémszigetelés szigetelő paplan

3.831.937,-
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Díj: (Ft)

A + D összesen:
(Ft)
2.637.150,6.469.087,-

terítéssel
8 cm vastag homlokzati hőszigetelés
Kiegészítő villany és gázszerelési
munkálatokkal
Utólagos vízszigetelés lábazati falban, helyreállítással
külső falak utólagos vízszigetelése
50 cm magasságig szárító vakolat felhordása

815.811,-

839.293,-

1.655.104,-

Homlokzati nyílászárók cseréje, helyreállítással
meglévő nyílászáró elrendezésével azonos új,
műanyag, kívülről színes ablakok és ajtók
beépítése
javítási munkálatok
kávázás

1.993.875,-

885.102,-

2.878.977,-

Tetőhéjazat felújítás + bádogos szerkezetek
fa tartó szerkezetek javítása
tetőfóliázás
cserép csere
kiegészítő bádogos munkálatok

4.147.252,-

2.145.836,-

6.293.088,-

Belső festések és padlóburkolat felújítás
belső falfelületek festése
fa felületek mázolása
régi csempe és járólapok bontása a konyhai és
kiszolgáló helységekben
201 m2 padló burkolat kiépítés
144 m2 falburkolat kiépítés

2.357.715,-

3.933.368,-

6.291.083,-

Hűtőkamra építése
MINDÖSSZESEN (nettó):
ÁFA 27%:
VÉGÖSSZESEN:

2.141.601,25.728.940,6.946.814,32.675.754,-

A két, általános iskolák diákjai által használt tálalókonyha vonatkozásában lehetőség nyílhat 2-2 db GN 4/1
kiszolgáló oldalon nyitott 200 mm mély medence, alul tolóajtóval és fűtött tárolóval ellátott VM4 melegen tartó pultok,
valamint a melegen tartó pultokhoz 8-8 db GN edények beszerzésére.
Az eszközök bekerülési költsége:
2-2 db GN 4/1 kiszolgáló oldalon nyitott 200 mm mély medence, alul tolóajtóval és fűtött tárolóval ellátott
VM4 melegen tartó pult: 2.431.400 Ft
8-8 db GN edény: 418.898 Ft
Hűtő kamrához HACCP polcrendszer: 474.980 Ft
Továbbá szintén a pályázat keretei között igénylünk támogatást a Központi Konyhához hűtőkamra kialakítása
érdekében, melyre egy jelenleg göngyöleg tárolására használt helyiségben, annak falbontással történő bővítésével
lenne lehetőség.
Fentiek megvalósításának költség- és forrásösszetétele az alábbiak szerint alakulna.
A beruházás összes költsége: 36.001.031 Ft
Ebből eszközbeszerzés:3.325.278 Ft
Igényelt támogatás: 28.800.824 Ft
Biztosítandó saját forrás: 7.200.207 Ft
A pályázat benyújtásakor kérelmező a települési önkormányzat vagy az intézményi társulás székhely
önkormányzata lehet. Ennek nyomán a pályázatot Gyomaendrőd Város Önkormányzata nyújthatja be, melyet a
Társulási Tanácsnak el kell fogadni. Támogatás elnyerése esetén a megvalósításhoz szükséges önerőt
Gyomaendrőd Város Önkormányzata biztosítja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására és a határozati javaslat
elfogadására.
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1. döntési javaslat
"Iskolai gyermekétkeztetés színvonalának fejlesztése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a 4/2014. (I.31.) BM rendeletben meghatározott kötelező
önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztéséhez, felújításához kapcsolódó támogatások igénybevételére,
az iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése érdekében.
A fejlesztés forrásösszetétele az alábbiak szerint alakul:
Bruttó költség:
Támogatás mértéke (80 %):
Önkormányzati saját erő (20 %):

36.001.031 Ft
28.800.824 Ft
7.200.207 Ft

Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalja, hogy az építéshez kapcsolódó támogatási összeg 5 %-ának mértékéig
határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a fejlesztés megvalósításához szükség önerőt a 2014. évi költségvetési
rendeletébe beépíti.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések
megtételére.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 02. 13.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Weigertné Szilágyi Erika
2. döntési javaslat
"Iskolai gyermekétkeztetés színvonalának fejlesztése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉG VÁLL.
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 19/2014 (1. 30.) Gye. Kt.
határozatot továbbá dönt arról, hogy 4/2014. (I.31.) BM rendeletben meghatározott kötelező önkormányzati feladatot
ellátó intézmények fejlesztéséhez, felújításához kapcsolódó támogatások igénybevételére, az iskolai közétkeztetés
színvonalának fejlesztése érdekében készített pályázat benyújtását követően megkezdheti a 4 db VM4 melegen
tartó pult és 16-16 db BLANCO GD 1/1 fedő és BLANCO G-KEN 1/1-145, GN 1/1 145-ös perforált edény
beszerzését és a hűtőkamra kialakítását.
A beszerzések összege a 6.045.109 Ft-ot nem haladhatja meg abban az esetben sem, ha a pályázat támogatásban
nem részesül.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. február 12-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Varga Lajos Sportcsarnok felújítása
Pardi László
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2014. január 30-ai Képviselő-testületi döntés alapján a Bizottság elnökök, az Üzemeltető, Nagyné Perjési Anikó
képviselő, és Béres János képviselő bevonásával munka megbeszélés történt a Varga Lajos Sportcsarnokban a
tervezett felújítási munkálatok műszaki tartalmával kapcsolatban.
A bejárás során ismertetésre kerültek a támogatásban részesült munkálatok és az általunk betervezett többlet
munkálatok.
A megbeszélésen résztvevők egyöntetűen az alábbi többlet munkák elvégzését támogatták:
Villanyszerelési, javítási munkák
Csarnok és zuhanyzók belső falfestése (csak anyagdíj)
Zuhanyzókba páraelvezető ventilátor szerelése
Csarnok szellőző ventillátorainak javítási munkái
Főbejárati ajtó és üvegfal cseréje
Külső fa nyílászárók festése
Bádogtető javítása, karbantartása
külső homlokzati nyílászárók cseréje (zuhanyzók, öltözők)
Küzdőtér nyugati üvegfelületeinek árnyékoló fóliázása
Támogatott munkanemek:
S.sz.
1.
2.
3.

Munka megnevezése

Költség

Zsaluzás és állványozás összesen

4.212.256 Ft

Vakolás és rabicolás összesen:

2.479.645 Ft

Bádogozás összesen:

4.
5.

487.726 Ft

Álmennyezet javítás összesen

1.958.608 Ft

Szigetelés összesen:

6.541.058 Ft

Terv szerinti munkák összesen:

15.679.293 Ft

A tervezői költségbecslés nettó 15.679.293.- Ft, ÁFA 4.233.409.- Ft, bruttó 19.912.702.- Ft.
Pótmunkák:
S.sz.
1.

Munka megnevezése

Költség

Villanyszerelési, javítási munkák

201.259 Ft

2.

Csarnok és zuhanyzók belső falfestése (csak anyagdíj)

137.978 Ft

3.

Zuhanyzókba páraelvezető ventilátor szerelése

119.544 Ft

4.

Csarnok szellőző ventillátorainak javítási munkái

42.880 Ft
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5.

Főbejárati ajtó és üvegfal cseréje

417.602 Ft

6.

Külső fa nyílászárók festése

493.239 Ft

7.

Bádogtető javítása, karbantartása

8.

külső homlokzati nyílászárók cseréje (zuhanyzók, öltözők)

1.190.000 Ft

Küzdőtér nyugati üvegfelületeinek árnyékoló fóliázása (reflexiós, külső
oldalon elhelyezett fóliázás)
Pótmunkák összesen:
9.

Nettó összesen:

Támogatás:
Önerő:

1.498.387 Ft
4.712.431 Ft
20.391.724 Ft

ÁFA:
Bruttó összesen:

611.542 Ft

5.505.765 Ft
Közfoglalkoztatott bérköltsége
Kivitelezési költség

25.897.489 Ft
700.000 Ft
13.300.000 Ft
12.597.489 Ft

Támogatott műszaki tartalomhoz szükséges önerő: 6.612.702 Ft
Pótmunkákhoz szükséges önerő: 5.984.787 Ft
Amennyiben a T. Képviselő-testület elfogadja a munkacsoport által összeállított műszaki tartalmat, úgy a
Városüzemeltetési osztály megkezdi a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítását. A
közbeszerzési eljárást lezáró hirdetmény ellenőrzéséhez 80.000 Ft-os illeték befizetése szükséges, mely által a
beruházáshoz szükséges, mindent magába foglaló önerő összege bruttó 12.677.489 Ft.
Döntési javaslat
"Beruházás támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Varga Lajos Sportcsarnok felújítását és a
teljes felújításhoz szükséges pótmunkák megvalósítását az alábbi többlet műszaki tartalommal:
·
Villanyszerelési, javítási munkák
·
Zuhanyzókba páraelvezető ventilátor szerelése
·
Csarnok és zuhanyzók belső falfestése (csak anyagdíj)
·
Csarnok szellőző ventillátorainak javítási munkái
·
Főbejárati ajtó és üvegfal cseréje
·
Külső fa nyílászárók festése
·
Küzdőtér nyugati üvegfelületeinek árnyékoló fóliázása
·
Bádogtető javítása, karbantartása
A munkálatokhoz szükséges bruttó 12.677.489 Ft-ot a 2014 évi költségvetésben elkülöníti.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 02. 12.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. február 12-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Nagylaposi élelmiszer és vegyesbolt nyitása
Hunya Péter
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
2013. december végén Nagylapos településrészünkön bezárt az egyetlen élelmiszerbolt. A lakosok jelezték,
többeknek nehézséget jelent így a mindennapi alapvető élelmiszerekhez való hozzájutás. Kérték, amennyiben
lehetséges, keressünk megoldást ezen problémára.
Lehetőségként merült fel a bolt újranyitása a tavaly megalakult Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet által.
A szövetkezetnek egyelőre nincs tőkéje a bolt indítására és árukészlettel való feltöltésre, így arra az
Önkormányzatot, mint szövetkezeti tagot keresné fel befektetőként. A boltnyitási lehetőségre felkészülve a
szövetkezet felkeresett egy lehetséges boltvezetőt (Czikkely Péter), akivel közösen készített tervezetet, amely
tartalmazza a bolt nyitásához szükséges álló és forgóeszközöket és azok előirányzott bekerülési költségét.
A bolt nyitáshoz szükséges álló és forgóeszközök beruházásáról
Állóeszköz szükséglet (a bolt meglévő felszerelésein felül):
1 db pénztárgép
250 000Ft
1 db ablakos álló hűtő
100 000Ft
1 db mélyhűtő láda
80 000Ft
1 db belker mérleg
25 000Ft
15 db bevásárlókosár
22 500Ft
Összesen:
477 500Ft
Beüzemeléssel járó kiadások: HACCP dokumentumok, pénztárgép beüzemelés, mérleghitelesítés: 40 000Ft
Induló forgótőke – árukészlet
Szárazáru, konzerv, vegyi-,papír stb. ~500 000Ft
Üdítők, ásványvizek, szeszesitalok
~200 000Ft
Tej és tejtermékek
~20 000Ft
Gyorsfagyasztott hús és zöldségáru
~50 000Ft
Hentes- és füstöltáru
~50 000Ft
Zöldségáru
~35 000Ft
Iskolaszerek, egyéb kiegészítő-áruk
~50 000Ft
Édességáru
~50 000Ft
Varrodai termékek
0 Ft
Összesen:
~955 000Ft
Várható göngyöleg összértéke
30 000Ft
Átlag tervezett árrés terv
25%
Induló havi becsült forgalom
1 000 000Ft
Várható havonta jelentkező költségek összetétele:
bérleti díj(60eFt), munkabér és járulékok, rezsi:
~250 000Ft
Várható becsült napi forgalom: 30-35 000Ft induló, nyári időszakban 50-70 000Ft
Mindösszesen indulási költségek
(állóeszköz szükséglet, induló forgótőke – árukészlet, 6 havi jelentkező költségek –bér+jár, rezsi, bérleti díj): 2
972 500Ft
Várható nyitva tartás:
H-P 6-12h 13-17h
Sz 6-12h
SWOT analízis
Erősségek
Lehetőségek
Üzletvezető több éves tapasztalata
Átutazó forgalom vásárlóereje
Jó beszállítói kapcsolat
Környéken üdülők vásárlóereje
Olcsón előállított varrodai termékek forg.
Mezőgazdasági munkások vásárlóereje
Önkormányzat befolyása
Marketingkommunikációs tevékenység erősítése
Megfelelő infrastruktúra
Gyengeségek
Tőkehiány
Télen szűk célcsoport

Veszélyek
Helyi lakosság vásárlóereje
Üdülési"holt" időszak forgalma
Helyi lakosság létszámának csökkenése
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Előzetes becslések alapján Nagylapos lakossága (~130 fő) nem tudná stabilan eltartani a boltot, ezért szükséges
megcélozni az átutazó forgalmat és az üdülőket.
A bolt újranyitásának feltétele, hogy a Képviselő-testület a fent említett pénzeszközt (2 972 500Ft) átadja a
szövetkezet részére, valamint, hogy a szövetkezet közgyűlése (február 11.-én) dönt a bolt üzemeltetésének
vállalásáról.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet tárgyalja még a Nagylaposi bolt nyitásának lehetőségét, az esetleges
pénzeszköz átadásának és visszakövetelésének feltételeit.

Döntési javaslat
"Nagylaposi élelmiszer és vegyesbolt nyitása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete átadja a Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet
részére a 2 972 500Ft pénzeszközt a Nagylaposi élelmiszer és vegyesbolt megnyitása céljából.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 02. 12.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Hunya Péter
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