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BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról
a 2014. 03. 27-i ülésre

286/2013. (V. 30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: József Attila utcai nyárfák kivágásának támogatása
Határidő: 2013. 11. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. november 30.
A József Attila utcai nyárfák kivágása 2014. január hónapban megtörtént.
448/2013. (IX. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2014. évi Civil Alap pályázati konstrukciója kéttényezős eljárássá alakítása
Határidő: 2014. 02. 27., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. február 27.
A pályázat feltételei a testületi döntésnek megfelelően kidolgozásra kerültek, a
pályázati felhívás közzététele a februári ülést követően megtörtént.
507/2013. (X. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Információ kérés sport csónak és kishajó kikötő létesítés céljára terület vásárláshoz
Határidő: 2014. 01. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. január 31.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a 2013 decemberi ülésén a sport csónak
és kishajó kikötő létesítéséhez történő 0822/5 hrsz-ú területvásárlást megelőzően az
alábbiakat kérte megvizsgálni:
1. A sport csónak és kishajó kikötő létesítéséhez pontosan mekkora területre van
szükség,
2. Az érintett területen, illetve a közvetlen környezetében van-e hasonló
tevékenységre kiadva engedély,
3. A Magyar Államtól előzetesen információt kell kérni, hogy Csuvár Katalin
tulajdonrészének megvásárlása esetén kíván-e élni az elővásárlási jogával, illetve a
későbbiek során amennyiben szükséges hajlandó-e területet eladni az önkormányzat
részére.
1. A sport csónak és kishajó kikötő létesítéséhez a Dévaványa irányába vezető műút
hosszában 80 méter szélességben, mintegy 2,5 ha területre van szükség.
2. Az érintett területhez kapcsolódóan a Körös folyón Székely János gyomaendrődi
lakosnak van engedélye a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól 6 m x 2 m felületű

úszóstég elhelyezésére.
3. Csuvár Katalin a 0822/25 hrsz-ú ingatlanból a 1679/12958 tulajdoni hányadát ( 2
ha és 5189 m2 ) csak is kizárólag értékesíteni kiívánja 2 milió frint összegben. A
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től megkértük az elővásárlási jogra vonatkozó
nyilatkozatot.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től kapott válasz megérkezését követően a
márciusi ülésre beterjesztésre kerül a sport csónak és kishajó kikötő létesítéséhez a
területvásárlás ügye.
514/2013. (X. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Hulladékgazdálkodási közszolgálgatás helyzetéről szóló tájékoztató
Határidő: 2013. 10. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. október 31.
A Képviselő-testület elfogadta a Hulladékgazdálkodási törvény alapján
felülvizsgálatra került jelenlegi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyzetéről
szóló tájékoztatót.
515/2013. (X. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Hulladékgazdálkodási szerződés megkötése a GYomaközszolg Kft-vel
Határidő: 2013. 12. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. december 31.
A Hulladékgazdálkodási szerződés megkötése a GYomaközszolg Kft-vel
megtörtént.
523/2013. (X. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Kecsegészug Tájvédelmi és Horgászegyesület beszámolója
Határidő: 2013. 10. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. október 31.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Kecsegés-zug Tájvédelmi és
Horgászegyesület beszámolóját elfogadta.
524/2013. (X. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgászegyesület beszámolóa
Határidő: 2013. 10. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. október 31.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Sóczózugi Környezetvédelmi és
Horgászegyesület beszámolóját elfogadta.
525/2013. (X. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Templomzugi Környezetvédelmi és Horgászegyesület beszámolója
Határidő: 2013. 10. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. október 31.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Templomzugi Környezetvédelmi és
Horgászegyesület beszámolóját elfogadta.
526/2013. (X. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Pap-zugi Természetvédelmi és Horgászegyesület beszámolója
Határidő: 2013. 10. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. október 31.
A Pap-zugi Természetvédelmi és Horgászegyesület beszámolója elfogadásra került.
527/2013. (X. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Bónom-Zug Vizéért Egyesület beszámolója
Határidő: 2013. 10. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. október 31.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Bónom-Zug Vizéért Egyesület
beszámolóját elfogadta.
561/2013. (XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Önkényuralmi rendszerekhez köthető megnevezést hordozó közterületnevek
módosítása
Határidő: 2013. 12. 19., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. december 31.
A Képviselő-testület a 2014. választások - a közterület névmódosítási moratórium végéig elnapolta a további közterület névmódosítási kérdés tárgyalását.
562/2013. (XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: B. Molnár Imre utca megnevezésnek módosítása Géza fejedelem utca megnevezésre
Határidő: 2013. 12. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. december 31.
A közterület név módosítása átvezetésre került a központi címnyilvántartásban. A
változást a Gyomaendrődi Járási Hivatal okmányirodája hivatalból átvezette a
személyi adat és lakcímnyilvántartásban és az érintetteknek postán kézbesítette ki az
új lakcímkártyát. Szintén hivatalból értesítettük a cégbíróságot, a földhivatalt, a
áram-, gáz-, víz-, és telekommunikációs szolgáltatókat. A változásokról az
elektronikus és hagyományos médiában is tettünk közzé tájékoztatókat.
564/2013. (XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Fürt Sándor uta megnevezésének módosítása Dr. Pikó Béla megnevezésre
Határidő: 2013. 12. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. december 31.
A közterület név módosítása átvezetésre került a központi címnyilvántartásban. A
változást a Gyomaendrődi Járási Hivatal okmányirodája hivatalból átvezette a

személyi adat és lakcímnyilvántartásban és az érintetteknek postán kézbesítette ki az
új lakcímkártyát. Szintén hivatalból értesítettük a cégbíróságot, a földhivatalt, a
áram-, gáz-, víz-, és telekommunikációs szolgáltatókat. A változásokról az
elektronikus és hagyományos médiában is tettünk közzé tájékoztatókat.
568/2013. (XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Kiss Lajos üdülőtelep megnevezés Dr. Szilágyi Ferenc üdülő-telep megnevezésre
módosítása
Határidő: 2013. 12. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. december 31.
A közterület név módosítása átvezetésre került a központi címnyilvántartásban. A
változást a Gyomaendrődi Járási Hivatal okmányirodája hivatalból átvezette a
személyi adat és lakcímnyilvántartásban és az érintetteknek postán kézbesítette ki az
új lakcímkártyát. Szintén hivatalból értesítettük a cégbíróságot, a földhivatalt, a
áram-, gáz-, víz-, és telekommunikációs szolgáltatókat. A változásokról az
elektronikus és hagyományos médiában is tettünk közzé tájékoztatókat.
569/2013. (XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Korvin Ottó utca megnevezésének Varjasi utca megnevezésre történő módosítása
Határidő: 2013. 12. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. december 31.
A közterület név módosítása átvezetésre került a központi címnyilvántartásban. A
változást a Gyomaendrődi Járási Hivatal okmányirodája hivatalból átvezette a
személyi adat és lakcímnyilvántartásban és az érintetteknek postán kézbesítette ki az
új lakcímkártyát. Szintén hivatalból értesítettük a cégbíróságot, a földhivatalt, a
áram-, gáz-, víz-, és telekommunikációs szolgáltatókat. A változásokról az
elektronikus és hagyományos médiában is tettünk közzé tájékoztatókat.
570/2013. (XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Kulich Gyula utca megnevezés Szent István utca megnevezésre történő módosítása
Határidő: 2013. 12. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. december 31.
A közterület név módosítása átvezetésre került a központi címnyilvántartásban. A
változást a Gyomaendrődi Járási Hivatal okmányirodája hivatalból átvezette a
személyi adat és lakcímnyilvántartásban és az érintetteknek postán kézbesítette ki az
új lakcímkártyát. Szintén hivatalból értesítettük a cégbíróságot, a földhivatalt, a
áram-, gáz-, víz-, és telekommunikációs szolgáltatókat. A változásokról az
elektronikus és hagyományos médiában is tettünk közzé tájékoztatókat.
576/2013. (XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Ságvári Endre utca megnevezés Kállai Ferenc utca megnevezésre módosítása
Határidő: 2013. 12. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. december 31.

A közterület név módosítása átvezetésre került a központi címnyilvántartásban. A
változást a Gyomaendrődi Járási Hivatal okmányirodája hivatalból átvezette a
személyi adat és lakcímnyilvántartásban és az érintetteknek postán kézbesítette ki az
új lakcímkártyát. Szintén hivatalból értesítettük a cégbíróságot, a földhivatalt, a
áram-, gáz-, víz-, és telekommunikációs szolgáltatókat. A változásokról az
elektronikus és hagyományos médiában is tettünk közzé tájékoztatókat.
577/2013. (XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sallai Imre utca megnevezés módosítása Luther utca megnevezésre
Határidő: 2013. 12. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. december 31.
A közterület név módosítása átvezetésre került a központi címnyilvántartásban. A
változást a Gyomaendrődi Járási Hivatal okmányirodája hivatalból átvezette a
személyi adat és lakcímnyilvántartásban és az érintetteknek postán kézbesítette ki az
új lakcímkártyát. Szintén hivatalból értesítettük a cégbíróságot, a földhivatalt, a
áram-, gáz-, víz-, és telekommunikációs szolgáltatókat. A változásokról az
elektronikus és hagyományos médiában is tettünk közzé tájékoztatókat.
578/2013. (XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sebes György utca megnevezés Kovács Imre utca megnevezésre módosítása
Határidő: 2013. 12. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. december 31.
A közterület név módosítása átvezetésre került a központi címnyilvántartásban. A
változást a Gyomaendrődi Járási Hivatal okmányirodája hivatalból átvezette a
személyi adat és lakcímnyilvántartásban és az érintetteknek postán kézbesítette ki az
új lakcímkártyát. Szintén hivatalból értesítettük a cégbíróságot, a földhivatalt, a
áram-, gáz-, víz-, és telekommunikációs szolgáltatókat. A változásokról az
elektronikus és hagyományos médiában is tettünk közzé tájékoztatókat.
579/2013. (XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tanács utca megnevezésének Kálmán Farkas utca megnevezésre módosítása
Határidő: 2013. 12. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. december 31.
A közterület név módosítása átvezetésre került a központi címnyilvántartásban. A
változást a Gyomaendrődi Járási Hivatal okmányirodája hivatalból átvezette a
személyi adat és lakcímnyilvántartásban és az érintetteknek postán kézbesítette ki az
új lakcímkártyát. Szintén hivatalból értesítettük a cégbíróságot, a földhivatalt, a
áram-, gáz-, víz-, és telekommunikációs szolgáltatókat. A változásokról az
elektronikus és hagyományos médiában is tettünk közzé tájékoztatókat.
581/2013. (XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Zalka Máté utca megnevezésének módosítása Dávidházi Sámuel utca megnevezésre
Határidő: 2013. 12. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. december 31.

A közterület név módosítása átvezetésre került a központi címnyilvántartásban. A
változást a Gyomaendrődi Járási Hivatal okmányirodája hivatalból átvezette a
személyi adat és lakcímnyilvántartásban és az érintettekenek postán kézbesítette ki
az új lakcímkártyát. Szintén hivatalból értesítettük a cégbíróságot, a földhivatalt, a
áram-, gáz-, víz-, és telekommunikációs szolgáltatókat. A változásokról az
elektronikus és hagyományos médiában is tettünk közzé tájékoztatókat.
589/2013. (XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Mobilbusz Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása
Határidő: 2013. 12. 01., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. december 1.
A Mobilbusz Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása megtörtént.
608/2013. (XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Belvíz VIII. pótmunka közbeszerzése
Határidő: 2013. 11. 29., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. november 29.
A Képviselő-testület a DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010 azonosító számú, „Vízvédelmi
fejlesztések megvalósítása Kondoros, Gyomaendrőd, Kamut és Kétsoprony
településeken” című projekt pótmunkáira vonatkozó közbeszerzési tanácsadói
feladatok ellátására beérkezett ajánlatok közül, az Imperial Tender Közbeszerzési és
Tanácsadó Kft. 1024 Budapest, Buday László u. 2. I/2. Nettó 480 000.- Ft + ÁFA
összegű ajánlatát fogadta el.Továbbá a pótmunkára vonatkozó feltételes
közbeszerzési eljárás megindítását határozza el.
609/2013. (XI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: DAOP-5.2.1/D-2008-0002 projekt feltételes közbeszerzés elindítása
Határidő: 2013. 11. 29., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. november 29.
A DAOP-5.2.1/D-2008-0002 projekt feltételes közbeszerzés elindítása folyamatban
van.
614/2013. (XII. 19.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Ivóvíz és szennyvíz hálózat fenntartási és hibaelhárítási munkálatokról szóló
beszámoló
Határidő: 2013. 12. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2013. december 31.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2013-as évben végzett városi ivóvíz és
szennyvíz hálózat fenntartási és hibaelhárítási munkálatokról szóló beszámolót
elfogadta.
620/2013. (XII. 19.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Csónakkkölcsönző kialakításának engedélyezése
Határidő: 2014. 01. 31., felelős: Vass Ignác, végrehajtva: 2014. január 31.
A Képviselő – testületi döntésnek megfelelően a Liget - Fürdő Kft. ügyvezetője
tárgyalt a Központi Sport Iskola SE Kajak-kenu szakosztály ügyvezetőjével az
együttműködés lehetőségeiről, melynek eredménye a januári ülésre előterjesztésre
került.
A szakosztály elnöke nem zárkózott el az együttműködéstől, de a jelenlegi pénzügyi
és eszközhelyzete nem teszi lehetővé a tevékeny együttműködést.
631/2013. (XII. 19.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Helyi járat üzemeltetési közszolgáltatási szerződés módosítása
Határidő: 2014. 01. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. január 31.
Helyi járat üzemeltetési közszolgáltatási szerződés módosítása megtörtént.
633/2013. (XII. 19.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Hulladékszállító gépjármű tulajdonba adása Gyomaszolg Kft-nek
Határidő: 2014. 02. 28., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. február 28.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a hulladékkezelési közfeladatok
munkavégzéshez szükséges eszközök biztosítása érdekében hozzájárult ahhoz, hogy
a JBV-841 forgalmi rendszámú Variopress hulladékgyűjtő-szállító jármű
tulajdonjoga térítésmentesen a Gyomaközszolg Nonprofit Kft. ( adószám:
13794602-2-04, cégszám: 04-09-007188, székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u.
2. szám ) részére bejegyzésre kerüljön. Az átíratás folyamatban van.
634/2013. (XII. 19.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A szippantó különleges jármű átadása a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nek
Határidő: 2014. 01. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. január 31.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete hozzájárult ahhoz, hogy a JTX – 097
forgalmi rendszámú MAN18250 4x4 BB típusú járóképes alvázra épített MUT335/8,0 típusú szippantó jármű forgalmi engedélyébe a Gyomaszolg Ipari Park Kft. (
adószám: 10665387-2-04, cégszám: 04-09-001752, székhely: 5500 Gyomaendrőd,
Ipartelep u. 2. szám ) kerüljön bejegyzésre üzembentartóként.
Az üzembentartói jog bejegyeztetésével kapcsolatban felmerülő költségeket a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. viseli. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. tájékoztatása
szerint az üzembentartói jog bejegyeztetése folyamatban van.
645/2013. (XII. 19.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Térfigyelő kamera elhelyezése

Határidő: 2014. 01. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. február 28.
A térfigyelő kamera elhelyezésének és helymegjelölésének kezdeményezését
továbbítottuk a Békési Kistéréségi Társulásnak. A társulás február 18-i társulási
ülésén elfogadta a térfigyelő rendszer kialakítására, működtetésére vonatkozó
együttműködési megállapodás-tervezetet. Ezt követően a rendszer működtetésében
résztvevő önkormányzatok polgármesterei, így Gyomaendrődi is, aláírták a
megállapodást. A rendszer kiépítésének műszaki előkészületei folynak jelenleg.
654/2013. (XII. 19.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Zöldpark Kft. alapító okirat módosításának előkészítése
Határidő: 2014. 01. 31., felelős: Fekete József, végrehajtva: 2014. január 31.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Zöldpark Kft.
cégvezetői poszt megszüntetéséről, egyben utasította Fekete József ügyvezetőt, hogy
készítse elő a társaság alapító okirat módosítását. Az alpító okirat modositast dr.
Juhász István elkészítette, amely a jelen Képviselő - testületi ülésre beterjesztésre
került.
3/2014. (I. 14.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Hulladékártalmatlanítási djíak jóváhagyása
Határidő: 2014. 01. 14., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. január 14.
Hulladékártalmatlanítási djíak jóváhagyása megtörtént.
4/2014. (I. 14.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása pályázat benyújtása
Határidő: 2014. 01. 20., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. január 20.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítására a pályázat benyújtása
megtörtént.
5/2014. (I. 14.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Varga Lajos Sportcsarnok felújítására Bíráló Bizottság létrehozása
Határidő: 2014. 01. 14., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. január 14.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/2013. (III.29.) BM
rendelet keretében a Gyomaendrődi Varga Lajos sportcsarnok infrastrukturális
fejlesztése tárgyú beruházással kapcsolatos közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottság
tagjainak tervek szerinti kiválasztása megtörtént.
6/2014. (I. 14.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 483/2013.(X.16.) Képviselő –testületi határozat módosítása
Határidő: 2014. 01. 14., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. január 14.
483/2013.(X.16.) Képviselő –testületi határozat módosításra került, annak
megküldése megtörtént a munkaszervezet felé.
7/2014. (I. 14.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Önkormányzati adósságrendezésről szóló előterjesztés elfogadása
Határidő: 2014. 01. 14., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. január 14.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Törvény rendelkezése értelmében, a város
2013. december 31-én fennálló adósságállománya Magyar Állam által történő
átvállalását, annak feltételeit és menetét bemutató előterjesztést elfogadta.
8/2014. (I. 14.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Önkormányzati adósságátvállalásról szóló megállapodás aláírásához hozzájárulás
Határidő: 2014. 02. 28., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. február 28.
Az Önkormányzati adósságátvállalásról szóló megállapodás aláírása folyamatban
van.
17/2014. (I. 30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2014. évi költségvetési rendelet-tervezet
Határidő: 2014. 02. 27., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. február 27.
Gyomaendrőd Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város 2014.
évi költségvetési rendelet-tervezetének beterjesztését tudomásul vette, a beterjesztett
anyagot alkalmasnak tartotta további tárgyalások lefolytatására.
20/2014. (I. 30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Oktatási intézményekben munkát végző technikai dolgozók munkáltatói jogának
átadása
Határidő: 2014. 02. 10., felelős: Fekete József, végrehajtva: 2014. február 10.
Az Oktatási intézményekben munkát végző technikai dolgozók munkáltatói jog
átadása egyeztetés alatt áll, a kapcsolódó határozat megküldésre került a Zöldpark
Nonprofit Kft. ügyvezetőjének.
23/2014. (I. 30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: GYÜSZTE-vel kötendő megállapodás az idegenforgalmi adó hatékonyabb be-

szedése érdekében
Határidő: 2014. 02. 27., felelős: Dr. Csorba Csaba, végrehajtva: 2014. február 27.
Az együttműködési megállapodás tervezete előterjesztésre került a Képviselőtestület 2014. február 27-i ülésére.
30/2014. (I. 30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaendrődi Liget – fürdő Kft. tájékoztatásának elfogadása
Határidő: 2014. 01. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. január 30.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete elfogadta a Gyomaendrődi Liget – fürdő
Kft. tájékoztatását a Központi Sport Iskola SE Kajak-kenu szakosztályával a
Hantoskerti holtágra történő csónakkölcsönző kialakításával kapcsolatban történt
egyeztetésről.
33/2014. (I. 30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaendrőd - Hunya összekötő út tervezése, engedélyeztetése
Határidő: 2014. 02. 28., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. február 28.
A Gyomaendrőd – Hunya összekötőút, a Téglagyári út és a Téglagyári út – Ipari
Park összekötő úttal kapcsolatban beérkezett ajánlatok alapján a szerződés aláírásra
került.
34/2014. (I. 30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Belvíz VIII. pótmunka elfogadása
Határidő: 2014. 01. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. január 31.
A Belvíz VIII. pótmunka igényt a műszaki tartalom jellege miatt a támogató hatóság
nem találta támogathatónak.
35/2014. (I. 30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: „Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér” című
TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0042 sz. pályázat
Határidő: 2014. 01. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. január 30.
Átutalásra került a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása a TÁMOP-5.2.5/B10/2-2010-0042 számú, „Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és
Közösségi Színtér” című pályázat utófinanszírozott támogatási összege
Gyomaendrőd vonatkozásában 35.601,- Ft értékben azzal, hogy a Társulás a záró
kifizetés összegének elkülönített pályázati bankszámlára érkeztét követően
haladéktalanul gondoskodik annak visszafizetéséről a pályázatban részt vevő
települések részére.

40/2014. (I. 30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az Alföldvíz Zrt. 2014 évi rekonstrukciós terve
Határidő: 2014. 01. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. január 31.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul vette az Alföldvíz Zrt által
benyújtott 2014 évi rekonstrukciós tervről szóló beszámolót.
50/2014. (I. 30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Címzetes főjegyzői cím adományozásának kezdeményezése Dr. Csorba Csaba jegyző
részére
Határidő: 2014. 02. 15., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. február 6.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 50/2014. (I. 30.) Gye. Kt.
határozatával, Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2014. (I.
16.) Csárdaszállás Kt. határozatával, valamint Hunya Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 16/2014. (II. 5.) Hunya Kt. határozatával kezdeményezte Dr.
Csorba Csaba jegyző részére címzetes főjegyzői cím adományozását. A képviselőtestületi határozatok alapján levélben kerestem meg a Békés Megyei
Kormányhivatalt a címzetes főjegyzői cím adományozás kezdeményezésével kérve a
kormánymegbízottat a további eljárás folytatására.
53/2014. (I. 30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sportcsarnok felújításával kapcsolatos pótmunkák ismételt felmérése
Határidő: 2014. 01. 30., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. január 30.
A Varga Lajos Sportcsarnok felújításával kapcsolatban az ismételt helyszíni bejárás,
a Képviselő-testület bizottság elnökeinek bevonásával megtörtént, a pótmunkák
mennyisége és összege átdolgozásra került.
63/2014. (II. 12.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Varga Lajos Sportcsarnok felújítása
Határidő: 2014. 02. 12., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2014. február 12.
A Varga Lajos Sportcsarnok teljes felújításához szükséges pótmunkák
megvalósítására a közbeszerzési eljárás elindítása, az elöterjesztésben
megfogalmazott többlet műszaki tartalommal, megtörtént.
K. m. f.

Várfi András

Dr. Csorba Csaba

polgármester

A kivonat hiteléül: Jakucs Mária

jegyző

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. március 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet alkotása
Nyíri Szmolár Eszter
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 28/2013. (XI. 4.)
önkormányzati rendeletet szükségessé vált felülvizsgálni a Kormányhivataltól érkezett észrevételek alapján.
Ezek az észrevételek az alábbiak: - A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény. (továbbiakban tv.) a háztartási
szennyvíz fogalmát használja, ezt célszerű a rendeletben is alkalmazni a folyékony hulladék kifejezés helyett. - A
rendelet hatálya nem terjed kis a beépítetlen telkekre, a lakatlan lakásokra vagy az üresen álló nem lakás célú
épületek ingatlanhasználóira. A tv. 44/C § (2) f) pontja azonban úgy rendelkezik, hogy a települési önkormányzata
képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg az üdülő ingatlanokra, az időlegesen használt és a nem
használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat. - A rendelet nem tartalmazza annak a működési területnek a
határait, amelyen belül a közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen ellátni köteles (tv. 44/C. § (2) b) pont). - A
rendelet nem tartalmazza a közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit (tv. 44/G. §, 44/C. § (2) b)
pont).
A folyékony hulladék kifejezést már a rendelet címe is használja, azonban a címben történő változtatást a jogszabály
nem engedi megváltoztatni, így a hatályban lévő rendeletünket hatályon kívül kell helyezni, és új rendeletet kell
alkotni. Az új rendeletbe a "folyékony hulladék" kifejezés helyébe – ahol releváns – a „nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz”, „háztartási szennyvíz” illetve „szennyvíz” kifejezést javaslom szerepeltetni.
A rendelet hatályát szükséges kiterjeszetni Gyomaendrőd város közigazgatási területére, valamint a hiányolt
ingatlanokra is, ez utóbbiaknál a 4. § (6) bekezdésében elrendelt sajátos szabályokkal.
Javaslom a 3. § (3) bekezdéssel való bővítését, mely a közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeire
vonatkozik.
A 9. §-ban a hatályon kívül helyezendő rendelet helytelen nyelvtani megfogalmazását javaslom módosítani.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslatban foglaltak
jóváhagyására!

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

A Bizottság egyhangúan javasolja a döntési
javaslat elfogadását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság egyhangúan javasolja a döntési
javaslat elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság egyhangúan javasolja a döntési
javaslat elfogadását.

Döntési javaslat
"A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet hatályon
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kívül helyezése, új rendelet alkotása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint jóváhagyja:

…./2014. (……) önkormányzati rendelet
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény 44/C.
§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:
a) arra a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (továbbiakban háztartási szennyvíz) kezelésre, melyet az
ingatlan tulajdonosa nem ad át ártalmatlanításra a közüzemi vezetékes szennyvízhálózat üzemeltetőjének,
b) árnyékszékekre;
c) üdülőingatlanokra;
d) a beépítetlen telkek és a nem használt ingatlan vagy üresen álló nem lakás célú épületek ingatlanhasználóira;
e) Gyomaendrőd Város közszolgáltatással rendszeresen ellátott területe: Gyomaendrőd Város közigazgatási
területe.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) a nem háztartási szennyvíznek minősülő szennyvíz – mely közcsatorna hálózatba sem vezethető be – gyűjtésére,
szállítására és ártalmatlanítására;
(3) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti nem használt ingatlannak vagy üresen álló nem lakás céljára szolgáló
ingatlannak akkor minősül ha:
a) az ingatlan a polgárok lakcímnyilvántartás hatályos adataként lakó vagy tartózkodási helyként vagy;
b) a cégnyilvántartás hatályos adataként székhelyként, telephelyként nincs megjelölve.
2. Fogalom meghatározások
2. § E rendelet alkalmazása szempontjából háztartási szennyvíznek minősül az ingatlanon keletkező és ott gyűjtött,
tárolt szennyvíz és szennyvíziszap, a közcsatorna hálózatba vezetett, valamint a termelési, szolgáltatási
tevékenységből származó technológiai eredetű szennyvíz és szennyvíziszap kivételével.
3. Közszolgáltatás tartalma
3. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet kezelő közszolgáltató megnevezését (a továbbiakban:
közszolgáltató) az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt közszolgáltató által végzett közszolgáltatás tartalma:
a) a háztartási szennyvíz gyűjtése,
b) a közszolgáltatás körébe tartozó háztartási szennyvíz szállítása,
c) a háztartási szennyvíz kijelölt szennyvíztisztító telepen történő elhelyezése.
(3) Az Önkormányzat és a közszolgáltató között létrejött közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni az egyedi
szolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit.
4. A közszolgáltatás igénybevételének szabályai
4. § (1) A háztartási szennyvíz tulajdonosa a közszolgáltató ügyfélszolgálatán személyesen, írásban vagy telefonon
igényelheti a szolgáltatást.
(2) A szolgáltató a megrendelést köteles visszaigazolni a szolgáltatás teljesítésének várható időpontja és a fizetendő
díj megjelölésével. Ha a megrendelés és teljesítés között árváltozás következik be, akkor az alkalmazott díjtétel a
megrendeléskor érvényes tarifa szerint kerül számlázásra.
(3) A szervezett közszolgáltatás igénybevételével a szolgáltatást igénybe vevő és a szolgáltató között a polgári
törvénykönyv közüzemi szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti szerződéses jogviszony jön létre.
(4) A szolgáltató az általa nyilvántartott és visszaigazolt megrendelést a bejelentést követő 3 munkanapon belül, az
igénylővel egyeztetett időpontban teljesíteni köteles.
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(5) A szolgáltató a szolgáltatás elvégzésének akadályoztatásáról köteles a megrendelőt értesíteni írásban,
személyesen vagy telefonon és közölni a teljesítés új időpontját.
(6) Az 1. § (1) bekezdés c) és d) pontjában részletezett ingatlanok tulajdonosai a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény 44/B. §-ában, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Kormányrendelet 1. § (2)
bekezdésében meghatározott kötelezettségének az adott tárgyév szeptember 31-ig köteles eleget tenni.
5. § (1) A háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatásért a tulajdonos díjat köteles fizetni.
(2) A díjfizetés a szolgáltatás megtörténtekor esedékes készpénzfizetési számla ellenében.
(3) A közszolgáltatás térítési díját a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, illetve összegszerűségével kapcsolatban a tulajdonos a
szolgáltató által üzemeltetett ügyfélszolgálaton kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésével kapcsolatos
kötelezettségre halasztó hatálya nincs. A tulajdonos által írásban tett kifogásra a szolgáltató 15 napon belül írásban
köteles válaszolni.
6. § Szolgáltató köteles a szolgáltatás során az általa okozott szennyeződés megszüntetéséről gondoskodni.
7. § A szolgáltató megtagadhatja a szolgáltatás elvégzését ha:
a) az időjárási viszonyok nem teszik lehetővé az ingatlan megközelítését,
b) az útviszonyok miatt balesetveszélyes az ingatlan megközelítése,
c) az ingatlan alkalmatlan a járművel történő szolgáltatás végrehajtására,
d) nem biztosított a biztonságos, balesetmentes munkavégzés
e) a háztartási szennyvíz veszélyes anyaggal szennyezett.
8. § (1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok közül a
szolgáltatást igénybevevő természetes személyek (a továbbiakban: szerződő fél) személyazonosító adatai közül:
a) a nevét, nők esetében születési név
b) a születési idejét és helyét
c) az anyja nevét kezelheti.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt adatokon túl kezelheti a szerződő fél lakóhelyének, továbbá tartózkodási helyének
címét is.
(3) Az adatkezelés célja a szerződő fél és a részére nyújtott szolgáltatás, a szolgáltatás mennyiségének,
ellenértékének és az ellenérték kiegyenlítésére vonatkozó adatok nyilvántartása.
(4) A (3) bekezdésben foglalt cél érdekében a személyes adatok és a szolgáltatás tárgya e célra generált technikai
azonosítóval összekapcsolható.
(5) Az adatkezelést úgy kell kialakítani és végezni, hogy annak tartalmát csak az arra jogosultak ismerhessék meg.
(6) Az adatkezelést kizárólag a szolgáltatóval munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
álló személy végezheti.
(7) A személyes adatok kizárólag a szerződéses jogviszony időtartama alatt kezelhetők. A jogviszony megszűntével
a személyes adatokat haladéktalanul meg kell semmisíteni.
9. § (1) A közszolgáltatás igénybevételéről a közszolgáltató és a szolgáltatást igénybevevő ingatlan tulajdonos
írásban szerződést köt.
(2) A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződésben kötelező tartalmi elemként meg kell jelölni:
a) a közszolgáltatót, és azonosító adatait;
b) a megrendelő ingatlan tulajdonos nevét,
ba) születési idejét,
bb) anyja nevét,
bc) lakcímét;
c) az elvégzésre kerülő közszolgáltatás meghatározását;
d) a közszolgáltatás igénybevételének napját,
e) a teljesítés helyét;
f) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat;
g) felek jogait és kötelezettségeit;
h) a közszolgáltatási díj megállapítását;
i) a számla kiegyenlítésének módját;
j) a szerződés felmondásának feltételeit;
k) a szolgáltatással kapcsolatos panasz benyújtásának, kivizsgálásának eljárási rendjét;
l) az esetleges jogvita elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság megnevezését;
m) szerződéskötés időpontját, a szerződés kötő felek aláírását.
5. Záró rendelkezések
10. § (1) Ez a rendelet 2014. április 5-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
28/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendelet.
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1. melléklet a …./2014. (…..) önkormányzati rendelethez
a) A közszolgáltató adatai
név: Gyomaszolg Ipari Park Kft
székhely: Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 3741/13 hrsz
adószám: 10665387-2-04
cégjegyzékszám: 04-09-001752
b) Ártalmatlanító hely adatai
Cím: Gyomaendrőd külterület 02238/3 hrsz
Tulajdonos: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Megnevezés: Szennyvíztisztító telep
Üzemeltető: Alföldvíz Zrt.
2. melléklet a …/2014. (…...) önkormányzati rendelethez
A szolgáltatás díjtételei
A
1
Lakossági szennyvízszippantási és szállítási (5 km-en belül) díj:
2
1-3 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással
3
4-8 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással
4
Lakossági szennyvízszippantási és szállítási (5-10 km-en belül) díj:
5
1-3 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással
6
4-8 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással
7
Vállalkozási és közületi szennyvízszippantási és szállítási (5 km-en belül) díj:
8
1-3 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással
9
4-8 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással
10 Vállalkozási és közületi szennyvízszippantási és szállítási (5-10 km-en belül) díj:
11 1-3 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással
12 4-8 m3 közötti szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással
13 Vállalkozási és lakossági szennyvízszippantási és szállítási (10-15 km-en belül) díj:
14 1-3 m3 közötti szennyvízszippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással:
15 4-8 m3 közötti szennyvízszippantása, ártalmatlanító helyre történő szállítással:
16 Árnyékszékek, WC gödrök szennyvízszippantási és szállítási díja:
Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 04. 05.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
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B
Díjtétel
2.443,-Ft/m3
2.352,-Ft/m3
2.557,-Ft/m3
2.464,-Ft/m3
2.443,-Ft/m3
2.352,-Ft/m3
2.557,-Ft/m3
2.464,-Ft/m3
2.590,- Ft/m3
2.498,-Ft/m3
8.295,-Ft/m3

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. március 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
Nyíri Szmolár Eszter
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI. 29.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban Hör.) módosítása Kormányhivataltól érkezett észrevételek alapján vált
szükségessé.
Ezek az észrevételek az alábbiak:
- A Hör.-ben nincs hivatkozása 4-6. mellékletekre.
- A Hör. nem tartalmazza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés olyan tartalmi elemeit, amelyet más
jogszabály nem tartalmaz (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény /továbbiakban Htv./ 33. § (1), 34. § (5), 35.
§ c), 317/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet 4. §).
- a Hör. nem tartaklmazza a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokra (Htv. 88. § (4) c) pont).
Gyomaendrőd Város Önkormányzata külön rendeletben szabályozza a közterület tisztántartásával kapcsolatos
részletes szabályokat, a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 37/2007. (XI. 30.) Gye. Kt.
rendeletében. Emiatt ezen rendelkezéseket a hulladékkal kapcsolatos rendeletünkbe nem szükséges beépíteni.
Fentiek tükrében a Hör. rendelkezéseiben az alábbiak szerint javasoljuk a módosítást:
A Hör. 1. §-át javaslom kiegészíteni (2a) bekezdéssel, melyben a közszolgáltató és az önkormányzat közötti
közszolgáltatói szerződés egyéb jogszabályokban előírtakon kívül, az önkormányzat által sajátosan meghatározott
szerződéses tartalmi elemeit fogalmazza meg.
A Hör. 1 §-ában megjelölt területi hatályt ki kell terjeszteni a 3. számú mellékletben felsorolt üdülő területekre is.
A Hör. 3. §-ába javaslom a 4. és 5. mellékletre történő hivatkozást beépíteni.
Az 4. § (2) bek. e) f) és g) pontját nyelvhelyességi hiba miatt javaslom módosítani.
A Hör. 5. §-át új (4) (5) bekezdéssel javaslom kiegészíteni, mely rendelkezések a 6. mellékletre hivatkoznak. Az 5. §t továbbá egy (6) bekezdéssel javaslom kiegészíteni, mely az ingatlanhasználó jogszabályban meghatározottakon
felül, az önkormányzat által előírt kötelességét írja elő.
A Hör. mellékleteit javaslom módosítani, az 1. sz. mellékletet a Gyomaközszolg Nonprofittá válása miatt, a 2.
mellékletet a változó utcanevek miatt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslatban foglaltak
jóváhagyására!

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

A Bizottság egyhangúan javasolja a döntési
javaslat elfogadását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság egyhangúan javasolja a döntési
javaslat elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság egyhangúan javasolja a döntési
javaslat elfogadását.
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Döntési javaslat
"A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI. 29.)
önkormányzati rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendeletet módosító rendeletét az alábbiak szerint
jóváhagyja:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2014. (.....) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI. 29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI. 29.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Hör.) 1. §-a kiegészül a következő (2a) bekezdés rendelkezéseivel:
„(2a) Az (1) bekezdésben megnevezett közszolgáltatóval kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
a hulladékról szóló törvényben és a végrehajtási jogszabályokban meghatározottakon kívül a következőket
tartalmazza:
a) a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vevőkkel megkötendő egyedi közüzemi
szerződések kezelésének módját;
b) a közszolgáltató felhatalmazását a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére;
c) vis major esetekben a közszolgáltató helyettesítésének rendjére vonatkozó szabályokat.”
2. § A Hör. 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdésben foglalt közszolgáltatási terület határait a 2. és 3. melléklet tartalmazza.”
3. § A Hör. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közszolgáltatás igénybevételéről a közszolgáltató és az ingatlanhasználó szerződést köt az 5. mellékletben
foglalt tartalommal.”
4. § A Hör. 4. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás nyújtásának feltételeiről szóló felajánlás
tartalmát a 4. melléklet határozza meg.”
5. § A Hör. 4. § (2) bekezdés e) f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„e) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, az ingatlanhasználó igényei szerinti további többletszolgáltatást és annak
díját;
f) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját;
g) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit.„
6. § A Hör. 5. §-a következő (4), (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdésben előírt gyűjtőedényekben nem elhelyezhető települési szilárd hulladékot az ingatlanhasználó
a rendelet 6. mellékletében meghatározott módon köteles elhelyezni.
(5) A lakosság által szelektíven gyűjtött hulladékot a rendelet 6. mellékletében meghatározott módon és helyen
helyezheti el.
(6) Az ingatlanhasználó a hulladék gyűjtése és tárolása során köteles úgy eljárni annak érdekében, hogy a hulladék
mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített
környezetét ne szennyezze, a növény - és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.”
7. § A Hör. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
8. § A Hör. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
9. § A Hör. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
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10. § Ez a rendelet 2014. április 5-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2014. március
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

1. melléklet a ../2014. (….) önkormányzati rendelethez
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás rendszeres teljesítésére jogosult,
illetőleg kötelezett közszolgáltató adatai
1. A szolgáltató megnevezése: Gyomaközszolg Nonprofit Kft.
2. Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelepi u. 2. 3741/13 hrsz.
3. KÜJ azonosító: 101 959 814
4. KTJ-azonosító: 101 705 153
5. Statisztikai számjel: 13794602-3811-572-04
6. Adószám: 13794602-2-04,
7. Cégjegyzékszám: 04-09-007188
8. A szerződés szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges Országos Hulladékgazdálkodási
Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: OHÜ) által kiadott minősítő okirat száma: A-015/2013
2. melléklet a ../2014. (….) önkormányzati rendelethez

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

A hulladékszállítási közszolgáltatási terület határai
A
B
Közszolgáltatással ellátott terület
Közszolgáltatás típusa (kukás/zsákos)
Áchim András utca
kukás
Ady Endre utca
kukás
Akác utca
kukás
Alkotmány utca
kukás
Álmos utca
kukás
Apponyi utca
kukás
Arany János utca
kukás
Árpád utca
kukás
Attila utca
kukás
Géza fejedelem utca
kukás
Babits Mihály utca
kukás
Bacsó Béla utca
kukás
Bajcsy-Zsilinszky út
kukás
Balassi Bálint utca
kukás
Bánomkerti út.
kukás
Bányász utca
kukás
Baross Gábor utca
kukás
Bartók Béla utca
kukás
Batthyány Lajos utca
kukás
Béke utca
kukás
Bem utca
kukás
Bercsényi Miklós utca
kukás
Berzsenyi Dániel utca
kukás
Besenyszegi utca
kukás
Bessenyei György utca
kukás
Bethlen Gábor utca
kukás
Blaha Lujza utca
kukás
Bocskai István utca
kukás
Botond utca
kukás
Budai Nagy Antal utca
kukás
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

Csillagos utca
Csokonai Vitéz M. utca
Csurgó utca
Damjanich utca
Damjanich János tér
Dankó Pista utca
Deák Ferenc utca
Décsi utca
Dobi István utca
Dobó István utca
Dózsa György utca
Dr. Csókási Béla tér
Egressy Béni utca
Endrődi utca
Eötvös József utca
Erkel Ferenc utca
Erzsébet liget
Esze Tamás utca
Fáy András utca
Fazekasi utca
Fegyvernek utca
Fő út
Dr. Pikó Béla utca
Gábor Áron utca
Gárdonyi Géza utca
Gutenberg utca
Gyóni Géza utca
Halász utca
Hámán Kató utca
Hantoskerti út
Hársfa utca
Hatház utca
Hídfő utca
Honvéd utca
Hősök tere
Hősök útja
Hunyadi János utca
Ifjúsági lakótelep
Ipartelep utca
Jókai Mór utca
József Attila utca
Juhász Gyula utca
Kacsóh Pongrác utca
Kálvin János utca
Kántorkert sor
Kárász utca
Kató József utca
Katona József utca
Kazinczy Ferenc utca
Kecsegés-zug tanya
Keleti utca
Kenderáztató utca
Keresztúri utca
Kinizsi Pál utca
Kisfaludy utca
Kisfok utca
Kisréti utca

kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
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88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

Kiss Bálint utca
Kner tér
Kner utca
Kodály Zoltán utca
Korányi Frigyes utca
Kós Károly utca
Kossuth tér
Kossuth Lajos út
Kölcsey Ferenc utca
Könyves Kálmán utca
Körgát utca
Körös utca
Körös sor
Kőrösi Csoma Sándor utca
Köztársaság utca
Szent István utca
Kürt utca
Lábas utca
Lehel utca
Lévai utca
Liliom utca
Liszt Ferenc utca
Losonczi István utca
Madách Imre utca
Magtárlaposi utca
Márton Gábor tér
Martos Flóra utca
Mátyás király utca
Mester utca
Micsurin utca
Mikes Kelemen utca
Mikszáth Kálmán utca
Mirhóháti utca
Mirhói utca
Mohácsi utca
Móra Ferenc utca
Móricz Zsigmond utca
Munkácsy Mihály utca
Nagy Sándor utca
Nap utca
Napkeleti utca
Németzugi sor
Népliget út
Nyárszegi utca
Október 6. lakótelep
Orgona utca
Pásztor János tér
Pásztor János utca
Petőfi Sándor utca
Polányi Máté utca
Pósa Lajos utca
Rácz Lajos utca
Radnóti Miklós utca v
Rákóczi Ferenc út
Rév utca
Rózsa Ferenc utca
Rózsahegyi Kálmán utca
Kállai Ferenc utca

kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
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146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202

Luther utca
Kovács Imre utca
Selyem út
Semmelweis Ignác utca
Somogyi Béla utca
Sugár út
Szabadság utca
Szabadság tér v
Szabó Dezső utca
Szabó Ervin utca
Szántó Kovács János utca
Széchenyi István utca
Székely Bertalan utca
Szélmalom utca
Szent Antal utca
Szondy György utca
Tamási Áron utca
Kálmán Farkas utca
Táncsics Mihály utca
Temető utca
Tokai Ferenc utca
Toldi Miklós utca
Tompa Mihály utca
Toronyi utca
Tulipán utca
Újkert sor
Vadász utca
Vásártéri lakótelep
Vasvári Pál utca
Vaszkó Mihály utca v
Vidovszky Béla utca
Vízmű sor
Vörösmarty Mihály utca
Wesselényi Miklós utca 1
Wodiáner Albert tér
Dávidházi Sámuel utca
Zöldfa utca
Zrínyi Ilona üdülő-telep
Zrínyi Ilona utca
Zrínyi Miklós utca
Zsák utca
Csejti utca
Varjasi utca
Simai utca
Vasútsor utca
Ugari út
Diófa utca
Határ út
Iskola utca
Kis utca
Kör utca
Páskumi út
Polyákhalmi út
Szőlőskert utca
Álmosdomb utca
Bacsalaposi út
Szarvasi út

kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
zsákos
zsákos
zsákos
kukás
zsákos
zsákos
zsákos
zsákos
zsákos
zsákos
zsákos
kukás
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203
204
205
206
207
208
209
210

Kondorosi út
Tóth Árpád utca
Tanya II.
Tanya III
Tanya IV.
Tanya V.
Tanya VI.
Tanya VII.

kukás
kukás
zsákos
zsákos
zsákos
zsákos
zsákos
zsákos
3. melléklet a ../2014. (….) önkormányzati rendelethez
Üdülő területek

Körös sor: 1302/1 hrsz-ú ingatlantól az 1302/32 hrsz-ú ingatlanig
Dr. Szilágyi Ferenc üdülő-telep
Dobó István utca: 1520 hrsz-ú ingatlantól az 1549 hrsz-ú ingatlanig
Zrínyi Ilona üdülő-telep: 880 hrsz-ú ingatlantól a 909 hrsz-ú ingatlanig

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 04. 05.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. március 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Szennyvíztisztító telep korszerűsítése projekt előrehaladásáról beszámoló
Megyeri Sándor, Mile Erika
Megyeri Sándor
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A projektmenedzser elkészítette a beruházásról szóló beszámolóját, melyet az előterjesztés mellékleteként
olvashatnak.
A gyomaendrod.hu honlap aloldalán a projekttel kapcsolatos információkat, szerződéseket, fényképeket tesszük
közzé.
2014 évben több nyilvános eseményen publikáljuk a projekt aktuális helyzetét, előrehaladását.(sajtó tájékoztató, nyílt
koordinációs értekezlet, képviselő-testületi ülés, közmeghallgatás)
Eddig 10 db kifizetési kérelem és projekt előrehaladási jelentés benyújtása történt meg, melyből kilencet elbírált és
kifizetett a Közreműködő Szervezet.
A kivitelező PPSZ Gyomaendrőd Konzorciumot vezető Penta Kft. a kivitelezés építési tevékenységének
megkezdését 2014. 03. 10. nappal jelentette be a szakhatóságoknak. A csatornahálózat rekonstrukciót kivitelező AHíd Építő Zrt. pedig a 48 pontszerű hibahely kijavításának készre jelentését 2014. február 28.-val jelentette le az
Önkormányzat felé.
Kérem a T. Képviselő-testületet a beszámolóban foglaltak tudomásul vételére.

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

A bizottság egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek
a beszámoló elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek a
beszámolóban foglaltak elfogadását.

Döntési javaslat
"Beszámoló szennyvíztisztító telep projektről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉG VÁLL.
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0055 azonosító számú Gyomaendrőd
szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című projekttel kapcsolatban készített beszámolóban foglaltakat
tudomásul veszi.

Határidők, felelősök:
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Határidő: 2014. 03. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Mile Erika
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Gyomaendrőd szennyvíztisztító telepének korszerűsítése
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0055
A projekt tárgya:
Gyomaendrődön elválasztott rendszerű csatornahálózat épült ki összesen 114 807 m hosszon,
amely teljes egészében gravitációs elven működik. A városban üzemelő közbenső átemelők
száma 21. A szennyvizet 1 db főátemelő juttatja ki a tisztítótelepre.
Gyomaendrődön 5 501 db ingatlan található a kiépített csatornahálózat mellett. Ez a városban
található összes ingatlan ~85 %-át teszi ki. A csatornahálózatra 2010-ig összesen 4 866
ingatlan csatlakozott, amely érték 88 %-os rácsatlakozási arányt jelent.
A nem csatornázott és a csatornahálózattal ellátott, de nem rákötött lakásoknál a szennyvíz
gyűjtése szippantással történik. A szippantott szennyvíz kibocsátást vizsgálva, látható, hogy
az egy főre jutó TFH mennyisége éves átlagban 5,3 l/fő/nap. Ebből az alacsony mennyiségből
arra lehet következtetni, hogy jelentős mértékű a szennyvízszikkasztás mind a csatornázatlan
területeken, mind a csatornával ellátott, de nem csatlakozott ingatlanok esetében.
A Gyomaendrőd Városi Szennyvíztisztító telep kapacitása: 2 800 m3/nap 13.333 LEÉ.
A szennyvíztisztító telepről kikerülő tisztított szennyvíz minőségét vizsgálva megállapítható,
hogy a jelenlegi technológiája a N-formák eltávolítását nem tudja megfelelően biztosítani
A telepre nagy mennyiségű idegenvíz érkezik be (hidraulikai túlterhelés), ez pedig az elfolyó
tisztított szennyvíz lebegőanyag tartalmának határérték túllépését okozza. A jövőben az
idegenvizek mennyiségét az Önkormányzat (az üzemeltető Alföldvíz Zrt-vel együttműködve)
jelentősen le fogja csökkenteni, a beérkező (számlázott) szennyvíz mennyiség max. 20 %-ra.
Ezen cél elérése érdekében elkészült az infiltráció csökkentési intézkedési terv.
A Gyomaendrőd szennyvíztisztító telep fejlesztésére vonatkozó elvi vízjogi engedélyezési
terv 2011 májusában készült el. A meglevő tisztítási technológiai - a végrehajtott gépészeti
fejlesztések, azaz ejektoros levegőztetés – nem alkalmas a hatósági előírásoknak megfelelő
tisztított szennyvíz minőség biztosítására. A rendszer átalakításával, fejlesztésével a
szennyvíztisztító telep alkalmassá válhat az üzemeltetési engedélyben előírt határértékek
betartása.
A tisztító telep fejlesztése a meglevő telep területén valósul meg. Az építés időszakában is
folyamatosan fenn kell tartani a jelenlegi szennyvíztisztítási üzemet.
A tervezett telep hidraulikai adatai:
névleges hidraulikai kapacitás :
Q=
1.850
m3/nap
biológiai terhelés :
16.846
LE
Szükségessé válik egy homlokrakodó kisgép beszerzése, amely a tározóterületen belül
mozgatja a víztelenített iszapot.
A nagy mennyiségű idegenvíz mennyiséget a projekt keretében 20 % alá kell csökkenteni.
Ennek érdekében a már csatornázott területeken a projekt keretében rekonstrukció elvégzése
szükséges.

A projekt keretében csatornahálózat rekonstrukcióra is sor kerül, ami 48 db. lokális, pontszerű
hálózati hiba kijavítását foglalja magába.
A projekt ütemezése:
A projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2012. április 10.
A projekt megvalósításának a napja:
Szennyvízcsatorna hálózat: 2014. július 28.
Szennyvíztisztító telep: 2015. május 26.
A projekt pénzügyi adatai (Támogatási Szerződés alapján):
A megvalósítási munkák nettó összköltsége:
Összes elszámolható költség tartalékkal:
A támogatás mértéke:
Összes elszámolható költségből támogatás:
Összes elszámolható költségből önerő:
Összes nem elszámolható költség:
Összes önerő:

859 171 000 Ft.
842 709 892 Ft.(nettó)
83,097454%
700 270 465 Ft.(nettó)
142 439 427 Ft.(nettó)
16 461 108 Ft.(nettó)
158 900 535 Ft (nettó)

Eddigi tényleges és tervezett kifizetések

Nem elszámolható ktg
Elszámolható költség
Támogatás elszámolható
ktgből
Önerő elszámolható ktgből
Összes önerő
EU önerő igénybevett:
BM önerő igénybevett
(elszámolható ktg önerő 50%)
Önkorm. saját erő TSZ
alapján:
A Támogatási Szerződésben
nem szereplő egyéb költség Közművagyon értékelés
közbeszerzési tanácsadó
Önkorm. Saját erő
mindösszesen (nettó)

0
117 727 391

2014
9 426 548
505 239 711

2015
3 934 560
201 442 790

Összes
16 461 108
842 709 892

15 206 834

97 828 465

419 841 336

167 393 830

700 270 465

3 093 166
6 193 166
218 549

19 898 926
19 898 926
19 898 926

85 398 375
94 824 923
-

34 048 960
37 983 520

142 439 427
158 900 535
20 117 475

351 320

-

42 699 187

17 024 480

60 074 987

5 623 297

-

52 125 735

20 959 040

78 708 072

-

-

130 000

5 623 297

0

52 255 735

20 959 040

78 708 072

2012
3 100 000
18 300 000

2013

859 171 000

A projekt szereplői:
Önkormányzat képviselői
 Projekt Felelős Szervezet vezetője (Várfi András polgármester)
 Kapcsolattartó (Mile Erika)
Projektmenedzsment szervezet - VTK Innosystem Kft
Szerződéskötés dátuma: 2012. augusztus 17.
Közbeszerzési szakértő - All-Ready Kft.
Szerződéskötés dátuma: 2012. április 20.
PR szakértő - PIAQUA Kft.
Szerződéskötés dátuma: 2012. augusztus 22.
FIDIC Mérnök - ALL-INVESTOR Kft
Szerződéskötés dátuma: 2012. augusztus 17.
Kivitelező(k) Szennyvíztelep építés: PPSZ Gyomaendrőd Konzorcium
Szennyvízcsatorna rekonstrukció: A-HÍD Építő Zrt.
A támogatási ráta átszámítását befolyásoló vagyonelemek tekintetében a tervezett beruházás
költségeinek vagyonleltár szerinti objektum struktúrában történő bemutatása, valamint
felújítási és pótlási terv elkészítése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás során a PIAQUA Kft.
kiválasztására került sor. Jelenleg folyik az üzemeltetőtől történő adatgyűjtés. Az elkészült és
benyújtott kérelem eredményeként a támogatás mértéke a jelenlegi 83,097454%-ról
maximum 95%-ra nőhet. A benyújtás várható időpontja: 2014. június 17.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata benyújtotta a 2014-es évre vonatkozó NFM EU önerő
alap támogatás iránti kérelmét. Ennek keretében erre az évre 85 398 375 Ft. önerő támogatási
igény benyújtására került sor. A kérelem elutasításra került. A döntés ellen Gyomaendrőd
Város Önkormányzata kifogással élt.
Az építési munkák jelenlegi helyzete:
A szennyvíztelep megvalósításához kapcsolódó vízjogi létesítési engedély és építési engedély
rendelkezésre áll. A kiviteli tervek rövid időn belül elkészülnek, amint az időjárási viszonyok
engedik, elindulhatnak az építési munkálatok.
A szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukciója a befejezés előtt áll. A 75%-os készültség utáni
számlák be lettek nyújtva. A vállalkozó a kivitelezési munkákat 2014. február 28-án készre
jelentette, kérte az átadás-átvételi eljárás lefolytatását. A Mérnök az eljárást 2014. március 13ára tűzte ki. A műszaki átadás-átvétel sikeresen lezajlott. A vállalkozó benyújthatja a
végszámlát.
A projekt keretében beszerzésre került egy homlokrakodó gép. A gép a tározóterületen belül
mozgatja majd a víztelenített iszapot.
Megyeri Sándor s.k.
projekt menedzser

4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. március 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Városi Egészségügyi Intézmény 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadása
Keresztesné Jáksó Éva, Dr. Torma Éva önkormányzati intézmény vezető
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosa, Dr. Torma Éva a mellékelt beszámolójával tájékoztatja a
Tisztelt Képviselő-testületet a település egészségügyi helyzetéről, a település ellátását szolgáló 2013. évi alap és
szakorvosi tevékenységről.
A Képviselő-testület 535/2010. (XII. 23.) Gye. Kt. számú határozatával meghatározta a beszámoló tartalmi elemeit,
melyre tekintettel készítette el az intézmény a beszámolóját:
„1. Az adott év költségvetési főösszegeinek bemutatása
2. Szolgáltatás, gazdálkodás
2.1. Szervezetben bekövetkezett változások – alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat változásai,
módosításai
2.2. Területi ellátási kötelezettség bemutatása az egészségügyi szakellátás és gondozás, védőnői szolgálat, iskolaés ifjúsági-egészségügyi ellátás, háziorvosi praxis működtetése körében kiemelve az adott évben bekövetkezett
változásokat és annak költségvetési és finanszírozási hatásait
2. 3. Teljesítményelemzés szakrendelésekre lebontva
2 4. Pénzmaradvány felhasználása
3. Személyi és tárgyi feltételek alakulása szakfeladatokra lebontva:
egészségügyi gondnoksághoz tartozó alkalmazottak köre, foglalkoztatási jogviszony, szakmai végzettség
bemutatása,
közalkalmazotti, közreműködői, szabadfoglalkozású státuszok megnevezése óraszámok megjelölésével
4. Az adott évben megvalósult fejlesztések
5. Intézmény szakmai és gazdasági munkájának ellenőrzései
6. Az adott évben benyújtott pályázatok
7. Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség
8. Tervek
Az intézményi beszámolót előzetesen véleményeztetni kell az alkalmazotti közösséggel.”
A beszámoló valamint a közalkalmazottak és a szakmai vezető testület elnökének véleménye az előterjesztés
mellékletét képezi.
Az egészségügyi intézmény fenntartója hatáskörében folyamatosan felügyeli és ellenőrzi az intézmény működését
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (1) bekezdés a) pontja alapján. Fent leírtak alapján az
intézményvezető beszámolóját elfogadásra a Képviselő-testület elé terjeszti.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen a beszámolót megvitatni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.

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

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

15

Döntési javaslat
"Városi Egészségügyi Intézmény 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155.
§ (1) bekezdés a) pontja alapján elfogadja a Városi Egészségügyi Intézmény 2013. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Bevezető

Az egészségügy közgazdaságtani szempontból olyan terület, ahova érdemes
pénzt befektetni; olyan összeget lenne célszerű, amely nem is áll rendelkezésre
és az eredmények egészen biztosan sokkal később jelentkeznek.

Churchill politikusra és államférfira osztotta a közpolitikával foglalkozó
embereket. Egyik híres definíciója szerint a politikus legfeljebb választási
ciklusig, vagy még inkább a közvélemény-kutatásig gondolkodik, az államférfi
pedig évtizedekkel foglalkozik. Az egészségügy ennek kiváló példája: hosszú távú
befektetés; eredményei később jelentkeznek.

A mai magyar helyzet hasonlít az 1970-es évek finnországiéra. Ott Urho
Kekkonen, aki az ország elnöke volt megértette, hogy van értelme az
egészségügybe befektetni. Vagyis nem szabad feladni azt a tevékenységet, hogy
meggyőzzük a döntéshozókat: tegyenek be pénzt az egészségügybe.

Az egészségügyi programok újraértékelése akkor lehet opció, ha a magyar
gazdaságnak 3 %-os növekedése lesz. Magyarország az egészségügyre GDParányosan kevesebbet költ, mint a legtöbb európai uniós ország.
( 2010-ben 4,5 % ; 2013-ban 4,1 % . ) Hazánk a legjobb eredményt az európai
egészségügyi rendszerek összevetésében 2008-ban érte el, amikor működött az
Egészségbiztosítási Felügyelet. Ugyan 2007 előtt nem voltak várólisták, ám
ennek nem az akkori egészségügy problémamentes működése, sokkal inkább az
átláthatatlan viszonyrendszer volt a magyarázata.

3

A gazdasági növekedéssel bővülhet a foglalkoztatás és az életmódbeli
változtatásoknak is lesz reális alapja, hiszen életvitel szempontjából valóban a
magyar társadalom nem a legegészségtudatosabb.

Az egészségügyi rendszerben is jellemző – ahogyan össztársadalmi szinten – a
sárdobálás (valaki mindig a másik szereplőt hibáztatja), ami senkinek sem jó,
hiszen egy nagyon fontos pont a betegek szempontjainak figyelembevétele szorul
háttérbe.

Mindezek következménye, hogy frusztráltak a betegek, mert számukra
ismeretlen, fenyegető helyzetben úgy érzik, hogy nem a jogos kívánalmaiknak
megfelelően bánnak velük. Többnyire frusztráltak az orvosok is, mert a „csúcsra
járatás” miatt sem idejük, sem energiájuk, sem elegendő eszközük a betegek
kívánságainak maradéktalan teljesítéséhez. Frusztráltak az intézmények vezetői
is, mert folyamatos nyomás alatt vannak a szakmai oldal jogos követelései miatt
és a financiális nehézségek miatt.
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Helyzetértékelés
Az egészségügy nem kormányzati prioritás. Az ágazat vezetője nincs miniszteri
rangban, nincs ott a kormányüléseken, nincs biztosítva állandó jelenléte. Az
EMMI (Emberi Erőforrások Minisztériuma) vezetője nem tudja olyan mértékben
képviselni azokat a szakmai területeket, amelyek alá vannak besorolva, hiszen
hét szakmai terület is odatartozik.

A Semmelweis Tervnek az a szelete valósult meg, ami a rendszer irányításával
kapcsolatos

kérdéseket

foglalta

magába.

Létrehozták

a

GYEMSZI-t

(Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet),
amely öt intézmény összeolvadásából keletkezett. Az államosítással intézményfenntartási feladatokat is el kell látniuk.

Olyan változások is történtek az egészségügyben, amelyet nem az államtitkárság
indított el, hanem más minisztériumok. Eddig csak a Nemzetgazdasági
Minisztériumot vagy a Pénzügyminisztériumot szoktuk meg, mint azon szereplőt,
amely folyamatos beleszól az egészségügyi körülmények alakulásába. A
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium átstrukturálta a kormányhivatalok
feladatait és a megyei ÁNTSZ - szervezeteket majdnem teljesen „bekebelezte”,
illetve a REP-ek (Regionális Egészségbiztosítási Pénztárak) is beolvasztásra
kerültek, legalábbis a pénzbeli szolgáltatások tekintetében.

Az államosításokat nem a Semmelweis Terv kezdeményezte, ennek ellenére
megtörtént. A járóbeteg-ellátás és a háziorvosi rendszer még (!) állva maradtak.
Az állampolgároknak bizony nem mindegy, hogy ki a tulajdonos, hiszen az
ellátáshoz való hozzáférést befolyásolja.
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Ugyanakkor az önkormányzati források elvesztése súlyos nehézség. Amennyiben
a helyi közösségi kontroll folyamatosan eltűnik a rendszerből, mindannyiunk
közös vesztesége.

A tulajdonosok felismerték a veszélyeket, amelyet a központosítás és a közeli
kórházhoz ( esetünkben Békéscsaba ) való csatolás jelent. Ezért a legtöbb
fenntartó önkormányzat például műszerfejlesztésre ad pénzt, annak ellenére,
hogy a járóbeteg-szakellátás még éppen nem veszteséges.

A

betegjogokkal

kapcsolatosan

az

Országos

Betegjogi,

Ellátottjogi,

Gyermekjogi és Dokumentációs Központ nem hozza azt a teljesítményt, amit
annak idején az Egészségbiztosítási Felügyelet. Ugyanakkor az állandó viták is
a betegbizalom elvesztésével járnak. A minőségi szolgáltatások iránti növekvő
lakossági kereslet, és a fokozott igényekkel lépést tartani nehezen tudó kínálat
között egyre mélyebb a szakadék.

Az Európai Unió-s csatlakozás új lehetőségeket teremtett az egészségügyi
dolgozók számára. A jobb élet -és munkakörülmények iránt fogékony
orvosok/szakdolgozók megismerték az egyenrangú felek között működő beteg
-orvos kapcsolatot, a szakmai partnerségen alapuló kollegális viszonyt a
feudális kiszolgáltatottság helyett; a biztonságos és fényes megélhetést biztosító
legális jövedelmet a megalázó és bizonytalan - ugyanakkor egyre szűkülő „para” helyett. Aki teheti és van mersze hozzá, él a lehetőséggel. Ez már a XXI.
század!

„ A világ utálja a változást, mégis ez az egyetlen dolog, ami haladáshoz vezet.
… foglalkoztasson mindnyájunkat a jövő azért, mert életünk hátralévő részét abban töltjük el.”
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/ Charles Franklin Kettering /

1.

Az adott év költségvetési főösszegeinek bemutatása

Az intézmény működésével kapcsolatos bevételi és költségkategóriák bemutatása
a 2013.01.01. - 12.31-ig terjedő időszakban:

adatok: eFt.
Kiadási kategória

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

Személyi juttatások

70.323

78.905

78.904

Munkaadót terhelő járulékok

19.025

20.848

20.838

Dologi kiadások

62.671

80.416

80.415

0

5

5

0

18.201

7.705

143.879

153.955

158.519

Intézményi saját bevételek

4.140

4.145

6.328

TÁMOP-6.2.4 pályázati forrás

2.000

2.000

1.384

Előző évi költségvetési visszatérülések

0

0

1.196

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

0

32.206

21.711

Önkormányzati működési célú támogatás

2.000

5.374

5.374

0

695

695

Működési célú pénzeszköz átadás

Teljesítés

államháztartáson kívülre
Intézményi beruházási kiadások
Bevételi kategória
OEP-től átvett működési célú pénzeszköz

Önkormányzati felhalmozási célú
támogatás
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KIADÁSOK

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok

A

2013.

évi

költségvetés

tervezésekor

a

költségvetési

engedélyezett

létszámkeretünk 31 fő volt. Munkavállalóink közalkalmazotti besorolása a
hatályos törvényeknek megfelelően történt, figyelembe véve az év elején
esedékes soros lépéseket.

A 2003. évi LXXXIV. törvény módosításra került, a 2013. évi CXXVII. törvény
alapján rendezték az egészségügyi dolgozók bérét. Az orvosoknak és a
szakdolgozónak kifizetett illetmény fedezetét, az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár megküldte a Városi Egészségügyi Intézménynek.

Két dolgozónk részére fizettünk ki – harminc éves közalkalmazotti jogviszonya
alapján – jubileumi jutalmat.

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok teljesítése megfelel a
módosított előirányzatnak.

Dologi kiadások

A kiadások tervezésénél törekedtünk az optimális és gazdaságos működés
fenntartására.

 Készletbeszerzések ( gyógyszer, irodaszer, festékpatron, szakmai anyag,
kisértékű tárgyi eszköz, számítástechnikai alkatrész ):
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésünk 2.407 eFt. volt ebben az évben.
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Feladatunk volt a gyomaendrődi 1-es és 2-es háziorvosi körzet szakmai és
tárgyi minimum feltételének biztosítása.
Magzati szívhanghallgató készüléket vásároltunk a védőnői körzet
részére.
Higanymentes vérnyomásmérőket szereztünk be, az eddig használt
higanyos vérnyomásmérők helyett.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 586/2013. (XI.28. ) Gye. Kt.
határozata értelmében a 7-es praxis átvétele során 336 eFt. értékben
berendezési

tárgyak

kerültek

megvásárlásra

Dr.

Bánki

Gyula

háziorvostól.
 Szolgáltatások (telefon, internet, számítástechnikai szolgáltatás, bérleti
díjak, gázenergia, villamosenergia, vízdíj és csatornadíjak, karbantartási
költségek, egyéb üzemeltetési szolgáltatások, vállalkozó orvosoknak
kifizetett díjak ); a szolgáltatások költségkategórián belül, mintegy 78 % a
vásárolt közszolgáltatások értéke, amely a vállalkozó orvosokkal és
háziorvosokkal fennálló szerződések teljesítését biztosítja. Ezen a soron
48.270 eFt-ot fizettünk ki.
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BEVÉTELEK
Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett működési célú pénzeszköz

Intézetünk a jelenleg hatályos 43/1999. ( III.3. ) Kormányrendelet finanszírozási
szabályai szerint határozta meg az OEP-től származó bevételeit.
A következő táblázatban összefoglaljuk, a 2013. évre realizálódott bevételeinket:
adatok: eFt-ban
Megnevezés

2012. évben

2013.12.31-ig

Változás ( % )

realizálódott bevétel

realizálódott

2012. = 100 %

(OEP visszaigazolás

bevétel

alapján )

(OEP
visszaigazolás
alapján)

Háziorvosi szolgálat

14.102

19.124

136

Iskola egészségügyi ellátás

1.113

1.297

117

Védőnői szolgálat

18.843

21.427

114

Járóbeteg szakellátás

121.905

116.671

96

Összesen

155.963

158.519

102
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A feltüntetett adatokból kitűnik, hogy a járóbeteg szakellátás esetében az OEP
finanszírozás csökkenő tendenciát mutat, amely a 43/1999. ( III.3. )
Kormányrendelet módosításából ered.
Az intézmény rendelkezésére bocsátott teljesítmény volumen korlát ( a
továbbiakban TVK ) keret az elmúlt két-három évben is kevésnek bizonyult. A
szakrendelések zökkenőmentes működése, a várólisták csökkentése és a betegek
ellátásának érdekében nem korlátozzuk a szakrendelések teljesítményét.
A következő táblázatban feltüntetett adatok szerint 25.891.528 pontérték nem
került finanszírozásra az OEP részéről.

Időszak
2012.11.
2012.12.
2013.01.
2013.02.
2013.03.
2013.04.
2013.05.
2013.06.
2013.07.
2013.08.
2013.09.
2013.10.
Összesen:

Előírt TVK keret (pont) Teljesített TVK (pont)
5522197
7710047
5522197
5161025
5522197
8123552
5522197
7667850
5522197
7788833
5522197
8742362
5522197
8411354
5522197
7956056
5522197
6158588
5522197
7777866
5522197
8254216
5522197
8406143
66266364
92157892

Eltérés
2187850
-361172
2601355
2145653
2266636
3220165
2889157
2433859
636391
2255669
2732019
2883946
25891528

Egy hónapot kivéve ( 2012. december ) túlteljesítettük a TVK keretünket. 2012.
december hónapban két hétig az intézet zárva volt az egységes szabadságolás
miatt. Az itt megmaradt TVK értéket a 2013. januári teljesítmény
elszámolásakor jóváírták részünkre.
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Intézményi saját bevételek

 Egészségügyi szolgáltatás ellenértéke ( orvosszakértői szakvélemény,
háziorvos által kért alkalmassági vizsgálat, egyéb térítésköteles ellátás )
bevételi soron 1.197 eFt. teljesítés jelentkezett.
 Bérleti díj bevételeink forrása: ( 451 eFt. )
a Hősök útja 57. szám alatt lévő épületben, az érvényben lévő bérleti
szerződések alapján, kéthetente szerdai napokon a Kígyós-med Bt.
foglalkozás-egészségügyi ellátás; a Príma-Protetika Kft. méretvételi hely
céljából bérel az intézettől helyiségeket.
 Államháztartáson

belülre/kívülre

továbbszámlázott

szolgáltatás

értékeként (3.488 eFt.) szerepel bevételeink között az intézet leltárában
szereplő épületekben működő fogorvosnak és háziorvosoknak ( Dr. Pikó
Béla u. 3. szám, Fő u. 3. szám ) továbbszámlázott rezsiköltségekből
származó bevételek.
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TÁMOP-6.2.4.A-11/1 pályázati forrás

A Városi Egészségügyi Intézmény 2012. szeptemberében az Új Széchenyi Terv
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében pályázott foglalkoztatás
támogatására. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás
összege 4.027.186 Ft. A projekt időtartama: 2012.04.10. – 2014.07.31.
A pályázat keretein belül 100 %-os, vissza nem térítendő támogatás jár egy
védőnő közalkalmazott 24 hónapos foglalkoztatásának költségeire.

Önkormányzati működési támogatás

A 2013. évi – jóváhagyott – önkormányzati támogatásunk eredeti előirányzata,
mely KT. határozathoz kapcsolódik 2.000.000 Ft.

Részleteiben:
Dologi kiadások ( Dr. Katona Piroska sportorvosi ellátás ):
Védőnői kassza hiányának finanszírozása:

180.000 Ft.
1.355.000 Ft.

Képzett tartalék a háziorvosi, ügyeleti épületek kötelező
tulajdonosi karbantartási, felülvizsgálati költségeire:
Összesen:

465.000 Ft.
2.000.000 Ft.

A beszámoló készítésekor lehívott önkormányzati támogatásunk 6.069 eFt volt.
A két összeg közötti különbség ( 4.069 eFt. ), vagyis a megnövekedett
önkormányzati támogatás törvény- és rendeletmódosításhoz valamint Képviselőtestületi határozathoz kapcsolódik.
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2.

Szolgáltatás, gazdálkodás
2.1.

A szervezetben bekövetkezett változások – alapítói okirat,
szervezeti és működési szabályzat változásai, módosításai

Az intézet alapítói okirata nem került módosításra 2013. évben.

Az intézet életében történt egyéb változások

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 16/2013. (I. 31.)
Gye. Kt. határozatában úgy döntött, hogy 2013. április 30. napját követően is
saját hatáskörben kíván gondoskodni az egészségügyi járóbeteg-szakellátásról,
a továbbiakban is vállalja az egészségügyi járóbeteg-szakellátási feladatok
ellátását, a Városi Egészségügyi Intézmény fenntartását.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta
/ 73/2013. (II. 28) Gye. Kt. határozat / a Városi Egészségügyi Intézményt, hogy
a 2013. május 01. napjától az összevont 1. – korábbi 1. és 3. – számú felnőtt
háziorvosi

körzet

folyamatos

működtetését

biztosítsa,

és

az

illetékes

egészségügyi államigazgatási szervtől a körzetre 2013. május 1-jétől
működtetési engedély kiadását kérje az Intézmény számára.
Az 1. számú kiterjesztett körzet (korábbi 1. és 3. körzet) 2013. május 1-től Dr.
Macsári Judit háziorvossal és Martonné Giricz Zsuzsanna ápolónővel
megkezdte működését.

A 105/2013. (III. 28.) Képviselő-testületi határozatban Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvény 152. § (3) bekezdése alapján jóváhagyta a Városi Egészségügyi
Intézmény - az intézet üzemeltetésében lévő gépjármű igénybevételének és
használatának szabályzatával - kiegészített Szervezeti és Működési Szabályzatát.
A szabályzat az SZMSZ 1. számú mellékletét képezi.

245/2013.

(V.30.)

Gye.

Kt.

határozatában

Gyomaendrőd

Város

Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízta a Városi Egészségügyi
Intézményt, hogy a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet átvételével kapcsolatos
feladatokat lássa el, és az elvégzett feladatokról számoljon be a Képviselőtestület 2013. augusztusi ülésén.
Dr. Frankó Károly háziorvos tájékoztatása mellett az átvétel megtörtént, a
tényekről a Képviselő-testületnek beszámoltunk.

A

246/2013.

(V.30.)

Gye.

Kt.

határozatban

Gyomaendrőd

Város

Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a Városi Egészségügyi
Intézményt, hogy 2. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos működtetését
biztosítsa.
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A háziorvosi körzetben 2013. augusztus 1-től a helyettesítést Dr. Varga Edit
kolléganő látja el, az ápolói feladatokat Mátrai Jánosné végzi.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta
Várfi András polgármestert / 311/2013. (VI. 27.) Gye. Kt. határozat /, hogy az 1.
számú felnőtt háziorvosi praxisra Dr. Macsári Judit háziorvossal feladatellátási szerződést megkösse.
Dr. Macsári Judit 2013. október 1-től praxis engedéllyel, területi ellátási
kötelezettséggel, vállalkozási formában működik az 1. számú felnőtt háziorvosi
körzetben, vállalva Martonné Giricz Zsuzsanna továbbfoglalkoztatását.
A 312/2013.

(VI.

Önkormányzatának

27.) Gye.

Kt.

Képviselő-testülete

határozatban
az

Gyomaendrőd

egészségügyi

Város

szolgáltatások

nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.)
ESzCsM rendelet, valamint a Városi Egészségügyi Intézmény által 2013. június
5. napján készített leltár alapján a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosi
rendelőjének tárgyi, szakmai minimum feltételeinek biztosításához 2.094.840,Ft önkormányzati forrást különített el a város 2013. évi költségvetésében.
A beszerzések lebonyolításával megbízta a Városi Egészségügyi Intézményt.
A minimum feltételnek megfelelő rendelőt a jóváhagyott összegből 2013.
augusztus 1-re a szükséges eszközökkel felszereltük.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete / 314/2013. (VI.
27.) Gye. Kt. határozat / a Városi Egészségügyi Intézmény intézményvezető
főorvosának, Dr. Torma Évának a javaslata, valamint a Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) KT rendelet 9-12. §-a
alapján a PRÍMA-PROTETIKA Kft. kérelmének helyt adott, hozzájárult a
lakosság számára ingyenesen igénybe vehető ortopédiai rendelés indításához,
működtetéséhez.
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A 441/2013. ( IX.26. ) Gye. Kt. határozata alapján a Képviselő-testület
felhatalmazta a Városi Egészségügyi Intézményt, hogy a 7. számú felnőtt
háziorvosi körzet folyamatos működtetését biztosítsa.
Dr. Petrikó Attila háziorvos a Fő út 3. szám alatti rendelőben, vállalkozás
jellegű megbízási szerződés keretében helyettesítéssel látja el a tevékenységet,
2014. január 1-től.
A tárgyi- és a személyi minimum feltételek biztosítottak. Az asszisztensi
teendőket Kis Edit látja el.

Az 584/2013. (XI. 28.) Gye. Kt. határozatban Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának

Képviselő-testülete

a

védőnői

körzetek

racionális

működtetése érdekében megvizsgálja a védőnői körzetek újrafelosztásának,
csökkentésének lehetőségét és a szakmai előkészítéssel megbízta a Városi
Egészségügyi Intézményt.
A szakmai állásfoglalások megérkezése után a belső átszervezés jelenleg is
folyamatban van.

Az 586/2013. (XI. 28.) Gye. Kt. határozatában Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet
átvétele során, 2013. évben jelentkező 336.000.-Ft költség forrásaként a 2013.
évi többletadó bevételt jelölte ki azzal, hogy az eszköz beszerzés lebonyolítása
az intézmény feladatát képezi.
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2.2. Területi ellátási kötelezettség bemutatása az egészségügyi
szakellátás és gondozás, védőnői szolgálat, iskola-és ifjúságegészségügyi ellátás, háziorvosi praxis működtetése körében
kiemelve az adott évben bekövetkezett változásokat és annak
költségvetési és finanszírozási hatásait
Egészségügyi szakellátás és gondozás

A következő táblázat az intézet terület ellátási kötelezettségét mutatja be:
Szakma

Ter.ell.köt.

Ter.ell.köt.

Ter.ell.köt.

Ter.ell.köt.

Belgyógyászat

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Bőr-és nemibeteg-

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

-

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

-

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

-

Neurológia

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Röntgendiagnosztika

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Sebészet

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Szemészet

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

-

Nőgyógyászat

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Nőgyógyászati

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

megnevezése

ellátás
Fizioterápiagyógytorna
Fül - orrgégegyógyászat
Laboratóriumi
diagnosztika

ultrahangdiagnosztika
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Ortopédia

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

-

Pszichiátria

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Reumatológia

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

-

Tüdőgondozás

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Tüdőgyógyászat

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Ultrahang-

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

Dévaványa

Gyomaendrőd

Hunya

Csárdaszállás

diagnosztika
Urológia

Feladatunk Gyomaendrőd város lakosságának egészségügyi ellátása, valamint
Dévaványa, Hunya, Csárdaszállás pácienseinek járóbeteg szakorvosi ellátása,
gondozása.
Intézetünk az – önkormányzat kötelező feladatai közé tartozó – alapellátás
keretében Gyomaendrőd város közigazgatási területén védőnői szolgálatot,
iskola-és

ifjúsági-egészségügyi

ellátást,

valamint

háziorvosi

praxisokat

működtet.

Egészségügyi szakellátás és gondozás keretében az alábbi szakfeladatokat látjuk
el: belgyógyászat, bőr- és nemibeteg ellátás, fizioterápia, gyógytorna, fül-orrgégegyógyászat, laboratóriumi diagnosztika, neurológia, röntgendiagnosztika,
sebészet, szemészet, nőgyógyászat, nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika,
ortopédia, pszichiátria, reumatológia, tüdőgondozás, tüdőgyógyászat, ultrahang
diagnosztika, urológia.
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Területi ellátási kötelezettségünk létszámadatai:
( Forrás: Önkormányzatok 2013.01.01-i adatai )

Gyomaendrőd város lakosságszáma:

14.207

Dévaványa:

8.007

Hunya:

671

Csárdaszállás:

457

Összesen:

23.342 fő ellátásáért felel a

szakrendelő.

A Városi Egészségügyi Intézmény szerződéssel lekötött óraszámainak
alakulása

Heti szakorvosi

Heti nem szakorvosi

órák száma

órák száma

Általános belgyógyászat

38

0

Általános sebészet

25

0

34

0

gégegyógyászat

20

0

Általános szemészet

22

0

ellátás

10

0

Általános neurológia

20

0

Ortopédia

8

0

Urológia

15

0

Reumatológia

20

0

Pszichiátria

12

0

Tüdőgyógyászat

20

0

Általános laboratóriumi

5

10

Szakma megnevezése

Általános szülészetnőgyógyászat
Általános fül-orr-

Általános bőr- és nemibeteg-

20

diagnosztika
Általános röntgendiagnosztika

16

0

Ultrahangdiagnosztika

14

0

ultrahangdiagnosztika

2

0

Fizioterápia

0

30

Gyógytorna

0

40

Tüdőgondozás

10

0

Összesen

291

80

Nőgyógyászati

A szakrendeléseket ellátó orvosok és asszisztensek bemutatása

Szakrendelés

Orvos neve

Foglalkoztatási

Asszisztencia

jogviszony
Belgyógyászat

Dr. Szabó Dániel

Közalkalmazott

1 fő közalk. heti 38

2013.12.01-től

heti 38 órában

órában

Közalkalmazott

1 fő közalk. heti 4

heti 4 órában

órában

Megbízási

1 fő közalk. heti 5

szerződéssel, heti

órában

jelenleg is,
( Dr. Sprőber Zita
2013.09.01-től,
2013.11.30-ig,
Dr. Szabó Mariann
2013.08.31-ig )
Sebészet

Sebészet

Dr. Fabó János

Dr. Bayer Hedvig

5 óra rendelési
idővel
Sebészet

Dr. Bahl Attila

Megbízási

1 fő közalk. heti 5

szerződéssel, heti

órában,

16 óra rendelési

1 fő közalk. heti 7

idővel

órában
1 fő 4 órában
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közalk.munkaidőn
túl
Nőgyógyászat,

Dr. Tóth Attila

nőgyógyászati UH.
Fül-orr-

Dr. Halmai Zoltán

gégegyógyászat

Közalkalmazott

1 fő közalk. heti 36

heti 36 órában

órában

Megbízási

1 fő közalk., heti 8

szerződéssel, heti

órában

20 óra rendelési

1 fő heti 12 órában

idővel

közalk. munkaidőn
túl

Szemészet

Dr. Csillagh Sándor

Megbízási

1 fő közalk. heti 22

szerződéssel, heti

órában

22 óra rendelési
idővel
Bőrgyógyászat

Dr. Miskolczy

Megbízási

1 fő közalk. heti 10

Zsuzsanna

szerződéssel, heti

órában,

10 órában
Neurológia

Ortopédia

Dr. Torma Éva*

Dr. Zahorán János

Közalkalmazott

1 fő közalk. heti 20

heti 20 órában

órában

Megbízási

1 fő közalk. heti 8

szerződéssel, heti

órában

8 óra rendelési
idővel
Urológia

Dr. Rácz Oszkár

Megbízási

1 fő közalk. heti 10

szerződéssel, heti

órában,

15 óra rendelési

munkaidőn túl

5 órában

idővel
Reumatológia

Pszichiátria

Dr. Kiss Sándor

Dr. Felber Magdolna

Megbízási

1 fő közalk. heti 8

szerződéssel, heti

órában, 1 fő heti 12

20 óra rendelési

órában

idővel

munkaidőn túl

Megbízási

1 fő közalk. heti 10

szerződéssel, heti

órában, 1 fő heti 2

12 óra rendelési

órában

idővel

munkaidőn túl

közalk.

közalk.
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Tüdőgyógyászat,

Tüdőgondozás

Dr. Szabó Ibolya

Megbízási

1 fő közalk. heti 12

( Dr. Hayder Karim

szerződéssel, heti

órában, 1 fő heti 8

2013.11.05-ig )

20 óra rendelési

órában

idővel

munkaidőn túl

Dr. Szabó Ibolya

Megbízási

1 fő közalk. heti 10

( Dr. Hayder Karim

szerződéssel, heti

órában,

2013.11.05-ig )

10 óra rendelési

közalk.

idővel
Röntgen- és

Dr. Bakócz József*

ultrahangdiagnosztika
Labordiagnosztika

Megyeri Zoltánné *

Közalkalmazott

1 fő közalk. heti 30

heti 30 órában

órában

Közalkalmazott

( Heti 10 óra nem

heti 15 órában

szakorvosi rendelési
idővel, heti 15 óra
adminisztrációs
feladattal )

Fizioterápia

Gyógytorna

Mészárosné Faragó

Közalkalmazott

Ágnes

heti 30 órában

Kugyela Mária

Közalkalmazott,
heti 40 órában

Betegelőjegyzés

1 fő közalk. heti 2
órában, 1 fő közalk.
heti 15 órában, 1 fő
közalk.

heti

4

órában, 1 fő közalk.
heti 18 órában, 1 fő
közalk. heti 1 órában

* Dr. Torma Éva heti 20 órában igazgató főorvosi feladatait látja el.
Dr. Bakócz József heti 6 órában igazgató helyettesi feladatait látja el.
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Megyeri Zoltánné laborasszisztens heti 15 órában a laborban, heti 15 órában a
sebészeten tevékenykedik, heti 10 órában a vezető asszisztensi feladatokat látja
el.

Várólista

Az 1997 évi LXXXIII. törvény ( továbbiakban: Ebtv.) 5/B §. m) bekezdése
alapján: a „ betegfogadási lista: az adott járóbeteg szakellátó intézményben –
amennyiben a biztosított egészségi állapota nem indokolja az azonnali ellátást –
a betegellátás sorrendjét szakrendelésenként, az ellátás igénybe vételének
időpontjával meghatározó lista.”

Ebtv. 20. § (1). szerint: a finanszírozási szerződés szerinti ellátásra kötelezett
szolgáltató

a) a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátások elvégzését – amennyiben a biztosított
egészségi állapota nem indokolja az azonnali ellátását, intézményi várólista
alapján teljesíti,

b)

a

járóbeteg-szakellátások

elvégzését

a

külön

jogszabály

szerinti

betegfogadási lista alapján teljesíti,
és az a) és b) pont szerinti teljesítésről, külön jogszabályban meghatározott
módon rendszeres jelentést küld az a) pont tekintetében az országos várólistanyilvántartást vezető szerv, a b) pont tekintetében az egészségbiztosító részére.

A biztosított az ellátásra, az intézményi várólistára, illetve a betegfogadási
listára történő felkerülés időpontja szerint jogosult.
Ettől az időponttól eltérni
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- az ellátás szakmai indokoltsága alapján,
- az ellátás várható eredménye alapján,
- az azonnali ellátásnak a biztosított állapota miatti indokoltsága esetén,
- a biztosított hátrányára a biztosított kérése alapján lehet.

Az eltérés lehetőségének feltételeit és szabályait az egészségbiztosításért felelős
miniszter rendeletben határozza meg.

Betegfogadási lista alapján:
a várakozási idő
( naptári nap )
Szakrendelés

Óraszám

( 2014.02.24. naptól számítva )

Általános belgyógyászat

38

4

Általános sebészet

25

0

Általános szülészet-nőgyógyászat

34

0

Általános fül-orr-gégegyógyászat

20

0

Általános szemészet

22

0

Általános bőr- és nemibeteg-ellátás

10

15

Általános neurológia

20

0

Ortopédia

8

19

Urológia

15

0

Reumatológia

20

2

Pszichiátria

12

9

Tüdőgyógyászat

20

3

Általános laboratóriumi

5

diagnosztika

10

2

Általános röntgendiagnosztika

16

0

Ultrahangdiagnosztika

14

18

Nőgyógyászati

2

25

ultrahangdiagnosztika

0

Fizioterápia

30

0

Gyógytorna

40

0

Tüdőgondozás

10

2

Összesen

291

-

Intézményünkben nem korlátozzuk a betegvizsgálatot, az országos tendencia
ellenére.

A „várólista” csökkentésére lehetőséget adna, ha az előjegyzett

páciensek a megadott időpontban minden esetben megjelennének, vagy ha
valamilyen okból ezt nem tehetik, értesítenék intézetünket.

A Városi Egészségügyi Intézményben a várakozási idő, minden szakellátásban
jóval az országos átlag alatt van.

Védőnői szolgálat

Telephelyek:

5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3.
5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2.

A védőnők az egészségügyi alapellátás részeként önállóan végzik hivatásukat, a
hatályos jogszabályok és a szakmai protokollok iránymutatásainak megfelelően.

Feladatai:

 a nővédelem,
 a várandós anyák gondozása,
 a gyermekágyas anyák gondozása,
 0-7 éves korú gyermekek gondozása,
 a tanköteles gyermekek gondozása,
 családgondozás.
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A

védőnők

szakmai

felügyeletét

a

Békés

Megyei

Kormányhivatal

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Orosházai-, Szarvasi Kistérségi
Népegészségügyi Intézet illetékes vezető védőnője látja el.

Az alábbi táblázatban bemutatjuk a jelenlegi állapotnak megfelelő védőnői
körzetek beosztását:

Szolgálat megnevezése

Védőnő

Helyettesek

1 sz. körzeti védőnői ellátás
/040097481/

Kocsis Andrea

Varga Viktória

2. sz. körzeti védőnői ellátás
/040097479/

Varga Viktória

Futaki Adrienn

Lánczi Tímea
( TGYS 2012.10.27.- től )
( GYED: 2013.04.13-tól )

Kocsis Andrea, Futaki
Adrienn

4. sz. körzeti védőnői ellátás
/040097478/

Pappné Szarka Emília

Samu Istvánné

5. sz. körzeti védőnői ellátás
/040097477/

Samu Istvánné

Pappné Szarka Emília

3. sz. körzeti védőnői ellátás
/040097482/

A 43/1999. ( III.3. ) Kormányrendelet változásának köszönhetően 2013.
novemberében megtörtént a védőnői bérek visszamenőleges rendezése.

A

kormányrendelet alapján számított visszamenőleges illetménykiegészítést 2013.
november 29. napján átutaltuk részükre.

2013.

november

1.

napi

hatállyal

módosításra

kerültek

a

védőnői

közalkalmazotti kinevezések. Beépítésre került a területi díj 15 %-a, területi
pótlék jogcím alatt. A fejkvóta szerinti ( 12 %-os ) díjazás, a havi elszámolás
után, utólag kerül számfejtésre változóbérként.

A bérrendezés során átlagosan 16 %-kal nőtt a védőnők illetménye.
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Iskola- és ifjúság egészségügyi ellátás

Szolgálat megnevezése

Védőnő

Helyettes

1.sz. iskola védőnői ellátás
/040097480/

Futaki Adrienn

Varga Viktória

2. sz. iskola védőnői ellátás
/040097609/

Betöltetlen

Samu Istvánné
Varga Viktória

Telephelyek:
5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3.
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2.

Ez a feladat szorosan kapcsolódik a védőnői szolgálat tevékenységéhez. Az
iskola- és ifjúság egészségügyi ellátás keretében a védőnő feladata:
alapszűrések, a gyermekek testi, szellemi fejlődésük, valamint személyi higiéné
ellenőrzése,

elsősegélynyújtás,

az

orvosi

vizsgálatok

előkészítése,

a

védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok, a krónikus
betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése, az iskola higiénés
ellenőrzésében való részvétel, kapcsolattartás a szülőkkel, pályaválasztás
segítése.

Az iskola- és ifjúság egészségügyi munka orvosi feladatait dr. Fekécs Tünde, dr.
Katona Piroska és dr. Varga Géza gyermekorvosok látják el.
Háziorvosi szolgálat

A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik
különösen az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg
vizsgálata,

gyógykezelése,

egészségi

állapotának

ellenőrzése,

orvosi
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rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti
vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása.

A háziorvosi szolgálatok esetében jelentős változások következtek be a 2013-as
évben:
Dr. Veréb Lajos háziorvos 2012. szeptember 30. napjával végleg nyugdíjba
vonult. Helyettesítését a körzetben dr. Katona Piroska végezte. 2013. május 1-től
a körzetben dr. Macsári Judit a háziorvos.

Dr. Frankó Károly 2013. júliusi nyugállományba vonulásával a Képviselőtestület megbízta a Városi Egészségügyi Intézményt, hogy biztosítsa a
Gyomaendrőd 2. számú felnőtt háziorvosi szolgálat folyamatos működését 2013.
augusztus 1-től. Dr. Varga Edit háziorvos a Dr. Pikó Béla utca 3. szám alatti
rendelőben, vállalkozás jellegű megbízási szerződés keretében megkezdte a
helyettesítést.
2013. december 31. napjával dr. Bánki Gyula háziorvos is befejezte
tevékenységét a Gyomaendrőd 7-es számú felnőtt háziorvosi praxisban.
Helyettesítését dr. Petrikó Attila háziorvos a Fő út 3. szám alatti rendelőben,
vállalkozás jellegű megbízási szerződés keretében látja el 2014. január 1-től.
Gyomaendrőd város közigazgatási területén hét felnőtt háziorvosi körzet
működik.

A táblázat a körzetekre vonatkozó legfontosabb adatokat mutatja be

Körzet száma

Háziorvos neve

Lejelentett kártyaszám
( fő )

1-es számú háziorvosi körzet

Dr. Macsári Judit

2-es számú háziorvosi körzet Dr. Varga Edit Brigitta

1.745
1.477

( helyettesítéssel ellátva )
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4-es számú háziorvosi körzet

Dr. Darvas Tamás

1.350

5-ös számú háziorvosi körzet

Dr. Kolozsvári Árpád

1.603

6-os számú háziorvosi körzet

Dr. Petrikó Attila

1.596

7-es számú háziorvosi körzet

Dr. Petrikó Attila

1.649

Dr. Varga Edit

1.889

( helyettesítéssel ellátva )
8-as számú háziorvosi körzet

Gyermekorvosi ellátás

 a csecsemők és gyermekek gyógyító-megelőző alapellátása, beleértve a
tanácsadást is,
 az újszülöttek, a veszélyeztetett csecsemők és gyermekek szükség szerinti
preventív látogatása,
 a gyermekintézményekbe történő felvétel előtti orvosi vizsgálat,
 a gyermekről ötéves életkorában a külön jogszabály szerinti „fejlődési
szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére” megnevezésű
orvosi adatlap kiállítása.

Városunkban tevékenykedő gyermekorvosok és kártyaszámai:

 Dr. Fekécs Tünde

868 fő

 Dr. Katona Piroska

866 fő

 Dr. Varga Géza

704 fő

A háziorvosi- és a házi gyermekorvosi praxis adatait összevetve látható, hogy
460 fő nincs bejelentkezve egyik helyi háziorvoshoz-, illetve gyermekorvoshoz
sem. Ennek két fő oka lehet:
- Gyomaendrőd város lakosságszáma 2013.01.01. napra vonatkozik, a
kártyaszámok pedig 2013.12.31-i állapotnak megfelelőek,
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- gyomaendrődi lakosként más települési körzethez tartozik.

Fogorvosi ellátás

A fogorvosi alapellátás keretében a fogorvos feladatai:
 a fog- és szájbetegek alapellátás körébe tartozó vizsgálata, kezelése és
gondozása,
 a fogászati szűrővizsgálatok végzése,
 a góckutatás,
 a terhesek fogászati gondozása, és
 a sürgősségi ellátás.

Városunkban jelenleg – OEP finanszírozás keretében – vállalkozó fogorvosként
működik:
 Dr. Békés Annamária
 Dr. Hák Mária ( Dr. Nyitrai Adrienn )
 Dr. Török Anna
 Dr. Valach Béla
Magánorvosi praxist 1 fogorvos működtet.

2.3. A szakrendelések teljesítmény vizsgálata
A

teljesítményelemzést

az

Országos

Egészségbiztosítási

Pénztár

által

visszaigazolt adatokból készítettük el. ( A visszamenőleges jelentések miatt az
adott időszakra vonatkozó tényleges adatok az elemzésben foglaltaktól
kismértékben eltérhetnek, de ez a szakmai átlaghoz való viszonyulást és a
jellemző tendenciákat nem befolyásolja. )
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Intézményi összesített adatok

A járóbeteg szakellátás keretében heti 291 szakorvosi órával és heti 80 nem
szakorvosi órával 76.767 esetet láttunk el, a beavatkozások száma 322.949 volt.
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Esetszámok
Beavatkozások
Finanszírozási díj Ft-ban
Eltérés 2012=100
Eltérés 2012=100
Eltérés 2012=100
Szakrendelés 2012. 2013.
%
2012. 2013.
%
2012.
2013.
%
Belgyógyászat
5486 6091
111 18486 20721
112 10806914 11240888
104
Sebészet
4191 4111
98 12872 12610
98
6597212
7162833
109
Nőgyógyászat
5430 5132
95 11898
7142
60
4741851
4310834
91
Nőgyógy. UH
1196 1188
99
3410
3415
100
1665803
1643991
99
FOG
4843 4722
98 25170 23224
92
8452409
7505997
89
Szemészet
5285 5419
103 27306 28166
103
9492150
9270196
98
Bőrgyógyászat
2647 2801
106 11846 12459
105
6360063
5540426
87
Ideggyógyászat
2048 2312
113 16984 19059
112
4783565
4887618
102
Ortopédia
2475 2741
111
6947
6843
99
2905152
2929289
101
Urológia
2692 2836
105 19865 19746
99
4889500
5176369
106
Reumatológia
5266 6301
120 20596 22967
112
7243949
7748806
107
Pszichiátria
2186 2252
103 10383 10766
104
4541770
4442192
98
Tüdőgyógyászat 2821 3094
110 13554 11805
87
7880121
7050503
89
Tüdőgondozás
273
117
43
800
245
31
727544
184340
25
Labor
7988 9138
114 25651 29122
114
1606004
1814968
113
Röntgen
3321 3500
105
4881
4941
101
3868051
3750589
97
UH
2227 2153
97
7429
7427
100
6023331
5812439
96
Fizioterápia
8171 8478
104 23338 24332
104
5715020
5685098
99
Gyógytorna
4231 4381
104 53459 57959
108
8434926
8577160
102
105 314875 322949
103 106735335 104734536
98
Int.összesen
72777 76767
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A szakrendelések teljesítmény adatai

A járóbeteg szakrendelések pénzügyi helyzetének bemutatása

Működési bevételek Működési kiadások
Ft.
Ft.

Szakrendelés

Sebészet

8813235

8842218

Szemészet

9609087

7937300

Belgyógyászat

12211287

9518592

Tüdőgyógyászat

7254561

5849629

Nőgyógyászat

5876415

8953494

Pszichiátria

4613412

3479314

Bőrgyógyászat

5726871

4156827

Fül-orr-gégegyógyászat

7724983

5138071

Ideggyógyászat

6129241

7954515

Reumatológia

7920712

5552835

Ortopédia

3042215

2600139

Urológia

5387768

4429860

Tüdőgondozás

283803

777053

Röntgen

4939668

6945888

Ultrahang

6417551

4713735

Nőgyógyászati ultrahang

1864286

651664

Fizioterápia

6050335

4610833

Gyógytorna

9305066

3134866

Labor

2141780

3880173

0

1026015

Idegsebészeti konzílium

/ az adatok nem tartalmazzák a közvetett szakfeladatok ( központi irányítás, technikai személyzet )
szakrendelésre osztott százalékos értékét /

Az elmúlt évhez viszonyítva a szakrendelések óraszámában változás nem
következett be.

Belgyógyászat

A belgyógyászati szakrendelésen a heti rendelési idő 38 óra.
Dr. Szabó Mariann szakorvos, külföldön vállalt munkát. Dr. Sprőber Zita
2013.09.01-től 2013.11.30-ig látta el a szakrendelés feladatait.
2013.12.01-től Dr. Szabó Dániel a belgyógyász szakorvosunk, aki a hét minden
napján fogadja a pácienseket.
A járóbeteg-intézetek betegforgalmának szakmánkénti összesített adataival
( országos átlag ) összehasonlítva:

egy órára jutó esetszám: 6.091/1.824 = 3,34 eset/óra
országos átlag: 2,59 eset/óra
A szakrendelés egy órára jutó esetszáma 29 %-kal lépi túl az országos átlagot.

Sebészet

Sebészeti szakrendelésünkön heti 25 órában, három szakorvos látja el a
pácienseket. Hétfőnként Dr. Fabó János, keddenként Dr. Bayer Hedvig,
szerdán-, és pénteken Dr. Bahl Attila sebész kollégák rendelnek.

Egy órára jutó esetszám: 4.111/1.200 = 3,43 eset/óra
Országos átlag: 3,93 eset/óra

A szakrendelés teljesítmény mutatói némileg elmaradnak az országos
átlagtól.
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Nőgyógyászat, nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika

Szakorvos: Dr. Tóth Attila
Egy órára jutó esetszám: 6.320/1.728 = 3,66 eset/óra
Országos átlag: 4,26 eset/óra

A szakrendelés esetszáma mintegy 14 %-kal marad el az országos átlagtól.

Fül-orr-gégegyógyászat

Szakorvos: Dr. Halmai Zoltán
A fül-orr-gége szakrendelés heti 20 óra rendelési idővel tevékenykedik.

Egy órára jutó esetszám: 4.722/960 = 4,92 eset/óra
Országos átlag: 4,26 eset/óra

15 %-os túllépés tapasztalható az országos átlaghoz viszonyítva.

Szemészet

A szakrendelésen Dr. Csillagh Sándor látja el az orvosi tevékenységet.
A heti rendelési idő 22 óra.
Egy órára jutó esetszám: 5.419/1.056 = 5,13 eset/óra
Országos átlag: 3,35 eset/óra

A szakrendelés egy órára jutó esetszáma 53 %-kal lépi túl az országos átlagot.
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Bőrgyógyászat

Dr. Miskolczy Zsuzsanna megbízási szerződés keretében látja el a szakrendelés
feladatait, heti 10 órában.
Egy órára jutó esetszám: 2.801/480 = 5,84 eset/óra
Országos átlag: 4,68 eset/óra

Az országos átlagot 25 %-kal lépik túl az egy órára jutó esetszámok
tekintetében.

Neurológia

Szakorvos: Dr. Torma Éva
A szakrendelés heti 20 órában tevékenykedik.
Egy órára jutó esetszám: 2.312/960 = 2,41 eset/óra
Országos átlag: 2,28 eset/óra

Az adatok 6 %-kal haladják meg az országos átlagot.

Ortopédia

Szakorvos: Dr. Zahorán János
Az ortopédiai szakrendelés heti óraszáma 8 óra.
Egy órára jutó esetszám: 2.741/384 óra = 7,14 eset/óra
Országos átlag: 3,49 eset/óra

Az országos átlaghoz viszonyítva a teljesítmény magas, viszont ezt nem kívánjuk
korlátozni, mert így is viszonylag hosszú a várakozási idő.
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Urológia

Szakorvos: Dr. Rácz Oszkár
Az urológiai szakrendelés heti 15 órával működik.
Egy órára jutó esetszám: 2.836/720 = 3,94 eset/óra
Országos átlag: 4,26 eset/óra
A szakrendelés teljesítmény mutatói némileg elmaradnak az országos átlagtól.

Reumatológia

Szakorvos: Dr. Kis Sándor
Egy órára jutó esetszám: 6.301/960 = 6,56 eset/óra
Országos átlag: 3,62 eset/óra

A szakrendelés teljesítménye 81 %-kal haladja meg az országos átlagot.

Pszichiátria

Szakorvos: Dr. Felber Magdolna
A szakrendelés óraszáma heti 12 óra.
Egy órára jutó esetszám: 2.252/576 óra = 3,91 eset/óra
Országos átlag: 2,93 eset/óra
Az egy órára jutó esetszámok tekintetében 33 %-kal haladták meg az országos
átlagot.
Tüdőgyógyászat és tüdőgondozás

Szakorvos: Dr. Hayder Karim 2013.11.05-ig és Dr. Szabó Ibolya
A tüdőgyógyászat heti 20 órával, a tüdőgondozás heti 10 órával működött a
2013-as évben.
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Egy órára jutó esetszám: 3.211/960 = 3,34 eset/óra
Országos átlag: 4,18 eset/óra
Az adatok elmaradnak az országos átlagtól.

Labordiagnosztika

Az óraszámok a labor esetében a következők szerint alakulnak:
Szakorvosi óra: heti 5
Nem szakorvosi óra: heti 10.

A labordiagnosztika esetében nem végeztünk összehasonlítást az országos
adatokkal, mivel J0-ás laborra ( csak vérvételi hely ), ilyen nem áll
rendelkezésre.

Röntgen-, és ultrahang diagnosztika

Szakorvos: Dr. Bakócz József
A két szakrendelés óraszámainak alakulása:
Röntgen heti 16 óra
Ultrahang heti 14 óra
Egy órára jutó esetszám: 5.653/1.440 óra= 3,93 eset/óra
Országos átlag: 3,94 eset/óra
A szakrendelés teljesítménye hasonlít az országos átlaghoz.
Fizioterápia

A nem szakorvosi óraszám heti 30 óra. Mészárosné Faragó Ágnes fizioterápiás
asszisztens látja el a szakrendelés feladatait.
Egy órára jutó esetszám: 8.478/1.440 = 5,89 eset/óra
Országos átlag: 4,8 eset/óra
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23 %-os pozitív elmozdulás tapasztalható az országos átlaghoz viszonyítva.

Gyógytorna

A nem szakorvosi óraszám heti 40 óra a vizsgált időszakban.
Kugyela Mária gyógytornász látja el a feladatot.
Egy órára jutó esetszám: 4.381/1.920 = 2,28 eset/óra
Országos átlag: 3,32 eset/óra

A gyógytorna tekintetében mintegy 32 %-os elmaradás tapasztalható.

2.4. Pénzmaradvány felhasználás
2013. május 16-án benyújtottuk az I. számú rendeletmódosítási kérelmünket,
melyben kértük a 2012. évi pénzmaradvány beépítését költségvetésünkbe, az
alábbiak szerint: az előző évek pénzmaradványa ( 5.974 eFt. ), a 2012. évi
intézményi pénzmaradvány ( 26.232 eFt. ).
A 2013-as költségvetés tervezésekor számítottunk arra, hogy egyes előirányzatok
esetében az időarányos teljesítés magasabb lesz a kiadások növekedése miatt,
ezért a 2012. évi pénzmaradványunk egy részét a dologi kiadások
előirányzatának emelésére fordítottuk.
Költségvetési pénzmaradványunk alakulása

Évek Költségvetési pénzmaradvány Eltérés %-ban ( 2008=100 %)
eFt.-ban
2008.
20.363
100
2009.

18.801

92

2010.

19.538

96
41

2011.

28.202

138

2012.

32.206

158

2013.

16.638

82

3.

Személyi

és tárgyi

lebontva,

az

alkalmazottak
végzettség

feltételek

egészségügyi
köre,

tartozó

jogviszony,

közalkalmazotti,

státuszok

szakfeladatokra

gondnoksághoz

foglalkoztatási

bemutatása,

szabadfoglalkozású

alakulása

szakmai

közreműködői,

megnevezése,

óraszámok

megjelölésével
Az egészségügyi intézmény személyi-, és tárgyi minimumfeltételét a 60/2003.
(X.20.) ESzCsM rendelet szabályozza. Az intézet minden szakrendelése megfelel
a minimumfeltétel előírásainak, melyet a Békés Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Orosházai-, Szarvasi Kistérségi
Népegészségügyi Intézete folyamatosan ellenőriz. Az ellenőrzésekről az 5.
pontban számolunk be.
Az egészségügyi gondnoksághoz

( továbbiakban igazgatás ) tartozó

alkalmazottak köre, foglalkoztatási jogviszony, szakmai végzettség bemutatása:

Az alábbi táblázat az igazgatási szakfeladaton lévő munkatársak heti
munkaidejét, és az elszámolt költségek arányát mutatja be.

Sorszám

Beosztás

Heti

Igazgatási szakfeladaton

munkaidő

elszámolt költségek aránya

( óra )
1.

Igazgató főorvos

20

50

42

2.

Igazgató helyettes

6

17

3.

Gazdasági vezető

40

100

4.

Bér-, és munkaügyi

40

100

40

100

10

24
100

ügyintéző
5.

Pénztáros, pénzügyi
ügyintéző

6.

Vezető asszisztens

7.

Infekciókontroll

Megbízási

felelős

szerződés

8.

Takarítónő

40

100

9.

Takarítónő

40

100

10.

Karbantartó,

30

100

udvaros
Részleteiben:

1.

Igazgató főorvos: heti 20 órás ( heti 20 órában neurológus főorvosként
foglalkoztatva )
Foglalkoztatási jogviszony: közalkalmazott
Szakmai végzettség: neurológus szakorvos, pszichoterapeuta,
egészségügyi menedzsment szakértő, vizsgáló repülőorvos

2.

Igazgató helyettes: heti 6 órás ( heti 30 órában radiológus főorvosként
foglalkoztatva )

3.

Gazdasági vezető: heti 40 órás
Foglalkoztatási jogviszony: közalkalmazott
Szakmai végzettség: regisztrált mérlegképes könyvelő vállalkozási-, és
államháztartás szakon, közgazdász szakmérnök
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4.

Bér- és társadalombiztosítási ügyintéző: heti 40 órás
Foglalkoztatási jogviszony: közalkalmazott
Szakmai végzettség: alapfokú számítógép kezelő-, középfokú tb. ügyintéző,
számviteli ügyintéző

5.

Pénzügyi ügyintéző: heti 40 órás
Foglalkoztatási jogviszony: közalkalmazott
Szakmai végzettség: számviteli ügyintéző

6.

Vezető asszisztens:heti 10 órás ( heti 30 órában asszisztens )
Foglalkoztatási jogviszony: közalkalmazott
Szakmai végzettség: diplomás ápoló

7.

Infekciókontroll felelős: megbízási szerződés az infekciókontroll
tevékenység ellátására.

8.-9. Takarítónő 2 fő: heti 40-40 órás
Foglalkoztatási jogviszony: közalkalmazott
Szakmai végzettség: a munkakör szakmai végzettséget nem igényel

10.

Karbantartó-udvaros: heti 30 órás
Foglalkoztatási jogviszony: közalkalmazott
Szakmai végzettség: asztalos, szárazépítő

A 2013.01.01-12.31-i időszakban az igazgatási szakfeladaton a következő
költségek merültek fel:
Személyi juttatások:

19.871 eFt.

Munkaadót terhelő járulékok:

5.770 eFt.
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Dologi kiadások:

6.955 eFt.

Az igazgatási ( közvetett ) szakfeladaton megjelenő kiadásokat rendelési idő
arányában osztjuk fel, az intézetben megjelenő összes szakfeladatra.
A közalkalmazotti, közreműködői óraszámokat a 2.2. pontban lévő táblázatban
mutattuk be.

4.

Megvalósult fejlesztések
1. 2013. április 4. napján került aktiválásra az intézmény tulajdonát
képező Peugeot 308. típusú gépjármű, 4.094 eFt. értékben.
2. 2013. május 3. napján hőlégsterilizátort vásároltunk az 1. számú
felnőtt háziorvosi praxis szakmai minimum feltételének biztosítása
érdekében. Értéke: 126 eFt.
3. 2013. július 19-én számítógép konfigurációt szereztünk be az 1-es
praxis számára 216 eFt-ért.
4. Az intézet Hősök útja 57. szám alatti székhelyén a nyári egységes
szabadság ideje alatt iroda helyiséget alakítottunk ki, a
szakrendeléseken nyílászáró cseréket hajtottunk végre 768 eFt.
összegben.
5. 2013. augusztus 2. napján EKG-t vásároltunk a gyomaendrődi 2.
számú felnőtt háziorvosi szolgálat részére ( 487 eFt. )
6. 2013. augusztus 7-én és 8-án került aktiválásra az számítógéppark
cseréje 1.595 eFt-ért.
7. Klímaberendezést szereztünk be 175 eFt. értékben.
8. 2013. szeptember 17-én Oculus típusú próbakeretet vásároltunk a
szemészeti szakrendelés részére. ( 244 eFt. )
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5.

Az intézmény szakmai és gazdasági munkájának ellenőrzése
Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
Békéscsabai-, Békési-, Szarvasi Kistérségi Népegészségügyi Intézete
Szarvasi

Kirendeltsége

által

2013.

évben

intézetünknél

végzett

ellenőrzések:
-

A védőnői szolgálatnál összesen 6 alkalommal (minden körzetre
vonatkozóan) az iskolaorvosi rendelő, és az egészségügyi szolgáltatás
minimumfeltételeinek tárgyi és személyi ellenőrzése, az oltóanyag
tárolásának körülményei, védőoltásokkal kapcsolatos feladatok ellátása,
a védőnői közreműködés a házi gyermekorvos tanácsadásán.
Ez utóbbi esetben a védőnői tanácsadó hűtőjében elhelyezett, a
folyamatos oltáshoz szükséges oltóanyag tárolása megszüntetésre került,
egyébként az ellenőrzések intézkedést nem igényeltek.

-

A nemdohányzók védelmében szóló törvény betartását
egyszer ellenőrizték (Dr. Pikó Béla u. 3.). A dohányzást tiltó tábla az utcai
bejáratnál megrongálódott ezt cseréltük és a váró bejáratánál pótoltuk.

- A szakrendelőre vonatkozóan 4 alkalommal történt a 60/2003. (X. 20.)
ESzCsM rendeletben meghatározott személyi és tárgyi minimum feltételek
ellenőrzése. A steril anyag tárolás minimumfeltételeinek biztosítására –
sterilizáló helyiség kialakítása, mosogatógép, vízpisztoly beszerzése,
fertőtlenítő-sterilizáló képesítéssel rendelkező személy megléte – 2014.
március 31-i teljesítéssel haladékot kaptunk, az egyéb személyi (a
szakdolgozók képzése, vizsgája lezajlott) és tárgyi hiányosságok pótlása
megtörtént, melyet a hatóság utóellenőrzéssel zárt le.
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Az

Országos

Egészségbiztosítási

Pénztár

Dél-alföldi

Területi

Hivatal

Egészségügyi Szakértői és Szakellenőrzési Osztály által 2013. évben helyszíni
ellenőrzés nem történt.

6.

Benyújtott pályázatok

2013-ban egy pályázatot nyújtottunk be a Victória a Gyermekekért Közhasznú
Alapítványhoz, melyben gyermek-egészségügyi eszköz beszerzését támogatnák.
A 100 %-os intenzitású pályázat keretében szűrőaudiométert szeretnénk
vásárolni a védőnői szolgálat részére. A beszámoló készítéséig nem érkezett
válasz az elbírálásról.
Az intézet profiljába illő pályázat kiírása – a fent említett eseten kívül – nem
jelent meg.

7.

Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség

A Magyar Vöröskereszt és az Országos Mentőszolgálat helyi szervezete mellett
kapcsolatban állunk az Élet Másokért Közhasznú Egyesülettel, a Cigány
Kisebbségi Önkormányzattal, a Roma Polgárjogi Szövetséggel

és a

Cukorbetegek Klubjával.

Dankó Béla országgyűlési képviselőtől ismét köszöntő levelet kaptunk
Semmelweis napra. Dr. Latorcai János az országgyűlés alelnöke többször
küldött üdvözlő lapot intézetünknek.
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8.

Tervek

A Városi Egészségügyi Intézmény szolid, de megbízható egészségügyi
szolgáltató – ezt szeretnénk megőrizni!
A magas szintű szakmai munka mellett ügyelünk a páciensek és a dolgozók jó
közérzetére, s mindezt olyan módon, hogy a gazdasági nehézségekből eredő
gondok minél kevésbé terheljék meg az intézet működését. A lakossági
szükségletek teljeskörű kielégítése továbbra is célunk, az intézet hitvallásához
tartozik. A Városi Egészségügyi Intézmény erőssége a dolgozói gárda és a
csökkenő, de még mindig meglévő pénzügyi tartalék. A kiszámíthatatlanság az
egészségügy finanszírozására is jellemző; ami kiszámítható és tényszerű, hogy a
járóbeteg-finanszírozásban nincs javulás és egyre inkább elmarad az
optimálistól.

Mi továbbra is a beteg embert tekintjük a középpontnak, akiért az ellátás
szervezése történik, akiért a szakmai és emberi erőfeszítéseinket tesszük.
Nyitottak vagyunk a fenntartó és a lakosság javaslataira. Az egészségpolitikától
reméljük, hogy végre ( a fekvőbeteg- és az alapellátás után ) nagyobb figyelmet
kapnak a kórházfüggetlen, önállóan működő járóbeteg szakellátó intézmények.

Intézetünkben igyekszünk visszaállítani a beteg és az egészségügyi szolgáltató
viszonyát a bizalmas páciens-gyógyító kapcsolatra, amikor az orvos szinte
mindent tud a páciensről és annak körülményeiről. A páciens-orvos közötti
együttműködés, a terápiás előírások betartása, a terápia hűség növelése a
népesség egészségi állapotát hatékonyabban javítja, mint a specifikus orvosi
kezelés bármely formája. Ebből is következik az a tény, hogy a gazdasági
fejlődés motorja az egészségügy, az egészségpiac.
A külsődleges feltételek mellett a személyiség varázsa jelentős a jövőképben,
hiszen hatékonyabb lehet, mint a módszertan.
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A „jelenlét”, az elfogadás, az empátia, a szenzitivitás, az objektivitás legalább
olyan lényeges, mint a szakmai tudás, a gyakorlati ismeret, a pontos és
tényszerű információátadás, hiszen a betegségek kialakulásában nem csupán a
biológiai tényezők, hanem a pszichológiai és a társadalmi összetevők is igen
fontosak.

A betegek folyamatosan tanítják az egészségügyi személyzetet. Mire?
Elsősorban a szenvedő emberek iránti alázat érzésére. A compliance és annak
javítása kiemelkedő számunkra, mivel kimutatott, hogy általában az ambuláns
kezelés jelentősen rosszabb compliance-szel jár, mint a kórházi kezelés, a
folyamatos kontroll hiánya miatt. A civil szervezetek, beteg egyesületek sokat
segíthetnek az együttműködésben és nem elhanyagolható befolyásuk sem,
valamint érdekérvényesítő tevékenységük.

A képzésre, továbbképzésre hangsúlyt fektetünk. Célunk, hogy a gyógyuláshoz
szükséges ismeretek kizárólagos birtokosából a betegek mentorává váljunk és
segítsük a pácienseket azon készségek és attitűdök megformálásában, amelyek
felelősebb és felvilágosultabb egészségmegtartáshoz vezethetnek.

Gyomaendrőd, 2014. március 04.

Dr. Torma Éva
igazgató főorvos

Kocsisné Takács Gabriella
gazdasági vezető
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MELLÉKLETEK
A Városi Egészségügyi Intézmény 2013. évre vonatkozó egészségügyi beszámolójának
véleményezése
Készítette: Dr. Halmai Zoltán a Városi Egészségügyi Intézmény Szakmai Vezető
Testületének elnöke
Az intézet 2013. évi költségvetési főösszegei a kiadási oldalon egyeznek, a bevételi oldalon
meghaladják az éves módosított előirányzatokat, mely arra utal, hogy a gazdálkodás
megfelelő, optimális.
Az intézet 39 %-kal lépte túl az előírt TVK keretet. Egyetértek és támogatom azt, hogy "...a
betegek ellátásának érdekében ne korlátozzuk a szakrendelések teljesítményét...." A
teljesítmény korlátozása a várólisták növelését vonná maga után.
Pozitív, hogy az intézet csak 2 millió forint önkormányzati támogatást igényelt, minimálisan
terhelve ezzel a fenntartót.
Összegezve:
Mint a gyomaendrődi Városi Egészségügyi Intézmény Szakmai Vezető Testületének elnöke a
fenti beszámolót szakmailag elfogadom és támogatom.
Gyomaendrőd, 2014.03.04.
Tisztelettel:

Halmai Zoltán s.k.
Vezető Testület – elnök

5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. március 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Tájékoztatás a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetéséről, orvosi
szolgálati bérlakás kiutalása
Debreceni Zoltánné, Keresztesné Jáksó Éva
Lehóczkiné Timár Irén egyéni választókerületi önkormányzati képviselő
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének a 246/2013. (V. 30.) határozata értelmében 2013. augusztus 1-től a 2.
számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos működtetését a Városi Egészségügyi Intézmény biztosítja, jelenleg Dr.
Varga Edit személyében, helyettesítés formájában.
Az Intézmény 2014. évben a 2. számú felnőtt háziorvosi praxis betöltésére pályázatot hirdetett meg.
A pályázatra jelentkező orvos (Dr. Schóber Ottó) a családjával letelepedne városunkban, és vállalja a körzet
háziorvosi feladatait.
A jelentkező kolléga licence vizsga letétele folyamatban van, időpontja előreláthatóan április elejére várható.
Mivel a körzet tartósan betöltetlen, a finanszírozása 2014. július 31. után fix díj tekintetében lecsökkenne 60 %-ra,
ezért a működési engedélyt az Intézmény főállású háziorvosra kéri meg, az új kolléga személyében. A szakvizsga
ideje októberre tehető, és addig ezen formában a praxis működése megoldott lenne, erre lehetőséget biztosít a
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11.§ (2) bekezdése:
„Háziorvosként - a házi gyermekorvos kivételével - ezen tevékenység megkezdésétől számított legfeljebb 4 évig
dolgozhat továbbá az az orvos is, aki külön jogszabályban meghatározott, a háziorvostan szakorvosi szakképesítés
megszerzéséhez szükséges háziorvosi szakgyakorlat folytatására jogosult.”
A szakvizsga megszerzése után megnyílik annak a lehetősége, hogy az Önkormányzat a praxisjogot átadja, és az új
kollégával feladat-ellátási szerződést kössön.
Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület a fent idézett, 246/2013. (V. 30.) határozata értelmében 2013. augusztus
1-től a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos működtetésével a Városi Egészségügyi Intézményt bízta meg,
így a működtetés a továbbiakban is az Intézmény feladata marad, az Önkormányzat jelen előterjesztéssel tudomásul
veszi a Városi Egészségügyi Intézmény jelentését a körzet működtetésével kapcsolatban.
A Városi Egészségügyi Intézmény a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet további működtetéséhez kéri a Tisztelt
Képviselő-testületet, hogy a pályázatra jelentkező orvos és családja részére szolgálati bérlakást biztosítson.
A hatósági ügyintézés egyik feltétele az is, hogy a háziorvos gyomaendrődi lakos legyen.
A doktor úr és családja személyesen megtekintette a lehetséges lakásokat, és a Magtárlaposi út 1-3./I. szám alatti,
földszinti, garázzsal rendelkező lakást választotta.
A Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosa a Magtárlaposi út 1-3./I. szám alatti szolgálati bérlakás
kiutalását azon időtartamra kéri, még Dr. Schóber Ottó Gyomaendrődön háziorvosi tevékenységet végez.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

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

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

1. döntési javaslat
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"Tájékoztatás a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetéséről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képvielő-testülete elfogadja a Városi Egészségügyi Intézmény
beszámolóját a 246/2013. (V. 30.) Gye. Kt. határozat végrehajtásával, a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet
működtetésével kapcsolatban.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Orvosi szolgálati bérlakás kiutalása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3/I. szám alatti szolgálati
bérlakást 2014. május 1. napjától Dr. Schóber Ottó részére kiutalja mindaddig, még Gyomaendrődön a 2 számú
felnőtt háziorvosi körzetben háziorvosi tevékenységet folytat.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Várfi András polgármester urat az alábbi
bérleti szerződés megkötésére.
BÉRLETI SZERZŐDÉS
SZOLGÁLATI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSRA
mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseli Várfi András
polgármester), mint bérbeadó (továbbiakban, bérbeadó),
másrészről
Név:
Szül. hely. Idő:
Anyja neve:

Dr. Schóber Ottó
Mátészalka, 1971. 06. 15.
Kosztyu Irén

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

Önkormányzat

Képviselőtestületének

1.) Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3/I. sz. alatti lakás Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában áll,
kezelője GYOMASZOLG IPARI PARK Kft.
A lakás helyiségei: lakótér + 2 szoba
A lakás alapterülete: 80,79 m²
A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek: garázs
A közös használatú helyiségek és területek: udvar.
2.) Bérbeadó bérbe adja az 1.) pontban megjelölt lakást és a hozzá tartozó közös használatú helyiségeket 2014.
május 1. napjától mindaddig még a 2 számú felnőtt háziorvosi körzetben háziorvosi tevékenységet folytat.
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: 29.100,- Ft/hó
Egyéb szolgáltatások megnevezése és díja: 1.540,- Ft/hó garázs
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 29.100,- Ft-ot,
egyéb szolgáltatásokért 1.540,- Ft-ot,
összesen: 30.640,-Ft-ot.
A bérleti díj a közüzemi és egyéb költségek viselését nem foglalja magában.
18

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 május hó 1. napján.
5.) Bérleti díjfizetési kötelezettség 2014. év május hó 1. napjától áll fenn.
6.) Bérlő a lakás átalakítására, korszerűsítésére feleknek a munkálatok megkezdését megelőzően létrejött külön
megállapodása alapján jogosult.
7.) Bérlő és a vele együtt lakó személyek a lakás rendeltetésszerű, a szerződésben foglaltak szerinti használatára
jogosultak és kötelezettek is egyben.
8.) A felek szerződésbeli jogai és kötelezettségei:
Bérbeadó részéről:
- a bérlemény rendeltetésszerű (komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel) használatra történő
birtokbaadása,
- megállapodás kötése bérlővel a rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétel elvégzésében és a
költségelszámolás feltételeiben,
- az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképességéről, a közös használatra szolgáló
helyiségek állagában és berendezésekben keletkezett hibák megszűntetéséről gondoskodás,
- életveszélyt okozó, az épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, a szomszédos lakások, nem lakás céljára szolgáló
helyiségek rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó hibák elhárításáról haladéktalanul intézkedés,
- azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy felújítása során eljárni,
- a bérbeadói kötelezettségek elvégzésére kijelölt (üzemeltető) megnevezésével a bérlőt írásban tájékoztatni,
- bérleti és biztosított külön szolgáltatások esedékes díjainak számla ellenében érvényesítése,
- a bérlő helyett és költségére elvégeztetett munkák költségének számla és fizetési felhívás melletti érvényesítése,
továbbá kieső bérleti díjjal egyező mértékű használati díj igénylése,
- jogcím nélküli használat esetére a lakás kiürítési eljárás haladéktalan megindítása és ezzel összefüggésben a
használati díj (R. 23. § -ában meghatározott összegű) érvényesítése,
- befogadó nyilatkozat, lakáscseréhez hozzájárulás megadása.
Bérlő
- a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, cseréjéről
való gondoskodás azon időpontban és olyan módon, ahogyan azt a lakás, illetőleg a lakásberendezések állapota
szükségessé teszi,
- az általa vagy vele együtt lakó személyek magatartása miatt a lakásban vagy az épület központi berendezéseiben
keletkezett hiba haladéktalan kijavítása, bérbeadói felszólítás alapján a kár megtérítése,
- az épület karbantartásával (felújításával, helyreállításával, átalakításával, stb.) munkák tűrése, amennyiben az nem
eredményezi a lakás megsemmisülését,.
- negyedévente igazolja a lakbér és közüzemi szolgáltatások díjának megfizetését..

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 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
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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
Bérlő:
………………….
Dr. Schóber Ottó

Bérbeadó:

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 05. 01.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
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…………………..
Várfi András
polgármester

6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. március 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Dr. Katona Piroska kérelme sportorvosi rendelés finanszírozásával
kapcsolatban
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Katona Piroska az alábbi kérelemmel fordult Gyomaendrőd Város Önkormányzata felé:
„A mai napon kaptam kézhez az Országos Sportegészségügyi Intézettől az eddigi önkéntes tevékenységem
lezárásával a közreműködői szerződésemet, mely 2014.02.16-tól hatályos és havi 1 000 Ft, azaz egyezer forint
alapdíjat és az elvégzett alkalmassági vizsgálatok utáni visszatérítést jelent finanszírozásként.
Kérem, szíveskedjenek áttekinteni az Önökkel sportorvosi rendelésre kötött szerződésemet és nyilatkozni arról, hogy
ezt követően a fenti feltételek mellett módjukban áll-e az eddigi havi
15 000 Ft rendelési díjat biztosítani számomra.”
A sportorvosi feladatok ellátására 2005. 12. 06. napján határozatlan időre kötött szerződés 11. pontja az alábbiak
szerint rendelkezik:
„A szerződés hatályát veszti abban az esetben is, ha az Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI) saját
hatáskörében finanszírozza a sportorvosi tevékenységet.”
A feladat ellátása az OSEI által finanszírozott, arra dr. katona Piroska meg is kötötte a közreműködői szerződést,
tehát a feladat ellátása önkormányzati támogatás nélkül is biztosított.
Amennyiben a Képviselő-testület nem kíván kiegészítő támogatást nyújtani a sportorvosi feladatok ellátására, úgy a
szerződés, annak 11. pontja alapján hatályát veszti.
Dr. Katona Piroska személyesen nem tudott jelen lenni az Ügyrendi Bizottság ülésén, azonban írásban észrevételt
tett az előterjesztéssel kapcsolatban, melynek lényege, hogy a Képviselő-testület döntését elfogadja, mivel
mindenképpen szakmai sikerként értékeli, hogy az Országos Sportegészségügyi Intézet közreműködői szerződést
kötött vele.
Dr. Katona Piroska észrevétele az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.

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

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és tekintettel dr. Katona
Piroska sportorvos írásbeli észrevételére az előterjesztés határozati
javaslat szerinti elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

Döntési javaslat
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"Dr. Katona Piroska kérelme sportorvosi rendelés finanszírozásával kapcsolatban"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. április 1. napjától nem biztosít önkormányzati
támogatást dr. Katona Piroska részére sportorvosi feladatok ellátására tekintettel arra, hogy Dr. Katona Piroska
sportorvos 2014. 02. 16. napjától közreműködői szerződést kötött az Országos Sportegészségügyi Intézettel a
feladat-ellátás finanszírozására, így a sportorvosi feladatok ellátására 2005. 12. 06. napján határozatlan időre kötött
szerződés a szerződés 11. pontjában foglaltak szerint hatályát veszti.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. március 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Köznevelési szerződés megkötése a nem önkormányzati fenntartású
óvodafenntartókkal II. forduló
Dr. Csorba Csaba jegyző, Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

2013. szeptemberétől a nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények tekintetében is megváltozott a
költségvetési támogatás rendszere, tulajdonképpen az ő számukra is feladat alapúvá vált a finanszírozás.
A megváltozott finanszírozáshoz szükséges hozzáigazítani az önkormányzat és a feladatot ellátó szervezetek közti
megállapodás kereteit, ezért a hivatal elkészítette a köznevelési szerződések tervezetét.
Jelenleg a Társulás fenntartásában működő Kistérségi Óvoda működtetéséhez önkormányzati támogatás nem
szükséges, a tervezet elkészítése előtt a nem önkormányzati intézményekkel történt egyeztetés alapján
elmondhatjuk, hogy jelenleg az ő működtetésükhöz sem szükséges kiegészítő önkormányzati támogatás. A tervezet
fent leírtak szerint rendelkezik az önkormányzati támogatásról.
A Képviselő-testület 2014. februári testületi ülésén I. fordulóban tárgyalta a szerződés-tervezeteket, azt tovább
tárgyalásra alkalmasnak találta. A szerződés-tervezeteket a felek megismerték, azzal kapcsolatos észrevételt nem
terjesztettek elő.
Kérem a Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslatok szerint
elfogadni.

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

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

1. döntési javaslat
"Köznevelési szerződés megkötése a nem önkormányzati fenntartású óvodafenntartókkal "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 31.
§-a alapján a köznevelési közszolgálati feladatok megvalósítására köznevelési szerződést köt a Gyermekliget
Óvodai Oktató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal és ezzel egyidejűleg felkéri Várfi András polgármestert,
hogy gondoskodjon a szerződés megkötéséről:
KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS
(tervezet)
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (( 5500 Gyomaendrőd Selyem út 124. sz. adószáma:
15725527-2-04; törzskönyvi azonosítója (PIR): 725525; államháztartási egyedi azonosítója: 735122; képviseli Várfi
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András polgármester; továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről
Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, ( székhely: 5502. Gyomaendrőd, Sugár út
53/1, adószáma: 21904428-1-04, KSH statisztikai számjel: 21904428-8520-572-04, képviseli Szabó Istvánné
ügyvezető; továbbiakban: Megbízott) között az alábbi feltételekkel:
Előzmények
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 201/2004.(VII.29.) KT. sz. határozat II. pontjával úgy döntött, hogy a
Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággala Gyomaendrőd Selyem u. 101. sz. alatt
található 90 férőhelyes „Selyem úti Óvodában” óvodai feladatellátásra közhasznúsági szerződést köt. A
közhasznúsági szerződés 2004. július 30-án a I. 227-15/2004. ikt. sz. alatt megkötésre került. A felek 2004.
augusztus 1-től határozatlan idejű bérleti szerződést kötöttek a Gyomaendrőd Selyem út 101 sz. alatti 5807/2 hrsz.
alatt bejegyzett ingatlan óvoda céljára történő bérletére. A Megbízott az épületben jelenleg is óvodát üzemeltet,
működési engedélyének száma: I.5197/9/2008, kiadta Szarvas Város Jegyzője. OM azonosítója: 028123; fenntartó
azonosító: 39010497
1.) Szerződő felek rögzítik, hogy az óvoda befogadó képessége: 90 fő. A szerződő felek megállapodnak, hogy a
Megbízott 2014. április 1-től köteles - változatlan feltételek mellett - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv.
33.§ (1) bekezdése alapján 23 óvodai férőhelyet biztosít, felmenő rendszerben a kötelező felvételt biztosító óvodai
feladatellátásban. Az óvoda működése során felvételi körzetnek Gyomaendrőd Város közigazgatási területét kell
tekinteni. A felek rögzítik továbbá, hogy a köznevelési szerződés megkötése nem eredményez változást a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 21.§ (3) bekezdésében foglaltaknak, így nem tekintik átszervezésnek, a
Megbízott eddig is részt vett az Önkormányzat által szervezett óvodai feladatellátásban.
2.) Megbízott kijelenti, hogy az intézmény jogszerű működtetéséhez szükséges engedélyekkel rendelkezik, a
személyi, tárgyi, munkavédelmi, közegészségügyi és pénzügyi feltételek biztosítottak, a nevelő-oktató munka
folyamatos, hosszútávon biztonságos. Világnézetileg nem elkötelezett.
3.) Felek jelen megállapodással rögzítik, hogy a Megbízott és az Önkormányzat között fennálló bérleti szerződés
megszűnik. Az Önkormányzat a jelen szerződés hatályba lépésével, a köznevelési megállapodás érvényességének
idejére a tulajdonában álló, a Megbízott használatában álló ismert, jó műszaki állapotban lévő óvodai feladatellátásra
szolgáló épületet haszonkölcsönbe adja. A Megbízott köteles gondoskodni az épület külső és belső jó
karbantartásáról. Az Önkormányzat köteles gondoskodni a szükséges felújításokról, az épület központi
berendezéseinek vezetékrendszereinek üzemképtelenné válása esetén azok kijavításáról esetleges cseréjéről,
amennyiben azokat nem a rendeltetésellenes, vagy gondatlan használat okozta. Az épület üzemeltetetésével járó
költségek viselése a Megbízottat terheli. A Megbízott az ingatlant csak a Köznevelési Szerződésben meghatározott
célokra használhatja, azt másnak át nem engedheti.
4.) Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük a jelen szerződés 2014. április 1. napján lép hatályba 5 (öt) év időtartamra
azzal, hogy az Önkormányzat a megbízott részére támogatást csak olyan mértékben biztosít, mint amilyen
támogatást a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás által fenntartott GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda a gyomaendrődi telephelyein az Önkormányzattól részesül. A támogatás
meghatározásánál ki kell számolni az Önkormányzat által adott egy óvodásra jutó átlagos támogatást és azt meg
kell szorozni a Megbízott által ellátott óvodások számával. Az egy óvodásra jutó Önkormányzati támogatás
számításánál a 2011. évi CXC. tv. 4. sz. mellékletének óvodai BC átlag létszámát kell figyelembe venni, függetlenül
a csoportba ténylegesen beíratott gyermek létszámtól. Amennyiben a Megbízott által fenntartott óvodában az átlag
létszámtól kevesebb a tényleges beíratott létszám, úgy a támogatást a csoportkihasználtság %-os arányában kell
biztosítani. Az esetleges önkormányzati támogatás folyósítása azonos módon és ütemezésben történik, mint a
Társulás által fenntartott óvoda esetében.
Az Önkormányzat kijelenti, hogy a köznevelési szerződés hatálya idejére, figyelemmel arra, hogy a Megbízott az
óvodai feladat ellátási kötelezettségét átvállalja, a Megbízott által ellátott óvodások után a feladatfinanszírozás
alapján állami támogatást nem igényel.
5.) A Felek vállalják, hogy a köznevelési szerződés hatálya alatt folyamatosan együttműködnek. A Megbízott által a
feladatellátáshoz használt épület karbantartásával és felújításával kapcsolatos munkák ütemezéséről minden
tárgyévi költségvetési rendelet megalkotása előtt egyeztetnek. Az épület korszerűsítésével kapcsolatos pályázatok
benyújtása során együttműködnek.
A Megbízott az intézmény vezetőjével évente köteles írásbeli beszámolót készíteni az ellátás folyamatosságáról, a
működés biztonságáról, a pénzügyi finanszírozás helyzetéről.
A Megbízott az intézmény vezetőjével köteles a beszámolót tárgyaló képviselő-testületi üléseken, valamint bizottsági
üléseken meghívottként személyesen részt venni. A beszámolók leadásának időpontjai: tárgyév szeptember 10.
A beszámolót írásban köteles elkészíteni és a Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási Osztályán
leadni.
Az óvodai ellátás során előforduló, a szerződés tartalmát érintő esetleges módosításokat mindkét fél legalább 3
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hónappal előbb, írásban jelezni köteles a másik félnek.
6.) A Felek kijelentik, hogy a határozott idő lejárta előtt egy hónappal a Köznevelési Szerződés teljesülését
kiértékelik és kölcsönös megelégedettség esetén ismételten szerződést kötnek óvodai feladatellátásra.
Az Önkormányzat a szerződés 4.) pontjában meghatározott idő lejárta előtt az alábbiakban meghatározott rendkívüli
okok miatt mondhatja fel a szerződést, úgy hogy a felmondás előtt köteles írásban felhívni a Megbízottat a
szerződésszerű teljesítésre, és amennyiben a Megbízott az írásbeli felszólítást követő 15 napon belül nem teljesít,
úgy a 15 napos határidő leteltét követő 30. napra mondhatja fel a megbízó a szerződést. Amennyiben a Megbízó a
Köznevelési Szerződést az alábbiakban meghatározott rendkívüli okok miatt mondja fel, a Megbízott köteles
megtéríteni, az óvodai indításával Önkormányzat általi ellátásával kapcsolatos minden igazolt költségét.
Az Önkormányzat azonnali felmondással élhet, amennyiben a Megbízott az óvodai férőhelyek biztosításánál a
szolgáltatást igénybevevők között szociális faji, felekezeti szempontból hátrányos megkülönböztetést tesz. A
Megbízott az óvodai szolgáltatás biztosításánál nem biztosítja a hatályos jogszabályokban meghatározott képesítésű
dolgozók foglalkoztatását, és a szükséges létszámot. A Megbízott az óvodai szolgáltatás teljesítését nem a hatályos
szakmai jogszabályokban meghatározottak és az Önkormányzat által elfogadott nevelési program szerint teljesíti,
illetve nem biztosítja a szülői érdekképviseleti szervek működését. A megbízott a térítési díj fizetése mellett igénybe
vehető szolgáltatásoknál megsérti a szolgáltatás önkéntes igénybevételének elvét. A Megbízott az átadott
épületrészt nem az óvodai ellátásra használja. Az óvodai szolgáltatás végzését másnak átengedi, az épületrészt
bérletbe adja. A térítési díjat nem a hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott szabályok
figyelembevételével határozza meg. A Megbízott az épületrész karbantartásával kapcsolatos, a szerződés 3.)
pontjában meghatározott munkálatokat elmulasztja, és mindez az óvoda épületének fennmaradását veszélyezteti. A
Megbízott az óvodai ellátást nem végzi, illetve az erre a célra alapított intézmény működési engedélyét elveszti.
A Megbízott felmondással élhet írásban oly módon, hogy az Önkormányzatot szerződésszerű teljesítésre hívja fel, a
felhívás kézhezvételét követő 15 munkanaptól számított 30 munkanap elteltével az alább meghatározottak miatt:
Az Önkormányzat a támogatást nem a szerződés 4.) pontjában meghatározottak szerint biztosítja.
Az Önkormányzat a szerződés 3.) pontban meghatározott épületrész, valamint annak tartozékainak rejtett hibái
kijavításáról, az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül a szükséges intézkedést nem teszi
meg, és a hiba 60 napon belül nem kerül kijavításra. A felek megállapodnak, hogy a rejtett hiba kijavításaként
fogadják el, ha a megbízó a megbízott részére más olyan épületet biztosít, mely alkalmas az óvodai szolgáltatás
biztosítására, és az ebből eredő költségeit a megbízottnak biztosítja.
A Megbízott a szerződés 6.) pontjában meghatározott okok szerinti felmondása esetén követelheti a megbízótól,
hogy térítse meg az óvodai szolgáltatás biztosítására fordított a térítési díjakból és a feladatalapú támogatásból meg
nem térülő igazolt költségeit, valamint fizessen olyan összegű kártérítést, mely azonos azzal a tárgyévi
támogatással, melyet az önkormányzat köteles lenne biztosítani.
7.) A Felek esetleges jogvitájára illetve a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., a lakások és
helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv., a végrehajtására kiadott rendeletek, a gyermekétkeztetés térítési
díjának megállapításáról szóló 26/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelet előírásai az irányadók.
A jelen szerződés hatályba lépésével a felek között létrejött korábbi közhasznúsági szerződés hatályát veszti.
A Felek kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak arra kellő felhatalmazással rendelkeznek
Jelen megállapodást Felek, közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.
A szerződés 3 számozott oldalból áll.
Gyomaendrőd, 2014. ….
Önkormányzat
Várfi András
polgármester

Megbízott
Szabó Istvánné
ügyvezető

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Köznevelési szerződés megkötése a nem önkormányzati fenntartású óvodafenntartókkal "
Tervezett döntéstípus: határozat
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Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 31.
§-a alapján a köznevelési közszolgálati feladatok megvalósítására köznevelési szerződést köt a Tulipános Óvodai
Oktató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal és ezzel egyidejűleg felkéri Várfi András polgármestert, hogy
gondoskodjon a szerződés megkötéséről:
KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS
(tervezet)
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata ( 5500 Gyomaendrőd Selyem út 124. sz. adószáma:
15725527-2-04; törzskönyvi azonosítója (PIR): 725525; államháztartási egyedi azonosítója: 735122; képviseli Várfi
András polgármester; továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről
Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely cím: 5502 Gyomaendrőd, Sugár út
59/1 ;adószám: 21904363-1-04; KSH szám: 21904363-8010-571-04; képviseli Giricz Ilona ügyvezető továbbiakban:
Megbízott) között az alábbi feltételekkel:
Előzmények
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 201/2004.(VII.29.) KT. sz. határozat III. pontjával úgy döntött, hogy a
Tulipános Óvodai Oktató Közhasznú Társasággal a Tulipános Óvoda 5502 Gyomaendrőd Polyákhalmi út 1.sz.
alatt található 40 férőhelyes óvodai feladatellátásra közhasznúsági szerződést köt. A felek 2004. augusztus 1-től
határozatlan idejű bérleti szerződést kötöttek a Gyomaendrőd Polyákhalmi u. 1. szám alatti gyomaendrődi 8313/3
hrsz alatt bejegyzett ingatlan, óvoda céljára történő bérletére. A Megbízott az épületben jelenleg is óvodát üzemeltet,
működési engedélyének száma: BO/95-3/2011. ; Kelte: 2011. augusztus 26. ; engedélyező: Békés Megyei
Kormányhivatal Oktatási Főosztály; OM azonosító: 028124; fenntartó azonosító : 39010358 .
1.) Szerződő felek rögzítik, hogy az óvoda befogadó képessége: 40 fő. A szerződő felek megállapodnak, hogy a
Megbízott 2014. április 1-től köteles - változatlan feltételek mellett - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv.
33.§ (1) bekezdése alapján 10 óvodai férőhelyet biztosít, felmenő rendszerben a kötelező felvételt biztosító óvodai
feladatellátásban. Az óvoda működése során felvételi körzetnek Gyomaendrőd Város közigazgatási területét kell
tekinteni. A felek rögzítik továbbá, hogy a köznevelési szerződés megkötése nem eredményez változást a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 21.§ (3) bekezdésében foglaltaknak, így nem tekintik átszervezésnek, a
Megbízott eddig is részt vett az Önkormányzat által szervezett óvodai feladatellátásban.
2.) Megbízott kijelenti, hogy az intézmény jogszerű működtetéséhez szükséges engedélyekkel
rendelkezik, a személyi, tárgyi, munkavédelmi, közegészségügyi és pénzügyi feltételek biztosítottak, a nevelő-oktató
munka folyamatos, hosszútávon biztonságos. Világnézetileg nem elkötelezett.
3.) Felek jelen megállapodással rögzítik, hogy a Megbízott és az Önkormányzat között fennálló bérleti szerződés
megszűnik. Az Önkormányzat a jelen szerződés hatályba lépésével, a köznevelési megállapodás érvényességének
idejére a tulajdonában álló, a Megbízott használatában álló ismert, jó műszaki állapotban lévő óvodai feladatellátásra
szolgáló épületet haszonkölcsönbe adja. A Megbízott köteles gondoskodni az épület külső és belső jó
karbantartásáról. Az Önkormányzat köteles gondoskodni a szükséges felújításokról, az épület központi
berendezéseinek vezetékrendszereinek üzemképtelenné válása esetén azok kijavításáról esetleges cseréjéről,
amennyiben azokat nem a rendeltetésellenes, vagy gondatlan használat okozta. Az épület üzemeltetetésével járó
költségek viselése a Megbízottat terheli. A Megbízott az ingatlant csak a Köznevelési Szerződésben meghatározott
célokra használhatja, azt másnak át nem engedheti.
4.) Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük a jelen szerződés 2014. április 1. napján lép hatályba 5 (öt) év időtartamra
azzal, hogy az Önkormányzat a megbízott részére támogatást csak olyan mértékben biztosít, mint amilyen
támogatást a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás által fenntartott GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda a gyomaendrődi telephelyein az Önkormányzattól részesül. A támogatás
meghatározásánál ki kell számolni az Önkormányzat által adott egy óvodásra jutó átlagos támogatást és azt meg
kell szorozni a Megbízott által ellátott óvodások számával. Az egy óvodásra jutó Önkormányzati támogatás
számításánál a 2011. évi CXC. tv. 4. sz. mellékletének óvodai BC átlag létszámát kell figyelembe venni, függetlenül
a csoportba ténylegesen beíratott gyermek létszámtól. Amennyiben a Megbízott által fenntartott óvodában az átlag
létszám alatt van a tényleges beíratott létszám, úgy a támogatást a csoportkihasználtság %-os arányában kell
biztosítani. Az esetleges önkormányzati támogatás folyósítása azonos módon és ütemezésben történik, mint a
Társulás által fenntartott óvoda esetében.
Az Önkormányzat kijelenti, hogy a köznevelési szerződés hatálya idejére, figyelemmel arra, hogy a Megbízott az
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óvodai feladat ellátási kötelezettségét átvállalja, a Megbízott által ellátott óvodások után a feladatfinanszírozás
alapján állami támogatást nem igényel.
5.) A Felek vállalják, hogy a köznevelési szerződés hatálya alatt folyamatosan együttműködnek. A Megbízott által a
feladatellátáshoz használt épület karbantartásával és felújításával kapcsolatos munkák ütemezéséről minden
tárgyévi költségvetési rendelet megalkotása előtt egyeztetnek. Az épület korszerűsítésével kapcsolatos pályázatok
benyújtása során együttműködnek.
A Megbízott az intézmény vezetőjével évente köteles írásbeli beszámolót készíteni az ellátás folyamatosságáról, a
működés biztonságáról, a pénzügyi finanszírozás helyzetéről.
A Megbízott az intézmény vezetőjével köteles a beszámolót tárgyaló képviselő-testületi üléseken, valamint bizottsági
üléseken meghívottként személyesen részt venni. A beszámolók leadásának időpontjai: tárgyév szeptember 10.
A beszámolót írásban köteles elkészíteni és a Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási Osztályán
leadni.
Az óvodai ellátás során előforduló, a szerződés tartalmát érintő esetleges módosításokat mindkét fél legalább 3
hónappal előbb, írásban jelezni köteles a másik félnek.
6.) A Felek kijelentik, hogy a határozott idő lejárta előtt egy hónappal a Köznevelési Szerződés teljesülését
kiértékelik és kölcsönös megelégedettség esetén ismételten szerződést kötnek óvodai feladatellátásra.
Az Önkormányzat a szerződés 4.) pontjában meghatározott idő lejárta előtt az alábbiakban meghatározott rendkívüli
okok miatt mondhatja fel a szerződést, úgy hogy a felmondás előtt köteles írásban felhívni a Megbízottat a
szerződésszerű teljesítésre, és amennyiben a Megbízott az írásbeli felszólítást követő 15 napon belül nem teljesít,
úgy a 15 napos határidő leteltét követő 30. napra mondhatja fel a megbízó a szerződést. Amennyiben a Megbízó a
Köznevelési Szerződést az alábbiakban meghatározott rendkívüli okok miatt mondja fel, a Megbízott köteles
megtéríteni, az óvodai indításával Önkormányzat általi ellátásával kapcsolatos minden igazolt költségét.
Az Önkormányzat azonnali felmondással élhet, amennyiben a Megbízott az óvodai férőhelyek biztosításánál a
szolgáltatást igénybevevők között szociális faji, felekezeti szempontból hátrányos megkülönböztetést tesz. A
Megbízott az óvodai szolgáltatás biztosításánál nem biztosítja a hatályos jogszabályokban meghatározott képesítésű
dolgozók foglalkoztatását, és a szükséges létszámot. A Megbízott az óvodai szolgáltatás teljesítését nem a hatályos
szakmai jogszabályokban meghatározottak és az Önkormányzat által elfogadott nevelési program szerint teljesíti,
illetve nem biztosítja a szülői érdekképviseleti szervek működését. A megbízott a térítési díj fizetése mellett igénybe
vehető szolgáltatásoknál megsérti a szolgáltatás önkéntes igénybevételének elvét. A Megbízott az átadott
épületrészt nem az óvodai ellátásra használja. Az óvodai szolgáltatás végzését másnak átengedi, az épületrészt
bérletbe adja. A térítési díjat nem a hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott szabályok
figyelembevételével határozza meg. A Megbízott az épületrész karbantartásával kapcsolatos, a szerződés 3.)
pontjában meghatározott munkálatokat elmulasztja, és mindez az óvoda épületének fennmaradását veszélyezteti. A
Megbízott az óvodai ellátást nem végzi, illetve az erre a célra alapított intézmény működési engedélyét elveszti.
A Megbízott felmondással élhet írásban oly módon, hogy az Önkormányzatot szerződésszerű teljesítésre hívja fel, a
felhívás kézhezvételét követő 15 munkanaptól számított 30 munkanap elteltével az alább meghatározottak miatt:
Az Önkormányzat a támogatást nem a szerződés 4.) pontjában meghatározottak szerint biztosítja.
Az Önkormányzat a szerződés 3.) pontban meghatározott épületrész, valamint annak tartozékainak rejtett hibái
kijavításáról, az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül a szükséges intézkedést nem teszi
meg, és a hiba 60 napon belül nem kerül kijavításra. A felek megállapodnak, hogy a rejtett hiba kijavításaként
fogadják el, ha a megbízó a megbízott részére más olyan épületet biztosít, mely alkalmas az óvodai szolgáltatás
biztosítására, és az ebből eredő költségeit a megbízottnak biztosítja.
A Megbízott a szerződés 6.) pontjában meghatározott okok szerinti felmondása esetén követelheti a megbízótól,
hogy térítse meg az óvodai szolgáltatás biztosítására fordított a térítési díjakból és a feladatalapú támogatásból meg
nem térülő igazolt költségeit, valamint fizessen olyan összegű kártérítést, mely azonos azzal a tárgyévi
támogatással, melyet az önkormányzat köteles lenne biztosítani.
7.) A Felek esetleges jogvitájára illetve a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., a lakások és
helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv., a végrehajtására kiadott rendeletek, a gyermekétkeztetés térítési
díjának megállapításáról szóló 26/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelet előírásai az irányadók.
A jelen szerződés hatályba lépésével a felek között létrejött korábbi közhasznúsági szerződés hatályát veszti.
A Felek kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak arra kellő felhatalmazással rendelkeznek.
Jelen megállapodást Felek, közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.
A szerződés 3 számozott oldalból áll.
Gyomaendrőd, 2014. ….
Önkormányzat
Várfi András

Megbízott
Giricz Ilona
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polgármester

ügyvezető

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Köznevelési szerződés megkötése a nem önkormányzati fenntartású óvodafenntartókkal "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 31.
§-a alapján a köznevelési közszolgálati feladatok megvalósítására köznevelési szerződést köt a Szivárvány
Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.-vel és ezzel egyidejűleg felkéri Várfi András polgármestert, hogy
gondoskodjon a szerződés megkötéséről:
KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS
(tervezet)
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata ( 5500 Gyomaendrőd Selyem út 124. sz. adószáma:
15725527-2-04; törzskönyvi azonosítója (PIR): 725525; államháztartási egyedi azonosítója: 735122; képviseli Várfi
András polgármester; továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről
a Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Vásártéri ltp.
27/B/1. adószáma: 21905924-1-04; képviseli Varjú Judit ügyvezető; továbbiakban: Megbízott) között az alábbi
feltételekkel:
Előzmények
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 201/2004.(VII.29.) KT. sz. határozat III. pontjával úgy döntött, hogy a
Szivárvány Gyermekkert Szociális, Oktatási és Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft., a Vásártéri Óvoda
5500 GYOMAENDRŐD, Vásártéri ltp. 2924 hrsz. alatt bejegyzett 74 férőhelyes óvodai feladatellátásra
közhasznúsági szerződést köt. A felek 2004. augusztus 1-től határozatlan idejű bérleti szerződést kötöttek a
Gyomaendrőd Vásártéri ltp. 2924 hrsz. alatt bejegyzett ingatlan, óvoda céljára történő bérletére. A Megbízott az
épületben jelenleg is óvodát üzemeltet, KSH statisztikai számjel: 8510; OM azonosító: 101602; fenntartó azonosító :
39010357
1.) Szerződő felek rögzítik, hogy az óvoda befogadó képessége: 74 fő. A szerződő felek megállapodnak, hogy a
Megbízott 2014. április 1-től köteles - változatlan feltételek mellett - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv.
33.§ (1) bekezdése alapján 19 óvodai férőhelyet biztosít, felmenő rendszerben a kötelező felvételt biztosító óvodai
feladatellátásban. Az óvoda működése során felvételi körzetnek Gyomaendrőd Város közigazgatási területét kell
tekinteni. A felek rögzítik továbbá, hogy a köznevelési szerződés megkötése nem eredményez változást a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 21.§ (3) bekezdésében foglaltaknak, így nem tekintik átszervezésnek, a
Megbízott eddig is részt vett az Önkormányzat által szervezett óvodai feladatellátásban.
2.) Megbízott kijelenti, hogy az intézmény jogszerű működtetéséhez szükséges engedélyekkel rendelkezik, a
személyi, tárgyi, munkavédelmi, közegészségügyi és pénzügyi feltételek biztosítottak, a nevelő-oktató munka
folyamatos, hosszútávon biztonságos. Világnézetileg nem elkötelezett.
3.) Felek jelen megállapodással rögzítik, hogy a Megbízott és az Önkormányzat között fennálló bérleti szerződés
megszűnik. Az Önkormányzat a jelen szerződés hatályba lépésével, a köznevelési megállapodás érvényességének
idejére a tulajdonában álló, a Megbízott használatában álló ismert, jó műszaki állapotban lévő óvodai feladatellátásra
szolgáló épületet haszonkölcsönbe adja. A Megbízott köteles gondoskodni az épület külső és belső jó
karbantartásáról. Az Önkormányzat köteles gondoskodni a szükséges felújításokról, az épület központi
berendezéseinek, vezetékrendszereinek üzemképtelenné válása esetén azok kijavításáról, esetleges cseréjéről,
amennyiben azokat nem a rendeltetésellenes, vagy gondatlan használat okozta. Az épület üzemeltetetésével járó
költségek viselése a Megbízottat terheli. A Megbízott az ingatlant csak a Köznevelési Szerződésben meghatározott
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célokra használhatja, azt másnak át nem engedheti.
4.) Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük a jelen szerződés 2014. április 1. napján lép hatályba 5 (öt) év időtartamra
azzal, hogy az Önkormányzat a megbízott részére támogatást csak olyan mértékben biztosít, mint amilyen
támogatást a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás által fenntartott GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda a gyomaendrődi telephelyein az Önkormányzattól részesül. A támogatás
meghatározásánál ki kell számolni az Önkormányzat által adott egy óvodásra jutó átlagos támogatást és azt meg
kell szorozni a Megbízott által ellátott óvodások számával. Az egy óvodásra jutó Önkormányzati támogatás
számításánál a 2011. évi CXC. tv. 4. sz. mellékletének óvodai BC átlag létszámát kell figyelembe venni, függetlenül
a csoportba ténylegesen beíratott gyermek létszámtól. Amennyiben a Megbízott által fenntartott óvodában az átlag
létszám alatt van a tényleges beíratott létszám, úgy a támogatást a csoportkihasználtság %-os arányában kell
biztosítani. Az esetleges önkormányzati támogatás folyósítása azonos módon és ütemezésben történik, mint a
Társulás által fenntartott óvoda esetében.
Az Önkormányzat kijelenti, hogy a köznevelési szerződés hatálya idejére, figyelemmel arra, hogy a Megbízott az
óvodai feladat ellátási kötelezettségét átvállalja, a Megbízott által ellátott óvodások után a feladatfinanszírozás
alapján állami támogatást nem igényel.
5.) A Felek vállalják, hogy a köznevelési szerződés hatálya alatt folyamatosan együttműködnek. A Megbízott által a
feladatellátáshoz használt épület karbantartásával és felújításával kapcsolatos munkák ütemezéséről minden
tárgyévi költségvetési rendelet megalkotása előtt egyeztetnek. Az épület korszerűsítésével kapcsolatos pályázatok
benyújtása során együttműködnek.
A Megbízott az intézmény vezetőjével évente köteles írásbeli beszámolót készíteni az ellátás folyamatosságáról, a
működés biztonságáról, a pénzügyi finanszírozás helyzetéről.
A Megbízott az intézmény vezetőjével köteles a beszámolót tárgyaló képviselő-testületi üléseken, valamint bizottsági
üléseken meghívottként személyesen részt venni. A beszámolók leadásának időpontjai: tárgyév szeptember 10.
A beszámolót írásban köteles elkészíteni és a Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási Osztályán
leadni.
Az óvodai ellátás során előforduló, a szerződés tartalmát érintő esetleges módosításokat mindkét fél legalább 3
hónappal előbb, írásban jelezni köteles a másik félnek.
6.) A Felek kijelentik, hogy a határozott idő lejárta előtt egy hónappal a Köznevelési Szerződés teljesülését
kiértékelik és kölcsönös megelégedettség esetén ismételten szerződést kötnek óvodai feladatellátásra.
Az Önkormányzat a szerződés 4.) pontjában meghatározott idő lejárta előtt az alábbiakban meghatározott rendkívüli
okok miatt mondhatja fel a szerződést, úgy hogy a felmondás előtt köteles írásban felhívni a Megbízottat a
szerződésszerű teljesítésre, és amennyiben a Megbízott az írásbeli felszólítást követő 15 napon belül nem teljesít,
úgy a 15 napos határidő leteltét követő 30. napra mondhatja fel a megbízó a szerződést. Amennyiben a Megbízó a
Köznevelési Szerződést az alábbiakban meghatározott rendkívüli okok miatt mondja fel, a Megbízott köteles
megtéríteni, az óvodai indításával Önkormányzat általi ellátásával kapcsolatos minden igazolt költségét.
Az Önkormányzat azonnali felmondással élhet, amennyiben a Megbízott az óvodai férőhelyek biztosításánál a
szolgáltatást igénybevevők között szociális faji, felekezeti szempontból hátrányos megkülönböztetést tesz. A
Megbízott az óvodai szolgáltatás biztosításánál nem biztosítja a hatályos jogszabályokban meghatározott képesítésű
dolgozók foglalkoztatását, és a szükséges létszámot. A Megbízott az óvodai szolgáltatás teljesítését nem a hatályos
szakmai jogszabályokban meghatározottak és az Önkormányzat által elfogadott nevelési program szerint teljesíti,
illetve nem biztosítja a szülői érdekképviseleti szervek működését. A megbízott a térítési díj fizetése mellett igénybe
vehető szolgáltatásoknál megsérti a szolgáltatás önkéntes igénybevételének elvét. A Megbízott az átadott
épületrészt nem az óvodai ellátásra használja. Az óvodai szolgáltatás végzését másnak átengedi, az épületrészt
bérletbe adja. A térítési díjat nem a hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott szabályok
figyelembevételével határozza meg. A Megbízott az épületrész karbantartásával kapcsolatos, a szerződés 3.)
pontjában meghatározott munkálatokat elmulasztja, és mindez az óvoda épületének fennmaradását veszélyezteti. A
Megbízott az óvodai ellátást nem végzi, illetve az erre a célra alapított intézmény működési engedélyét elveszti.
A Megbízott felmondással élhet írásban oly módon, hogy az Önkormányzatot szerződésszerű teljesítésre hívja fel, a
felhívás kézhezvételét követő 15 munkanaptól számított 30 munkanap elteltével az alább meghatározottak miatt:
Az Önkormányzat a támogatást nem a szerződés 4.) pontjában meghatározottak szerint biztosítja.
Az Önkormányzat a szerződés 3.) pontban meghatározott épületrész, valamint annak tartozékainak rejtett hibái
kijavításáról, az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül a szükséges intézkedést nem teszi
meg, és a hiba 60 napon belül nem kerül kijavításra. A felek megállapodnak, hogy a rejtett hiba kijavításaként
fogadják el, ha a megbízó a megbízott részére más olyan épületet biztosít, mely alkalmas az óvodai szolgáltatás
biztosítására, és az ebből eredő költségeit a megbízottnak biztosítja.
A Megbízott a szerződés 6.) pontjában meghatározott okok szerinti felmondása esetén követelheti a megbízótól,
hogy térítse meg az óvodai szolgáltatás biztosítására fordított a térítési díjakból és a feladatalapú támogatásból meg
nem térülő igazolt költségeit, valamint fizessen olyan összegű kártérítést, mely azonos azzal a tárgyévi
támogatással, melyet az önkormányzat köteles lenne biztosítani.
7.) A Felek esetleges jogvitájára illetve a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., a lakások és
helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv., a végrehajtására kiadott rendeletek, a gyermekétkeztetés térítési
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díjának megállapításáról szóló 26/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelet előírásai az irányadók.
A jelen szerződés hatályba lépésével a felek között létrejött korábbi közhasznúsági szerződés hatályát veszti.
A Felek kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak arra kellő felhatalmazással rendelkeznek.
Jelen megállapodást Felek, közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.
A szerződés 3 számozott oldalból áll.
Gyomaendrőd, 2014. ….
Önkormányzat
Várfi András
polgármester

Megbízott
Varjú Judit
ügyvezető

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. március 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Kis Bálint Általános Iskola Fő úti udvarának balesetmentesítése
Kovácsné Rácz Julianna
Toldi Balázs egyéni választókerületi önkormányzati képviselő
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Szülői Munkaközössége 2013. november 12-én az alábbi kérelemmel
fordult Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testületéhez:
Az iskola Szülői Munkaközössége céljául tűzte ki a Fő úti iskola udvarának rendbetételét, növények ültetését,
pihenőpadok elhelyezését, közösségi tér kialakítását, mely lehetőséget ad szabadtéri órák megtartására. A
szükséges anyagi forrás megteremtéséhez jótékonysági bálat rendeztek, melynek bevételét 426.300 Forintot, a fönt
említett célra kívánják fordítani.
Segítséget kértek forrás biztosítására a térkő–burkolat kialakításához szükséges anyagok biztosításához,
pihenőpadok elhelyezéséhez, az udvar zöldítéséhez és a közösségi tér kialakításához szükséges különbözet
biztosításához.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 19-i Képviselő–testületi ülésén a
628/2013. (XII.19) határozata szerint vállalta:
250 m2 terület burkolásához szükséges (a Start mintaprogram kereti között legyártott) térkő biztosítását
a térkő lerakásához szükséges anyagok beszerzését (becsült összege: 140.000 Forint)
az udvar zöldítéséhez fák biztosítását
a kerti filagória kialakításának költésségeihez 160.000 Forint összeg erejéig hozzájárulás biztosítását.
A szülői és pedagógusi összefogás szervezése során derült fény, hogy a szülők a térkő lerakásánál a segédmunkát
tudják vállalni, így a tényleges szakmunkára mindenképpen szükséges volt ajánlatokat bekérni. Az ajánlati
felhívásban a térkő lerakásához szükséges anyag költségére és a munkadíjára kért az Önkormányzat ajánlatot.
2014. március közepén, a Fő úti épületegység udvarán tervezett munkálatokra bekért árajánlatok közül a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. (5500 Gyomaendrőd Ipartelep út 2.) tette a legkedvezőbb ajánlatot nettó 380.000 Forint
(bruttó 482.600 Forint) értékben. Az árajánlat magába foglalja a térburkolat lerakásához szükséges anyagköltséget
és munkadíjat is.
A Szülői Munkaközösség a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Fő úti udvarának 2014. nyarára tervezett
szépítését, balesetmentesítését 482.600 Forint forrás biztosításával tudná megvalósítani, melyhez a Tisztelt
Képviselő-testület támogatását kéri.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni.

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

A Bizottság javasolja a döntési javaslat elfogadását, a
szükséges forrás biztosítását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a döntési javaslat elfogadását.

Döntési javaslat
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"Forrás biztosítása iskolai udvar felújításához"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Fő úti udvarának
balesetmentesítéséhez további 482.600 Forint összegű forrást biztosít, a 2014. évi költségvetési rendelet működési
céltartaléka között, az oktatási vagyon működtetésére elkülönített 20 Millió Forint összegű keret terhére.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 03. 27.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. március 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

2014/2015-ös tanévre vonatkozó Iskolatej program költségeinek támogatása
Mag Barbara
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Kepenyes András, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyomaendrődi Tankerületének megbízott igazgatója
azzal a kéréssel fordult Gyomaendrőd Város Önkormányzatához, hogy az önkormányzat a tavalyi évhez hasonlóan
a 2014/2015. tanévre vonatkozóan is támogatást nyújtson a Tankerület által fenntartott általános iskolák részére
biztosítani kívánt iskola tej program költségeihez (a kérelem, valamint a hozzá csatolt szállítási szerződések
tervezete az előterjesztés mellékletét képezi).
Az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet (továbbiakban: rendelet) 8.
számú melléklete valamint a 10. § (2) bekezdése alapján Gyomaendrőd város általános iskolai ellátásának
támogatása a 2014. gazdasági évben 50% lehet.
A 2014/2015-ös tanév tekintetében a kötelezettségvállalás várhatóan az alábbiak szerint alakulna:
- Kis Bálint Általános Iskola: [562 fő * 36 tanítási hét * 3 nap/hét * szállítandó termékek (5 féle) átlagára 62 Ft] * 50%
= 1 881 576 Ft
- Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Kollégium: [425 fő * 36 tanítási hét * 3 nap/hét * szállítandó
termékek (5 féle) átlagára 62 Ft] * 50% = 1 422 900 Ft
A számításnál a szerződésben szereplő tanulólétszámot vettük figyelembe, a termékek átlagáránál azonban
eltértünk a szerződésben megadott bruttó áraktól, és a rendeletben meghatározott maximálisan támogatható bruttó
árak átlagárával számoltunk.
Kedvező elbírálás esetén a Tankerület a korábbi tanévhez hasonlóan, az előfinanszírozást vállaló szállítóval, a
Happy Tejtermék Kft-vel kötne szerződést.
A rendelet 6. § (6) bekezdése szerint a szállítási szerződés az intézmény fenntartójának jóváhagyásával a
működtetési feladatokat ellátó önkormányzattal is megköthető, amennyiben a szállító vállalja az előfinanszírozást.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi
költségvetésében a 2014/2015. tanév vonatkozásában iskolatej program támogatásának céljára nem határoztunk
meg forrást.
Továbbá tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet arról, hogy a szülői, illetve intézményi dolgozóktól kapott
visszajelzések alapján megállapítható, hogy a tanulók körében a program keretein belül kapott joghurt egyáltalán
nem népszerű, a joghurt nagy részét nem fogyasztják el a gyerekek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.

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

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

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi

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

javaslat szerinti elfogadását javasolja a Képviselő-testület
számára.

Döntési javaslat
"2014/2015-ös tanév vonatkozásában Iskolatej program költségeinek támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Gyomaendrődi Tankerület megbízott igazgatójának kérelmét elutasítja, forrás hiányában a 2014/2015-ös tanévre
vonatkozóan nem támogatja a Tankerület által fenntartott általános iskoláinak részére biztosítani kívánt iskolatej
program költségeit.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. március 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Úszásoktatás támogatása 2014. évben
Mag Barbara
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évben fürdőszolgáltatás megvásárlásával
támogatást kíván nyújtani
- a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodába,
- a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő oktatási intézményekbe,
- a közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodákba,
- a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodába,
- a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégiumba
járó gyermekek, tanulók számára a vízhez szoktatás illetve úszásoktatás biztosításához, továbbá
- a Körös Kajak Sport Egyesület úszásedzésben részesülő tagjainak
- a KSI SE Gyomaendrőd úszásedzésben részesülő tagjainak
- a Gyomaendrődi Úszó Sport Egyesület tagjainak
- a Gyomaendrődi Delfin Sport és Úszóegyesület tagjainak
- az oktatási intézmények keretein kívüli úszóedzésen résztvevő gyermekeknek, és a kísérő szülőknek.
A 2014. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig a felhasználható támogatás összege bruttó 8.890.000,- Ft
azzal, hogy ebből az előirányzatból történik a helyi lakosok jegyárkülönbözetének biztosítása, valamint a 18.
életévüket betöltött gyomaendrődi fiatalok köszöntése, mely születésnapi köszöntéssel személyenként 1+1 fő
fürdőbelépőt biztosít önkormányzatunk.
Az előirányzat felhasználása az alábbiak szerint történik:
- helyi lakosok jegyárkülönbözetének biztosítására bruttó 3.500.000,- Ft-ot kellene elkülöníteni, 2013. évben a
ténylegesen kiszámlázott összeg bruttó 3.597.720,- Ft.
- születésnapi köszöntésre 250.000,- Ft: a helyi népesség-nyilvántartás adatai alapján 2014. évben 138 fő gyermek
tölti be 18. életévét: 138x1.800,- Ft = 248.400,- Ft.
Úszásoktatásra fennmaradó összeg 5.140.000,- Ft.
A számítás alapja a Liget Fürdő ügyvezetője által megadott jegyár:
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2014. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig minden gyermekek számára
bruttó 720 Ft/tanuló, gyermek fürdőbelépő megfizetése ellenében biztosítja a szolgáltatást.
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2014. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig az úszóedzésre gyermeküket
kísérő szülők látogató jegyárait bruttó 200 Ft/fő megfizetése ellenében biztosítja.
A támogatás felhasználásának és elszámolásának menete a következőképpen határozható meg:
Az úszásoktatást megszervező intézmények és szervezetek esetében – minden esetben – a tényleges
fürdőhasználati igénybevételt a Liget Fürdő Kft. az önkormányzatnak számlázza ki. A számla mellé minden esetben
kimutatást kell mellékelni az úszásoktatásban/úszóedzésen részt vevő gyermekekről/ kísérőkről.
Az alábbi táblázatban bemutatjuk az egyes intézmények, illetve szervezetek 2014. évre vonatkozó fürdőhasználati
igényét. A táblázatból látható, hogy az összes fürdőhasználati igény 2014. évre 15.409.920,- Ft (felhasználható
összeg: 5.140.000,- Ft).
Intézmény neve
Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.
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2014. évre kimutatott
fürdőhasználati igény (Ft)
855.520
259.200
89.280

Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és
Kollégium
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Gyomaendrődi Úszó Sport Egyesület
Gyomaendrődi Delfin Sport és Úszóegyesület
Körös Kajak Sport Egyesület
KSI SE Gyomaendrőd
Összesen:

0
414.000
519.760
475.840
552.960
462.240
3.868.320
5.557.680
1.219.680
1.135.440
15.409.920

Tájékoztatásul közlöm, hogy az eddigi tapasztalatok alapján a tényleges fürdőhasználati igénybevétel jellemzően
jóval kevesebb, mint amennyit az intézmények, szervezetek az előzetes felmérés során meghatároznak. A tavalyi
évben a megítélt támogatás 68 %-át használták fel az intézmények, szervezetek. A tavalyi tényleges igénybevételt
az alábbi táblázatban foglaltuk össze.
Intézmény neve
Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.
Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és
Kollégium
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Gyomaendrődi Úszó Sport Egyesület
Gyomaendrődi Delfin Sport és Úszóegyesület
Körös Kajak Sport Egyesület
KSI SE Gyomaendrőd
Összesen:

2013. évben ténylegesen igénybe vett
fürdőhasználat (Ft)
170.640
198.720
77.760
0
138.240
478.080
599.040
347.040
Év közben alakult, előtte Vaszkán Gábor
által igénybe vett összeg
2.642.400
Év közben alakult (áprilistól)
1.432.400
404.600
Év közben alakult (októbertől)
286.440
6.775.360

Látható, hogy az idei évre igényelt támogatások összege jóval meghaladja az erre a célra ténylegesen
felhasználható keretösszeget, amely a tavalyi évhez képest csökkent, ráadásul 2013. év végén a fürdőbelépő
jegyárak pedig növekedtek. Ezekre való tekintettel a kért támogatási összegeknek csak egy részét tudnánk
biztosítani az intézményeknek, szervezeteknek.
A rendelkezésre álló keretösszeg elosztásánál tekintettel voltunk arra, hogy a támogatás elsődleges célja a nevelésioktatási intézményekben zajló úszásoktatás támogatása, így először az általuk kért összegeket vettük figyelembe, a
tavalyi tényleges igénybevételt szem előtt tartva. A fennmaradó részt arányosan tovább osztottuk az egyesületek
részére, tekintetbe véve, hogy a kajakosok tavasszal/nyáron nem a fürdőben edzenek, míg az úszó egyesületek
tagjai egész évben a fürdőbe járnak. Az egyesületek esetében szintén figyelembe vettük a tavalyi tényleges
felhasználást. Az eredményeket az alábbi táblázatban összegeztük.
Intézmény neve

Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya
Kistérségi Óvoda
Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit
Kft.

2014. évre vonatkozó
támogatás fürdőhasználatra
(Ft)
200.000

2014. évre
kimutatott
fürdőhasználati
igény (Ft)
855.520

2013. évben
ténylegesen
igénybe vett
fürdőhasználat (Ft)
170.640

200.000

259.200

198.720
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Szivárvány Gyermekkert Nonprofit
Kiemelten Közhasznú Kft.
Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola
és Óvoda
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános
Iskola
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Szakképző Iskola és
Kollégium
Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
Gyomaendrődi Úszó Sport Egyesület

Gyomaendrődi Delfin Sport és
Úszóegyesület
Körös Kajak Sport Egyesület
KSI SE Gyomaendrőd
Összesen:

80.000

89.280

77.760

0
150.000

0
414.000

0
138.240

450.000

519.760

478.080

400.000

475.840

599.040

200.000

552.960

-

350.000

462.240

347.040

1.037.000

3.868.320

1.037.000

5.557.680

518.000
518.000

1.219.680
1.135.440

5.140.000

15.409.920

Év közben alakult,
előtte Vaszkán
Gábor által igénybe
vett összeg
2.642.400
Év közben alakult
(áprilistól)
1.432.400
404.600
Év közben alakult
(októbertől)
286.440
6.775.360

Az intézmények részletes kimutatásai a Közigazgatási Osztályon megtekinthetők.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslatok
szerint elfogadni.

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

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

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

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

1. döntési javaslat
"Úszásoktatás támogatása 2014. évben"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évben szolgáltatás – fürdőbelépőjegy –
megvásárlásával támogatja
- a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda,
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- a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő oktatási intézmények,
- a közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák,
- a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda
- a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium
vízhez szoktatással, illetve úszásoktatással kapcsolatos költségeit, valamint
- a Körös Kajak Sport Egyesület
- a KSI SE Gyomaendrőd
- a Gyomaendrődi Úszó Sportegyesület
- a Gyomaendrődi Delfin Sport és Úszóegyesület
úszóedzésére járó gyermekek és kísérő szülők látogatói jegyének költségeit, amennyiben az intézmények illetve a
szervezetek vállalják az úszásoktatás megszervezését.
Az úszásoktatást megszervező intézmények és szervezetek esetében a tényleges fürdőhasználati igénybevételt a
Liget Fürdő Kft. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának számlázza ki. A számla mellé minden esetben kimutatást
kell mellékelni az úszásoktatásban/úszóedzésen részt vevő gyermekekről/ kísérőkről.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Úszásoktatás támogatása 2014. évben"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évben szolgáltatás - fürdőbelépőjegy –
megvásárlásával az alábbi táblázatban meghatározott összegekkel támogatja az intézményeket:
Intézmény neve
Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.
Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és
Kollégium
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Gyomaendrődi Úszó Sport Egyesület
Gyomaendrődi Delfin Sport és Úszóegyesület
Körös Kajak Sport Egyesület
KSI SE Gyomaendrőd
Összesen:

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2014. évre vonatkozó támogatás
fürdőhasználatra (Ft)
200.000
200.000
80.000
0
150.000
450.000
400.000
200.000
350.000
1.037.000
1.037.000
518.000
518.000
5.140.000

11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. március 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Zöldpark Kft. 2013. évi közhasznúsági jelentésének, valamint a 2014. évi üzleti
tervének a jóváhagyása
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. benyújtotta a T. Képviselő – testület elé a 2013 évről készített
közhasznúsági jelentést, valamint a 2014. évi üzleti tervét elfogadásra.
A Kft. tárgyidőszaki mérleg szerinti eredménye 907 ezer forint. Az eszközök és források egyező végösszege 10.556
ezer Ft. A társaság eredményének alakulását, azok összetevőit a közhasznúsági jelentés tartalmazza.
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. alapító okirata a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
rendelkezéseinek való megfeleltetést követően tartalmazza a felmentvény jogintézményét. Ennek megfelelően az
alapító a mérleg elfogadásával egyidejűleg köteles napirendre tűzni a vezető tisztségviselő előző évi munkájának
értékelését és köteles határozni a részére megadható felmentvény tárgyában.
A felmentvény megadásával az alapító igazolja, hogy a vezető tisztségviselő az értékelt időszakban munkáját, a
társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartava végezte.

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

A Bizottság egyhangúlag javasolja a közhasznúsági
jelentés elfogadását.

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

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2013. évről szóló
közhasznúsági jelentést.
Az eszközök és források egyező végösszege: 10.556 ezer Ft.
A társaság 2013. évi mérleg szerinti eredménye: 907 ezer Ft.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 03. 27.
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Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
2. döntési javaslat
"Rendelkezés az eredmény felhasználásáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2013. évben képződött nyereségét
nem vonja el. A mérleg szerinti eredményt a társaság eredménytartalék képzésére használhatja fel.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 03. 27.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
3. döntési javaslat
"A 2014. évi üzleti terv jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. előterjesztéshez
mellékelt 2014. évi üzleti tervét.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 03. 27.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
4. döntési javaslat
"Felmentvény megadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - Testülete, mint a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. társaság
alapítói jogait gyakorló testület az alapító okirat és a 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdése alapján igazolja, hogy
Fekete József ügyvezető a 2013 évi beszámolási időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét
szem előtt tartva végezte, ezért részére a felmentvényt megadja.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 03. 27.
40

Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. március 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyepmesteri telep és állati hullák ideiglenes elhelyezésére szolgáló telep
működésének felülvizsgálata
Nyíri Szmolár Eszter
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2013. év folyamán Önkormányzatunknak nyilatkoznia kellett, hogy az általa fenntartott állati eredetű hulladék átvevő
telephelyet a hatályos jogszabályoknak megfelelően kívánja-e tovább fenntartani, vagy a bezárásáról dönt.
Önkormányzatunk pozitív nyilatkozatot tett, miszerint a továbbiakban is fenn kívánja tartani a telephelyet. Ehhez
azonban a jogszabályoknak megfelelő feltételeket szükséges biztosítani. A telephelyet szükséges engedélyezési
eljárás alá vonni, mely engedélyt a Nemzeti Élelmiszer-lánc Biztonsági Hivatal adja ki. Az állati eredetű hulladék
ideiglenes elhelyezésére szolgáló telephely rendbetétele határidőhöz kötött. A gyepmesteri telep hasonló
engedélyezési eljáráson kell, hogy keresztül menjen, de az egyenlőre még nem határidőhöz kötött. Ezért jelen
előterjesztés tárgyát most kifejezetten az állati eredetű hulladék ideiglenes elhelyezésére szolgáló telephely képezi.
Fentiek folytán megkértük Dr. Laczó Pál járási főállatorvost, hogy helyszíni szemle során mérje fel a telephely
jelenlegi állapotát, és adjon szakvéleményt arról, hogy a telephely megfelelése érdekében milyen intézkedéséket
szükséges megtenni. Dr. Laczó Pál véleménye az előterjesztés mellékletében található. A Főállatorvos úr javasolta
továbbá, hogy a telephelyet esetleg a városban kellene létrehozni.
Véleményünk szerint a helyszín megváltoztatása igen körülményes lenne, esetleg lakossági problémák forrásához is
vezetne, így a jelenlegi helyszín felújításának lehetőségét vettük alapul. A Gyomaszolg Kft. március hónapban a
helyszínen felmérte a véleményben leírtakkal kapcsolatos kivitelezési munkálatokat, melyre előzetes költségbecslést
nyújtott be (szintén a mellékletben található).
Az átalakítással, felújítással hasznosítható létesítmények:
- szociális blokk (tisztasági festés)
- kerítés (helyrehozatala)
- megközelítési lehetőség időjárástól független útvonalon (kavicsszórás meglévő útra)
Új beruházás során kialakítandó létesítmények:
- Hulladék tárolására szolgáló időjárási viszonyoktól függetlenül temperált hőmérsékletű, (hőszigetelt falak és
tetőzet) megfelelő nagyságú építmény építése, amely megakadályozza a rovarok, rágcsálók, madarak, egyéb
kártevők bejutását, illetéktelen személyek behatolását. Ez az építmény a konténer tárolását szolgálja, építésénél
figyelembe kell venni a konténerürítést, vagy cserét. Az építmény megvalósítása tervezést igényel, és
engedélyköteles.
- Az építmény hulladéktárolásra való használata során a betárolást és ürítést lehetővé tevő megfelelő nagyságú és
teherbírású, a külső területtel zárható nagykapuval kapcsolódó, mosható, fertőtleníthető (simított beton) felületű
terület létrehozása. Az építmény megvalósítása tervezést igényel, és engedélyköteles.
- Az üzemeltetéshez szükséges legalább 2-300 kg kapacitású mérleg. Ez akár használtan is beszerezhető, ára kb.
18.000,- forinttól 100.000,- forintig terjed.
- Az építmény takarításához, fertőtlenítéséhez szükséges időjárástól függetlenül használható, vízkivételi pont
(fagycsap) kiépítése szükséges. Ezt meg lehet oldani fúrt kút, házi vízmű alkalmazásával, tehát nem ivóvíz
minőségű víz szükséges, hanem a beton felület mosására alkalmas víz. A kút megvalósítása tervezést igényel, és
engedélyköteles, a mélységétől függően!
- A hulladék tárolására szolgáló új konténer, vagy konténerek beszerzése szükséges. Ez ügyben Önkormányzatunk
egyeztetett az ürítést és elszállítást végző vállalkozással, az ATEV Zrt. munkatársaival, akik elmondták, hogy a
jelenleg tőlük bérelt konténerek minőségileg megfelelnek az előírásoknak, még ha külsőleg nem is esztétikusak. Ha
az önkormányzat szeretne saját konténerre beruházni, akkor a velük kötött bérleti viszonyt meg kell szüntetni, és az
olyan konténerre kell beruházni, melyet az autójuk üríteni tud.
- Megfelelő méretű szivárgásmentes szennyvíztároló akna létrehozása szükséges, amely gravitációs úton tudja
befogadni az üzemelés során a konténer/ek mosása, fertőtlenítése következtében keletkezett csurgalék szennyvizet.
Csapadékvíz nem folyhat bele.
- A Települési Hulladékgyűjtő telepet tartós, átjárási lehetőséget nem tartalmazó kerítéssel el kell választani a
Gyepmesteri Teleptől.
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Az előzetes költségbecslés összefoglalva:

Beruházás megnevezése
Tároló épület, betonburkolat és kút
tervezésének várható költségei
Várható szakhatósági igazgatás
szolgáltatási díjak:
Környezetvédelmi szakhat.
Állategészségügyi szakhat.
Vízügyi szakhat.
Szociális épület karbantartási, festési
munkái
Kerítés építés és meglévő kerítés
helyenkénti felújítása
Bekötő út javítása, kátyúzása
Temperált hőmérsékletű tárolóépület
kialakítása
Mosható és csurgalékvíz
összegyűjtésére alkalmas
betonburkolat kialakítása, udvaron és
tároló épületben szennyvíz aknával
Fúrt kút (kb. 85 m talpmélységű) házi
vízmű kialakítása, engedélyezési
eljárással, aknával
Mindösszesen:

Nettó

Várható költség
ÁFA 27%

200 000,00 Ft

54 000,00 Ft

Bruttó
254 000,00 Ft

14 000,00 Ft
25 000,00 Ft
14 000,00 Ft

14 000,00 Ft
25 000,00 Ft
14 000,00 Ft

329 768,00 Ft

89 037,36 Ft

418 805,36 Ft

462 571,00 Ft

124 894,17 Ft

587 465,17 Ft

299 112,00 Ft

80 760,24 Ft

379 872,24 Ft

1 179 782,00 Ft

318 541,14 Ft

1 498 323,14 Ft

2 033 898,00 Ft

549 152,46 Ft

2 583 050,46 Ft

626 255,00 Ft

169 088,85 Ft

795 343,85 Ft

5 184 386,00 Ft

1 358 474,22 Ft

6 569 860,22 Ft

A költségvetési rendeletben a feladat megvalósítására 3 millió forint került elkülönítésre, fentiek alapján azonban a
beruházás megvalósításához nagyobb összeg 6 569 860 Ft szükséges.
A becsült összeg alapján nem közbeszerzés köteles a beruházás, így elegendő az SzMSz 28. melléklete szerinti
beszerzési eljárást lefolytatni, három ajánlatkérőtől ajánlatot kérni.
Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület elfogadja a munkacsoport által összeállított műszaki tartalmat, úgy a
Városüzemeltetési osztály megkezdi a tervek, szakhatósági nyilatkozatok és engedélyek beszerzését, valamint a
beszerzési eljárás lebonyolítását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására, a döntési meghozatalára!

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság egyhangúan javasolja a döntési javaslatban foglalt
munkák megvalósítását a műszaki tartalom felülvizsgálata
mellett.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság egyhangúan javasolja a döntési javaslatban foglalt
munkák megvalósítását a műszaki tartalom felülvizsgálata
mellett.

Döntési javaslat
"Gyepmesteri telep és állati hullák ideiglenes elhelyezésére szolgáló telep működésének felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Önkormányzat által fenntartott nem
emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékeket, állati eredetű hulladékot átvevő telephely felújítását, a
szükséges munkák megvalósítását az alábbi műszaki tartalommal:

Beruházás megnevezése
Tároló épület, betonburkolat és kút
tervezésének várható költségei
Várható szakhatósági igazgatás
szolgáltatási díjak:
Környezetvédelmi szakhat.
Állategészségügyi szakhat.
Vízügyi szakhat.
Szociális épület karbantartási, festési
munkái
Kerítés építés és meglévő kerítés
helyenkénti felújítása
Bekötő út javítása, kátyúzása
Temperált hőmérsékletű tárolóépület
kialakítása
Mosható és csurgalékvíz
összegyűjtésére alkalmas
betonburkolat kialakítása, udvaron és
tároló épületben szennyvíz aknával
Fúrt kút (kb. 85 m talpmélységű) házi
vízmű kialakítása, engedélyezési
eljárással, aknával
Mindösszesen:

Nettó
200 000,00 Ft

Várható költség
ÁFA 27%
54 000,00 Ft

14 000,00 Ft
25 000,00 Ft
14 000,00 Ft

Bruttó
254 000,00 Ft

14 000,00 Ft
25 000,00 Ft
14 000,00 Ft

329 768,00 Ft

89 037,36 Ft

418 805,36 Ft

462 571,00 Ft

124 894,17 Ft

587 465,17 Ft

299 112,00 Ft

80 760,24 Ft

379 872,24 Ft

1 179 782,00 Ft

318 541,14 Ft

1 498 323,14 Ft

2 033 898,00 Ft

549 152,46 Ft

2 583 050,46 Ft

626 255,00 Ft

169 088,85 Ft

795 343,85 Ft

5 184 386,00 Ft

1 358 474,22 Ft

6 569 860,22 Ft

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 03. 27.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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Hrva-ran-e

5510 Dévaványa, Árpád u, 2

Ugyiratszám:

B

Ügyintéző:

Dr. Lacző Pál
(66) 585-130

Telefon:

Tárgy: Települési Hulladékgyűjtő

E-03l/0 1 /57 1 -21201 4.

lehetősége

üzemeltetés

Hiv, sz.:
Melléklet:

(20)339-4435

Gyomaendrődi Közös

Onkormányzati Hivatal

Dr. Csorba Csaba

jegyző

Gvomaendrőd
Selyem úí124,

5500

Tisztelt Jegyző Úr!

a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési
Osztály kéréséreNyíri-Szmolár Eszter ügyintéző részvételévelhelyszíni bejárást végeztünk a

2O14, január 2O-án de. 900 őrától

Gyomaendrőd Nagylapos külterületen található jelenleg nem üzemelő települési hulladékgyűjtő és
gyepmesteri telep létesítményeken,

A bejárás és helyszíni vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a korábban ezeken az ingatlanokon
üzemeltetett létesítményeka mai jogszabályi követelményeknek milyen átalakítással, illetve bővítéssel
tudnának megfe|elni.

A települési hulladékgyűjtő kialakításának és üzemeltetésének feltételeit a nem emberi fogyasztásra
szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló
4512013. (V. 8.

)VM rendeletszabályozza,

A jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúrából kizárólag az ingatlanon található lakóépület hasznosítható

szociális blokk céljára, valamint az ingatlan kerítése,kisebb-nagyobb javításokkal. Ezeken felül minden,
a rendeletben előírt feltétel megteremtése új beruházást igénye|.

A bejárás megállapításai a

az alábbiak szerin

fenti jogszabályban foglaltakra figyelemmel

össze:

551O Dévaványa, Árpád u. 2., PÍ.:7. Telefon/Fax: (+36 66) 585130, Mobil telefon: (+36 20) 4417625
E -m a
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foglalhatók

Atalakítással, fel

-

új ítással

hasznosítható létesítmények:

szociális blokk
kerítés

megközelítési lehetőséE időjárástól független útvonalon

Új beruházás során kialakítandó létesítmények:

-

Hulladék tárolására szolgáló időjárási viszonyoktól függetlenül temperált hőmérsékletű
(hőszigetelt falak és tetőzet) megfelelő nagyságú építmény,amely megakadályozza a rovarok,
rágcsálók, madarak, egyéb kártevők bejutását, illetéktelen személyek behatolását.

- Az

építményhulladéktárolásra való használata során

a

betárolást és ürítéstlehetővé tevő

megfelelő nagyságú és teherbírású,a külső területtel zárhatő nagykapuval kapcsolódó mosható,
fertőtleníthető (simított beton) felületű terület.

, Az üzemeltetéshez szükséges legalább 2-300 kg kapacitású mérleg.
- Az építménytakarításához, fertőtlenítéséhez szükséges időjárástól

függetlenül haszná|ható

vízkivételipont (fagycsap) kiépítése.Ez lehet fúrt kút, házi vízmű alkaImazásával.

* A

hulladék tárolására szolgáló új konténer, vagy konténerek beszerzése. Ezek méretétés

anyagát illetően érdemes előzetesen egyeztetni az ürítéstés elszállítást végző vállalkozással.

-

Megfelelő méretű szivárgásmentes szennyvíz|árolő akna, amely gravitációs úton tudja befogadni

az üzemelés során a konténer/ek mosása, fertőtlenítése következtében keletkezett csurgalék
szennyvizet. Csapadékvíznem folyhat bele.

-

A Települési Hulladékgyűjtő telepet tartós, átjárási lehetőséget nem tartalmazó kerítésse| e| kell
választani a Gyepmesteri Teleptől.

Mivel az új beruházás megvalósítása jóval nagyobb tételt jelent

a már

meglévő és átalakítással

hasznosítható lehetőségeknél, célszerű megfontolni a régi Hulladékgyűjtő hely végleges bezárását és
rekultiválását. Ezt támasztja alá a terület településszerkezet szerinti kedvezőilen fekvése is.

A

olyan kedvezőbb fekvésű ingatlanon javaslom kialakítani, amely a
településszerkezet figyelembe vétele mellett a lakosság többségének egyformán elérhető,
beruházást

pormentes út mellett található és Önkormányzati tulajdonban van.
Dévaványa, 2014, március 11.

risztetetterffi*riil1
Dr. Laczó Pál
Ertesül:

1,

2,

,fi

járási főállatorvos

Címzett (hivatalos iratként)
Nyíri-Szmolár Eszter városüzemeltetési ügyintéző nyiri@pmhiv,§y§rr:a*nrlrpd"hu
lrattár

E-mail címen

Nyíri-Szmolár Eszter
Kipszer Cégcsoport [kipszert@t-online.hu]
2014. március 14. 10:48
Nyíri-Szmolár Eszter
árajánlat

Feladó:
Küldve:
Címzett:
Tárgy:

Tisztelt Nyíri-Szmolár Eszter!
Megkeresésére hivatkozva a következő árajánlatot adjuk.
550 literes tüzihorganyzott kivitelű ATEV mintájú konténer 80990 Ft+ÁFA/db áron tudjuk biztosítani.
Ez a tipusú konténer jelenleg gyártás alatt van, megrendelés esetén átvehető 2014.03.27.-től.
A szállítás a megrendelő feladata, ezt külön megállapodás keretében cégünk is vállalja.
Tisztelettel:
Tamás Attila

2014.03.13. 10:12 keltezéssel, Nyíri-Szmolár Eszter írta:
Tamás Attila részére

Tisztelt Uram!

A tegnapi napon telefonon történt megbeszélésünkre hivatkozva, szeretnék Öntől árajánlatot
kérni 550 literes horganyzott konténerre, melyet az ATEV Zrt. üríteni tud.

Várom mielőbbi válaszát, üdvözlettel:

Nyíri-Szmolár Eszter
műszaki ügyintéző
nyiri@pmhiv.gyomaendrod.hu
66/581-232
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Városüzemeltetési Osztály
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Tel.: +36-66-386-122 Fax: +36-66-283-288
onkormanyzat@gyomaendrod.hu
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300kg mázsa mérleg új
Ár: 17 500 Ft kb 57 EUR

Digitális árszorzós ipari mérleg 300kg maximum méréshatárral !
Nehéz a doboz, amit le kell mérni?
Itt a megoldás: a raktári mérleg!
Nem kell felemelnie a csomagot, csak éppen rá kell csúsztatni, és már a mérleg digitális kijelzőjén le is
olvashatja a csomag súlyát!
300kg Ipari mérleg = 17.500ft
A Plattform mérleg jellemzői:
-50x40cm tálca,de a torony része levehető , és igy a kábelen mér a fej ,amely lehetővé teszi nagyobb csomag
mérését is.
-100gramm osztással mér
-LCD kijelző hátsó megvilágítással vagy LED kijelző
-Újratölthető akkumulátorról ,és hálózatról is működik., áramfogyasztása alacsony
-Választható RS-232 interfész
-Rozsdamentes acél kivitel
-Vízálló billentyűzet
-maximum méréshatár 300kg
-Árszorzós
-Háttérvilágítás
-Tornyos levehető fej
-Tare
Kapható még ugyanez a kivitelű mérleg 100kg -os méréshatárral is.
Illetve 15 30kg os hiteles mérlegek.
Utánvéttel küldés lehetséges.
Tel 06 30 832 70 71

Defender tip. digitális raktári mérleg 300 kg
A raktári mérleg jellemzői:
Használható a raktárakban, gyártásban, csomagolásban. Nyomógombos, háttérvilágítós 25mm
magas LCD kijelzővel, beépített akkumulátorral rendelkezik. Teherfelvevője rozsdamentes
acél vas vázzal, IP67-es aluminium súlymérő cellával. Beépített RS232 számítógépes
kimenettel rendelkezik.Digitális mérleg.
Jellemzők:
-Acél konstrukció,
-rozsdamentes acél mérőlap
IP 65-ös cella
-háttérvilágításos LCD kijelző
-IP 54-es elektronika
-beépített akkumulátor
Műszaki adatok:
Méréstartomány:300kg
Osztásérték:100g
Teherfelvevő mérete:650x500mm
Hitelesítve!

Ohaus Defender tip.
digitális raktári mérleg
300 kg
99.500 Ft
MERLEGVASAR.HU - merlegvasar.hu, Magyarország egyik legnagyobb mérleg és kellék
forgalmazója - mérleg, mérlegek, digitális mérleg, ipari mérleg, labormérleg, bolti mérleg,
csemegepult, hűtőpult, húsdarálók, szeletelők, mérlegjavítás
minden ami az Ön üzletébe kell
email: office@merlegvasar.hu

Ohaus Defender 2200 tip. raktári mérleg
Moduláris mérleg alapszintű ipari felhasználásra
Műszaki adatok:
Méréstartomány:300kg
Osztásérték:100g
Teherfelvevő mérete:650x500mm
Hitelesítve!
Megengedhető ár, minőségi kompromisszumok nélkül
Masszív csővázas mérlegház AISI304 inox acél teherfelvevővel
Fejlett funkciók, egyszerű intuitív használat
Alkalmazás: Tömegmérés (5 mértékegység), alapszintű darabszámlálás
Kijelző: LCD kijelző, fehér LED háttérvilágítással
Tápellátás: AC adapter (csomagolásban)
Kommunikáció: RS232 interfész
Konstrukció: Keményített ABS műanyag kijelzőház, AISI 304 inox acél teherfelvevő, festett
acélból készült mérlegház, alumínium szenzor IP67 védelemmel, csomagolás része a festett
acél tartóoszlop és az U alakú konzoll is.
További tulajdonságok: Plattform 5 vagy 6 pontos biztonsági mechanizmussal a túlterhelés
ellen, biztonságos túlterhelés: a kapacitás 125%-a.

Ohaus Defender 2200
tip. 300 kg-os raktári
mérleg
89.000 Ft

13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. március 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2013. évi közbeszerzési terv 3. sz. utólagos módosítása
Nyíri Szmolár Eszter
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képvieslő-testület!
2013. év végén – bizonytalan indítási időszakot követően – a szennyvíztelep rekonstrukcióval kapcsolatban
szolgáltatás - CBA újraszámolása tárgyban - közbeszerzésére került sor.
A bizonytalan indítási időszak az alábbi okokra vezethető vissza:
2013 szeptember 9-én Gyomaendrőd Város Önkormányzata a KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 azonosító számú,
„Gyomaendrőd szennyvíztisztító korszerűsítése” című projekt részeként változás bejelentést nyújtott be a
Közreműködő Szervezet (NKEK) felé. Ebben:
- Az NFÜ honlapján 2013 szept 14-én megjelent közlemény alapján a támogatás maximális mértéke
visszamenőleges hatállyal 85%-ról 95%-ra módosulhat valamennyi KEOP 1.2.0 és KEOP 1.2.0/B konstrukcióban
támogatást nyert projekt esetén. Ennek feltétele a CBA újraszámolás elkészíttetése arra hivatott, névjegyzékben
szereplő szakemberrel, és erre a pályázat keretén belül költségek átcsoportosítását lehet kezdeményezni változás
bejelentés KSZ általi elfogadtatással. Így a projekt TSZ 6 sz mellékletét kértük a 19. sorral kiegészíteni: Egyéb
projekt költség (beruházás érdekében) Becsült ill szerződéses érték 25 M Ft (nettó), rész ajánlat nem tehető, Eljárás
típusa a Kbt. 3. rész VI. fejezet szerinti nemzeti értékhatárokat elérő értékű, egyszerű közbeszerzési eljárás a Kbt
122 § (1) bekezdése szerint.
2013. október 8-án a korábbi változás bejelentő, mivel még nem volt elbírálva kiegészült:
- a pályázatban a közbeszerzés / eszközbeszerzés (homlokrakodó) soron szereplő keretösszeg változtatása
céljából, melyet 11 974 000 Ft-ot kértünk 18 600 000 Ft-ra felemelni.
- a tartalék soron szereplő 26 095 107 Ft-ot kértük 19 165 387 Ft-ra módosítani.
Ennek levezetése:
Tartalék: 35 283 000 Ft
+ 15 508 387 Ft = építési elszámoló sorról tartalékra
- 25 000 000 Ft =vagyonértékelésre
- 6 626 000 Ft = eszközbeszerzésről
Így tartalék: 19 165 387 Ft
Az NKEK 2013 november 19-i értesítése alapján a változás bejelentőben tett kéréseinknek hely adott.
2013. szeptember 3-án kértünk ajánlatot a CBA újraszámolás közbeszerzési szakértő tevékenység lefolytatására,
mely szerződést szeptember 20-án írta alá a nyertes All-Ready Kft.
A közbeszerzési eljárás végül Kbt. 122/A. § alapján került lefolytatásra, megindítása 2013.11.20-án, a nyertessel (PI
Aqua Kft) szerződéskötés 2014.01.21-én történt meg.
Fentiek miatt szükséges a 2013. évi közbeszerzési terv utólagos módosítása, mely által egy tétellel bővülne a tavalyi
terv – a döntési javaslatban foglaltak szerint – ezáltal a 2013. évben lezajlott közbeszerzésekről szóló statisztikai
összegzésnek valós alapot ad.
Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a módosított közbeszerzési terv
jóváhagyására!

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

A Bizottság egyhangúan javasolja a döntési
javaslat elfogadását.

Döntési javaslat
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"2013. évi közbeszerzési terv 3. sz. utólagos módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. éves közbeszerzési terv 3. sz. módosítását
(egységes szerkezetbe foglalva) jóváhagyja, az alábbiak szerint.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013 évi közbeszerzési terve – 3. sz. módosítás
(egységes szerkezetbe foglalva)
Intézmény: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2013.
1)
1.
Közbeszerzési eljárás tárgya
Építési beruházás
2.
Beszerzés megnevezése
Helyi-, és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek
fejlesztése DAOP-5.2.1./A-11-2011-0010
3.
Eljárás rendje
Nemzeti
4.
Eljárás típusa
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
5.
Beszerzés becsült értéke
73.305.664,- Ft (72.892.594 Ft)
6.
Fedezet
DAOP Pályázat támogatás 90%
Saját erő 10% a költségvetési rendeletben biztosítva
7.
Eljárás tervezett időpontja
2013.
8.
Beszerzés tervezett teljesítési ideje
2013.
2)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

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

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

3)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.

Eljárás rendje
Eljárás típusa

5.
6.
7.
8.

Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

4)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)

Építési beruházás
„Gyomaendrőd Szennyvíztisztító telepének
korszerűsítése” című KEOP-1-2.0/09-11-2011-0055
jelű projekttel kapcsolatos építési munkálatok
kivitelezése
Nemzeti
Nyílt
733.294.000,- Ft
KEOP pályázat 83,1% támogatás, 16,9% saját erő
2013.
2013.
Árubeszerzés
„Gyomaendrőd Szennyvíztisztító telepének
korszerűsítése” című KEOP-1-2.0/09-11-2011-0055
jelű projekttel kapcsolatos munkagép beszerzés
Nemzeti
Hirdetmény közzététele nélkül indított tárgyalásos
eljárás
11.974.000.- Ft
KEOP pályázat 83,1% támogatás, 16,9 % saját erő
2013.
2013.
Építési beruházás
Helyi hő- és villamos-energia igény kielégítése
megújuló energiaforrásokkal
Nemzeti
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
128.000.000.- Ft
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6.
7.
8.

Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

KEOP pályázat 85 % támogatás, saját erő 15%
2013.
2013.

5)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

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

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Építési beruházás
Városi közintézmények komplex energetikai
fejlesztése Gyomaendrődön KEOP-5.5.0/A/12
Nemzeti
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
134.175.838.- Ft
KEOP pályázat 85 % támogatás, saját erő 15%
2013.
2013.

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

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Árubeszerzés
Földgázbeszerzés 2013-2014
Nemzeti
Nyílt
35.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2013.
2013-2014. gázév

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

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Árubeszerzés
Villamos energia 2014.
Nemzeti
Nyílt
29.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2013.
2014. év

8)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

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

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Szolgáltatás megrendelés
„Önkormányzati struktúrafejlesztés Gyomaendrőd
Város Önkormányzatánál” című ÁROP-1.A.5-20132013-0065. azonosító számú projekt megvalósítása
során szervezetfejlesztési szolgáltatások nyújtása
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
21.748.000.- Ft
100% támogatásból
2013.
2013-2014. év

9)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke

Szolgáltatás megrendelés
Vállalkozási szerződés az ALFÖLDVÍZ Zrt. által
üzemeltetett Gyomaendrőd Város tulajdonában lévő
víziközmű-vagyon több szempontú, integrált
vagyonértékelési módszertanra épülő, strukturált
közművagyon adatbázisának felállítására, valamint
felújítási és pótlási terv elkészítésére
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
24.900.000.- Ft
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6.
7.
8.

Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

KEOP pályázat 83,1% támogatás, 16,9% saját erő
2013.
2013-2014. év

Gyomaendrőd, ….…………………………..
…………………………..
Várfi András
Polgármester

…………………………..
Dr. Csorba Csaba
Jegyző

A Képviselő-testület egyben utasítja a Közbeszerzési Csoportot a módosított terv közzétételére a Kbt. 31. §-ának
megfelelően.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 03. 28.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. március 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2014. évi közbeszerzési terv
Nyíri Szmolár Eszter
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.)
hatálya alá tartozó szervezet a Kbt. 33. § (1) bekezdése alapján minden év március 31. napjáig Közbeszerzési
Tervet köteles készíteni. A tervnek tartalmaznia kell az adott költségvetési év közbeszerzési értékhatárt meghaladó
építési beruházásait, szolgáltatásait és beszerzéseit.
2014. évben az értékhatárok az alábbiak szerint alakulnak:
Közbeszerzés tárgya

Nem tartozik a Kbt.
hatálya alá
(Beszerzési
szabályzat szerinti
beszerzés)

Árubeszerzés

8.000.000 Ft-ig

Szolgáltatás

8.000.000 Ft-ig

Építés

15.000.000 Ft-ig

Szolgáltatási
koncesszió
Építési koncesszió

25.000.000 Ft-ig

Klasszikus ajánlatkérők
Hirdetmény közzététele
Hirdetmény
nélkül indított nemzeti közzétételével indított
eljárás
nemzeti eljárás
(Az ajánlatkérő jogosult
legalább három
ajánlattevőnek írásban
megküldeni az
ajánlattételi felhívást a
Kbt. 122 § (7) bek. vagy
122/A. § szerint.)
8.000.001 Ft –
25.000.001 Ft 25.000.000 Ft
60.690.329 Ft
8.000.001 Ft –
25.000.001 Ft 25.000.000 Ft
60.690.329 Ft
15.000.001 Ft 150.000.001 Ft –
150.000.000 Ft
1.520.483.339 Ft
—
25.000.001 Ft-tól

100.000.000 Ft-ig

—

100.000.001 Ft 1.520.483.339 Ft

Közösségi értékhatárt
elérő közbeszerzési
eljárás

60.690.330 Ft-tól
60.690.330 Ft-tól
1.520.483.340 Ft-tól
—
1.520.483.340 Ft-tól

A terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét.
A törvény lehetőséget ad a tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított
közbeszerzésre is.
Fentieket figyelembe véve, 2014. évre az alábbi közbeszerzési terv megalkotását javasoljuk:
2014. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV
Intézmény: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2014.
1)
1.
Közbeszerzési eljárás tárgya
2.
Beszerzés megnevezése
3.
Eljárás rendje
4.
Eljárás típusa
5.
Beszerzés becsült értéke
6.
Fedezet
7.
Eljárás tervezett időpontja
8.
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Árubeszerzés
Gázbeszerzés 2014-2015. gázév
Nemzeti
Kbt. 121. § (1) bek. b)
35.000.000 M Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2014. II. negyedév
2014-2015 év
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2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Árubeszerzés
Villamos energia beszerzés 2015. évre
Nemzeti
Kbt. 121. § (1) bek. b)
28.000.000 Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2014. III. negyedév
2015. év

3)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

Építési beruházás
A 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján a Gyomaendrődi
Varga Lajos sportcsarnok infrastruktúrájának fejlesztése
valamint pótmunkáinak elvégzése
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
20.391.724 Ft
Támogatás: 14.000.000 Ft, önerő (költségvetési
rendeletben biztosítva): 11.977.489 Ft
2014. I. félév
2014. május - november

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

4)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Építési beruházás
4/2014 (I. 31.) BM rendelet alapján Iskolai
közétkeztetés színvonalának fejlesztése
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
28.800.824 Ft
Pályázati nyertesség esetén támogatás: 21.600.617 Ft,
önerő (költségvetési rendeletben biztosítva): 7.200.207
Ft
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben

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

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Építési beruházás
Útépítés, útfelújítás Gyomaendrődön
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
35.000.000 Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2014. I. félév
2014. II. félév

6)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Építési beruházás
Városi közintézmények komplex energetikai fejlesztése
Gyomaendrődön KEOP-5.5.0/A/12
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
170.655.317 Ft
Pályázati nyertesség esetén támogatás 85%, önerő
15%.
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
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7)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

8)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

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

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

9)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

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

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

10)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

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

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

11)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.

Eljárás tervezett időpontja

Szolgáltatás
Városi közintézmények komplex energetikai fejlesztése
Gyomendrődön KEOP-5.5.0/A/12
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
14.699.830 Ft
Pályázati nyertesség esetén támogatás 85%, önerő
15%
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
Építési beruházás
"Lélekkel a Körösök mentén" - Turisztikai fejlesztések a
vallás és a Körös ökológiája tükrében DAOP-2.1.1/J-122012-007
Nemzeti
Kbt. 121. § (1) b)
336.483.836 Ft
Pályázati nyertesség esetén 100% támogatás
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
Szolgáltatás
"Lélekkel a Körösök mentén" - Turisztikai fejlesztések a
vallás és a Körös ökológiája tükrében DAOP-2.1.1/J-122012-007
Nemzeti
Kbt. 121. § (1) b)
36.104.149 Ft
Pályázati nyertesség esetén 100% támogatás
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
Árubeszerzés
"Lélekkel a Körösök mentén" - Turisztikai fejlesztések a
vallás és a Körös ökológiája tükrében DAOP-2.1.1/J-122012-007
Nemzeti
Kbt. 121. § (1) b)
59.225.094 Ft
Pályázati nyertesség esetén 100% támogatás
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
Építési beruházás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában
lévő belterületi utak fejlesztése DAOP-3.1.1/B-11-20110009
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
118.369.376 Ft
Pályázati nyertesség esetén 90% támogatás, 10%
önerő
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
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8.

Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Pályázati nyertesség esetén 2014 évben

12)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Szolgáltatás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában
lévő belterületi utak fejlesztése DAOP-3.1.1/B-11-20110009
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
11.118.750 Ft
Pályázati nyertesség esetén 90% támogatás, 10%
önerő
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben

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

A Bizottság egyhangúan javasolja a döntési
javaslat efogadását.

Döntési javaslat
"2014. évi közbeszerzési terv"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. §-ában foglaltak
szerint elkészített Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi Közbeszerzési Tervét jóváhagyja az alábbiak
szerint:
2014. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV
Intézmény: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2014.
1)
1.
Közbeszerzési eljárás tárgya
2.
Beszerzés megnevezése
3.
Eljárás rendje
4.
Eljárás típusa
5.
Beszerzés becsült értéke
6.
Fedezet
7.
Eljárás tervezett időpontja
8.
Beszerzés tervezett teljesítési ideje
2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

3)
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

Árubeszerzés
Gázbeszerzés 2014-2015. gázév
Nemzeti
Kbt. 121. § (1) bek. b)
35.000.000 M Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2014. II. negyedév
2014-2015 év
Árubeszerzés
Villamos energia beszerzés 2015. évre
Nemzeti
Kbt. 121. § (1) bek. b)
28.000.000 Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2014. III. negyedév
2015. év
Építési beruházás
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2.

Beszerzés megnevezése

A 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján a Gyomaendrődi
Varga Lajos sportcsarnok infrastruktúrájának fejlesztése
valamint pótmunkáinak elvégzése
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
20.391.724 Ft
Támogatás: 14.000.000 Ft, önerő (költségvetési
rendeletben biztosítva): 11.977.489 Ft
2014. I. félév
2014. május - november

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

4)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Építési beruházás
4/2014 (I. 31.) BM rendelet alapján Iskolai
közétkeztetés színvonalának fejlesztése
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
28.800.824 Ft
Pályázati nyertesség esetén támogatás: 21.600.617 Ft,
önerő (költségvetési rendeletben biztosítva): 7.200.207
Ft
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben

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

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Építési beruházás
Útépítés, útfelújítás Gyomaendrődön
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
35.000.000 Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2014. I. félév
2014. II. félév

6)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Építési beruházás
Városi közintézmények komplex energetikai fejlesztése
Gyomaendrődön KEOP-5.5.0/A/12
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
170.655.317 Ft
Pályázati nyertesség esetén támogatás 85%, önerő
15%.
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben

7)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Szolgáltatás
Városi közintézmények komplex energetikai fejlesztése
Gyomendrődön KEOP-5.5.0/A/12
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
14.699.830 Ft
Pályázati nyertesség esetén támogatás 85%, önerő
15%
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben

8)
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1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

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

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

9)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

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

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

10)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

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

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

11)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

12)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Építési beruházás
"Lélekkel a Körösök mentén" - Turisztikai fejlesztések a
vallás és a Körös ökológiája tükrében DAOP-2.1.1/J-122012-007
Nemzeti
Kbt. 121. § (1) b)
336.483.836 Ft
Pályázati nyertesség esetén 100% támogatás
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
Szolgáltatás
"Lélekkel a Körösök mentén" - Turisztikai fejlesztések a
vallás és a Körös ökológiája tükrében DAOP-2.1.1/J-122012-007
Nemzeti
Kbt. 121. § (1) b)
36.104.149 Ft
Pályázati nyertesség esetén 100% támogatás
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
Árubeszerzés
"Lélekkel a Körösök mentén" - Turisztikai fejlesztések a
vallás és a Körös ökológiája tükrében DAOP-2.1.1/J-122012-007
Nemzeti
Kbt. 121. § (1) b)
59.225.094 Ft
Pályázati nyertesség esetén 100% támogatás
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
Építési beruházás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában
lévő belterületi utak fejlesztése DAOP-3.1.1/B-11-20110009
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
118.369.376 Ft
Pályázati nyertesség esetén 90% támogatás, 10%
önerő
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
Szolgáltatás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában
lévő belterületi utak fejlesztése DAOP-3.1.1/B-11-20110009
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
11.118.750 Ft
Pályázati nyertesség esetén 90% támogatás, 10%
önerő
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
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Gyomaendrőd, 2014. március 28.
………………………………………..
Várfi András
Polgármester

………………………………………..
Dr. Csorba Csaba
Jegyző

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 03. 27.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter

55

15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. március 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2014. évi vízterhelési díjak elfogadása
Pardi László
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az országgyűlés a 2003. évi LXXXIX. törvényével meghatározta azon terhelési díjakat, amelyeket a szennyező
anyagok kibocsátóinak az általuk okozott szennyezésért fizetni kötelesek.
A jogszabály célja: A környezet és természet védelme, terhelésének mérséklése, a környezethasználóknak a
környezet és természet megóvását szolgáló tevékenységre való ösztönzése, a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 60. §-ának rendelkezéseivel összhangban elősegítse a környezetbe történő
anyag- vagy energia kibocsátás csökkentését, valamint az állam és a környezethasználók közötti arányos
teherviselést.
Meghatározásra került a talajterhelési díj, amelyet azon kibocsátók kötelesek megfizetni, akik a rendelkezésre álló
és kiépített szennyvízcsatorna hálózat ellenére sem csatlakoznak a rendszerre, szennyezve ezzel a talajvizeket,
továbbá meghatározásra került a vízterhelési díj is. A vízterhelési díj fizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli,
aki vízjogi engedélyezés alá tartozó tevékenységet végez , azaz az Alföldvíz Zrt-t.
A közszolgáltatók kötelesek fizetni az általuk a környezetbe kibocsátott szennyvíz, és vízterhelő anyagok után. Az
éves díj megállapítása során alapul veszik a szennyvíztisztító telep hatásfokát és a kibocsátott tisztított szennyvíz
mennyiségét. Az Alföldvíz Zrt által megfizetett összeget a közszolgáltató beépíti a szolgáltatási áraiba és ráterheli a
tényleges kibocsátókra, vagyis a fogyasztókra
Az Alföldvíz Zrt a vízterhelési díj kalkulációját elkészítette.
Fogyasztói szegmens
Lakossági fogyasztó
Önkormányzati fogyasztó
Hatósági díjas fogyasztó
Szippantott szennyvíz után

2013-ban alkalmazott vízterhelési díjak
Vízterhelési díj (Ft/m3)
24,10
24,10
36,20
54,20

2014-ben alkalmazandó vízterhelési díjak
Fogyasztói szegmens
Vízterhelési díj (Ft/m3)
Lakossági fogyasztó (rezsicsökkentett díj)
3,00
Önkormányzati fogyasztó
3,00
Hatósági díjas fogyasztó
4,50
Szippantott szennyvíz után
6,80
Az éves vízterhelési díj megállapítása előzetes szennyvízmennyiség becslés alapján történik. A megbecsült
szennyvíz alapján a szolgáltató járulék formájában befizeti a településre vonatkozó vízterhelési díjat. Mivel a
keletkező szennyvíz mennyisége pontosan nem becsülhető meg, ezért előfordul, hogy a szolgáltatónak többlet
befizetése, vagy díj hátraléka keletkezik. Ebből adódóan az egyes évek között jelentős díj eltérések keletkezhetnek.
Az Önkormányzatnak a vízterhelési díj megállapításával kapcsolatban csak egyetértési joga van.

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

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2014. évi
vízterhelési díjakról szóló beszámoló tudomásul vételét.
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Döntési javaslat
"Vízterhelési díjak tudomásul vétele"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművesítés, infrastruktúra
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Alföldvíz Zrt. által előterjesztett 2014-es vízterhelési díjakról szóló
tájékoztatót az alábbiak szerint tudomásul veszi:
Vízterhelési díjak 2014. április 1-től.
2014-ben alkalmazandó vízterhelési díjak
Fogyasztói szegmens
Vízterhelési díj (Ft/m3)
Lakossági fogyasztó
3,00
Önkormányzati fogyasztó
3,00
Hatósági díjas fogyasztó
4,50
Szippantott szennyvíz után
6,80

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 03. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. március 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2014.évi útkarbantartási terv elfogadása
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaszolg Ipari Park Kft, mint az önkormányzati utak kezelője elkészítette a 2013. évről szóló útkezelői
beszámolóját és a 2014 évre vonatkozó útjavítási, útépítési tervét.
A mellékelt dokumentáció a kezelő, a Városüzemeltetési osztály, valamint az elmúlt időszakban beérkezett
lakossági, vagy egyesületi bejelentések alapján került kidolgozásra.
A 2014. évi költségvetésben 31.795 eFt útfenntartásra és 13.000 eFt útépítésre került elkülönítésre.
A tervben szereplő műszaki tartalom megvalósításának költsége lényeges meghaladja a 2014. évi költségvetésben
meghatározott útépítési és felújítási keretösszeget, mindezek miatt a jelen beterjesztésben szereplő műszaki
tartalom leginkább egy helyzet feltárás, mely alapján a T. Képviselő-testület meghatározhatja az általa
legmegfelelőbbnek tartott műszaki tartalmat.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2013. évi útkarbantartási
feladatokról szóló beszámoló elfogadását, továbbá javasolja, hogy a 2014.
áprilisi bizottsági ülésre a képviselők terjesszék be az út, kerékpárút és járda
karbantartási és felújítási javaslataikat.

1. döntési javaslat
"2013. évi beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2013. évi útfenntartási munkálatokról szóló
beszámolót.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 03. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
" 2014. évi útkarbantartási terv"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felkéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a 2014. évi út, kerékpárút és járda
karbantartási és felújítási javaslataikat 2014. április 7-ig nyújtsák be a Városüzemeltetési osztályra.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. március 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Külterület belvíz elvezető Vízügyi Igazgatóság részére történő esetleges átadásáról
döntés
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2014. január 1-én hatályba lépett az egyes törvények vízgazdálkodási tárgyú módosításáról szóló 2013. CCXLIX
törvény. A törvény jelentősen módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt is. A változtatások
legfőbb következménye az, hogy a vizek kártételei elleni védekezést és a mezőgazdaság számára igen fontos
öntözést állami feladatkörbe sorolta át. Ezáltal megszüntette a vízgazdálkodási társulatok vagyonkezelési és
üzemeltetési szerepkörét, továbbá megnyitotta annak a lehetőségét, hogy az egyes önkormányzatok a
tulajdonukban lévő öntöző, és/vagy belvízelvezető csatornák kezelését felajánlja a működési terület szerinti vízügyi
igazgatóság számára, jelen esetben a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság számára.
Gyomaendrőd tekintetében a külterületi csapadékvíz elvezető csatornák 2014. január 1. előtt négy szervezet
kezelésében álltak.
A Hármas-Köröstől északra található külterületi részen a Körös Berettyó Vízgazdálkodási Társulat, a Kövizig,
valamint az Önkormányzat, míg a Hármas-Köröstől délre található külterületi részen a Körösi Vízgazdálkodási
Társulat, a Kövizig, valamint az Önkormányzat kezelésében álltak a csatornák. A vízgazdálkodási törvény
módosításával január 1-től a társulatok kezelésében álló csatornák automatikusan átkerültek a Kövizighez.
Az önkormányzat tulajdonában álló csatornákról általánosan elmondható, hogy rendkívüli módon elhanyagoltak,
rajtuk karbantartást szinte kizárólag csak a csatornával érintett ingatlan tulajdonosok végeznek. Néhány esettől
eltekintve – belvizes, vismaior helyzet – az önkormányzat érdemi fenntartási munkát nem tud végezni. A fentiek
alapján mindenképp szükséges megfontolni, a külterületi belvízcsatornák kezelési jogának átadásának lehetőségét.
Az önkormányzat tulajdonában álló zártkerti, külterületi és belterületi csatornák részletes listáját a csatolt
mellékletben megtalálható. Az átadás tekintetében úgy gondoljuk, hogy az alábbi szempontokat kell mérlegelni:
Származik-e gazdasági, vagy egyéb haszon a csatornák megtartásából, vagy átadásából?
Beruházással érintett-e a csatorna?
Jó gazda gondosságával tudja-e az önkormányzat kezelni a csatornákat?
Származik-e gazdasági, vagy egyéb haszon a csatornák megtartásából, vagy átadásából?
Jelenleg a sem gazdasági, sem egyéb haszon nem származik a megtartásból, átadás esetén a KÖVIZIG „jobb
gazda” lehet, mivel nagyobb eszközállománnyal rendelkezik és a kormányzati döntések is az ágazat megerősítését
célozzák.
Beruházással érintett-e a csatorna?
A korábban kivitelezett Belvíz II. ütemben megvalósult Görbekút-vidólaposi csatorna, valamint az előkészítési
fázisban lévő öntöző rendszerrel érintett önkormányzati csatornák átadása nem célszerű a későbbi gazdasági
haszon lehetőségének megtartása érdekében.
Jó gazda gondosságával tudja-e az önkormányzat kezelni a csatornákat?
Az elmúlt években megvalósult igen nagy létszámú közfoglalkoztatási programok során sem tudott az önkormányzat
érdemi külterületi csapadékvíz elvezető munkát nem tudott végezni a nagykiterjedésű belterület miatt. Munkavégzést
kizárólag elrendelt belvízvédekezés során végeztünk.
Kidolgozásra került egy táblázatos ingatlan kimutatás, melybe kizárólag a külterületi, beruházással nem érintett
csatornák kerültek felvezetésre.
Ezeket az ingatlanokat a mellékletben szereplő „Átadandó belvízelvezető csatornák és árkok listája” megnevezésű
mellékletbe vezettük fel.
Az ingatlan átadás eljárásának menete:
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
45/D. § (1) A helyi önkormányzatnak e rendelkezés hatálybalépésétől számított három hónap áll rendelkezésre,
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hogy a tulajdonában álló, belvízelvezetést vagy öntözést szolgáló vízfolyást, csatornát felajánlja üzemeltetésre és
fenntartásra a működési terület szerinti vízügyi igazgatási szervnek.
(2) A vízügyi igazgatási szerv e rendelkezés hatálybalépésétől számított hat hónapon belül
a) szakmailag ellenőrzi a helyi önkormányzattól érkező felajánló nyilatkozatot abból a szempontból, hogy az
üzemeltetési és fenntartási célú átadásra felajánlott vízfolyás, csatorna belvízelvezetési vagy öntözési célokat
szolgál-e, és
b) vizsgálja, hogy vízfolyás- vagy csatornaszakasz akadályozza-e a belvizek elvezetését vagy az öntözővíz
továbbítását.
45/E. §(1) Ha a vízügyi igazgatási szerv a 45/D. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szakmai ellenőrzés
eredményeképpen megállapítja, hogy a felajánlott vízfolyásnak, csatornának a belvízelvezetésben vagy az
öntözésben betöltött szerepe közérdekű, a vízfolyás, csatorna tulajdonosával - az üzemeltetési és fenntartási
feladatok átvállalásáról - ellenérték nélküli üzemeltetési szerződést köt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti üzemeltetési szerződés megkötése és a szerződés hatálybalépése között legfeljebb
három hónap időtartamot kell biztosítani, amely alatt a vízügyi igazgatási szerv a vízfolyás és a csatorna
üzemeltetésre, fenntartásra történő átvételét előkészíti.
45/F. § (1) Ha a vízügyi igazgatási szerv a 45/D. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vizsgálat eredményeképpen
megállapítja, hogy a belvízelvezetést vagy öntözővíz-továbbítást akadályozó vízfolyás- vagy csatornaszakasz
átvétele szükséges, kezdeményezi a vízügyi hatóságnál magának üzemeltetőként, fenntartóként történő kijelölését.
(2) Ha az üzemeltetési szerződés megkötésére az (1) bekezdés szerinti kijelölési kezdeményezést követően kerül
sor, a vízügyi igazgatási szerv a kijelölés iránti kérelmét visszavonja és a vízügyi hatóság az eljárást megszünteti.
(3) A vízügyi hatóság hatvan napon belül lefolytatott hatósági eljárásban a vízügyi igazgatási szervet üzemeltetőnek
és fenntartónak akkor jelöli ki, ha
a) megállapítja, hogy az adott vízfolyásnak, csatornának a belvízelvezetésben vagy az öntözésben betöltött szerepe
közérdekű, és
b) a vízfolyás, csatorna elhanyagolt állapota akadályozza az öntözővíz-továbbítást vagy belvízhelyzet kialakulását
idézheti elő.
(4) A vízügyi hatóság kijelölő döntése két évig hatályos és fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.
(5) A kijelölő döntés a közléstől számítva legfeljebb három hónap időtartamot biztosít arra, hogy a vízügyi igazgatási
szerv a vízfolyást, csatornát üzemeltetésre és fenntartásra átvegye.
Az önkormányzat tulajdonában álló külterületi csatornák elhelyezkedését tartalmazó áttekintő térkép a mellékletben
megtalálható.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testülete, hogy a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvény 45/D. § (1) bekezdésében fogalt csapadékcsatorna
kezelési jog átadásának lehetőségével éljen.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvény 45/D. § (1) bekezdése alapján ajánlja fel a kizárólagos
tulajdonában álló alábbi hrsz-ú külterületi belvízelvezető csatornákat és árkokat
a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (5700 Gyula, Városház u. 26.) számára,
továbbá hatalmazza fel Várfi András polgármestert a felajánlás teljes körű
lebonyolítására.
Átadandó külterületi csatornák és árkok listája
0101/2
0264/6
0322
0325/4
0336/1
0335
0339
0351
0353
0361
0364
0369/1
0370/1
0370/2
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0371/13
0395
0397/2
0400
0403/4
0405/5
0419
0425
0426
0430
0433/19
0433/20
0433/44
0441/2
0447/23
0454/5
0456/19
0457/3
0461/4
0462
0464/5
0468/10
0474/12
0470/11
0470/8
0474/13
0474/17
0474/20
0474/22
0474/30
0478/1
0478/2
0759/3
0960/13
0966/7
0977/7
0981/9
0981/10
0981/12
0984/9
0990/12
0992/3
0994/11
0994/13
0994/14
0996/6
0996/8
0996/10
0996/12
0996/13
0998/2
0998/4
01002/2
01004/3
01004/4
01009/6
01034/5
01034/15
01044
01047
01063
01067
01073/5
01073/7
01073/8
01073/10
62

01077/1
01077/3
01077/5
01077/6
01077/8
01080/1
01080/3
01080/5
01080/7
01080/8
01080/9
01085/4
01087/4
01089/3
01103
01113
01114
01134/2
01137/11
01172
01227/1
01227/3
01229
01235
01269/14
01274
01286/17
01326/4
01326/6
01337/4
01339/5
01346
01362/1
01369/12
01478
01483
01484
01490
01496
01498/4
01498/5
01498/9
01579
01596/2
01600/2
01624
01628/4
02006
02009/18
02010
02017
02022/57
02024/13
02029
02030/5
02163
02183
02209/1
02218
02223
02227/8
02240/10
02241
02284/15
02244/6
02246/2
63

02249/1
02249/3
02249/4
02255/1
02279/10
02282
02284/13
02285
02284/16
02244/4
02294/4
02287/6
02289/3
02291/2
02293/2
02294/2
02294/3
02297/6
02298/3
02298/4
02301/3
02302/2
02302/3
02305/7
02305/8
02305/9
02307/1
02310/2
02313/5
02349
02351/1
02351/2
02365/14
02370
02378/14
02380/3
02383/2
02385
02388/1
02391
02392/2
02393
02398/4
02423/1
02431
02443/2
02445
02459/4
02468
02474
02483
02485
02491
02494
02496/1
02496/2
02500
02501/3
02504
02510/2
02512
02514
02520/1
02520/2
02521/6
64

02527
02531
02540
02543/2
02549
02560/2
02569/2
02589
02590/8
02591
02601
02615
02619
02622
02629/33
02660
02684/2
02691/8
02696
02697
02712/15
02729/9
02740
02750/2
02753/2
02753/3
02754/4
02755/2
02755/3
02755/4
02756/8
02756/10
02769/8
02771/10
02774/12
02776/5
02776/6
02780
02784
02790/47
02826
02827/2
02844
02857/12
0319/1
0402
0728/1
0759/1
0984/13
0989/1
0989/3
01005
01007/4
01009/5
01179
01263
01268
01279
01497
01589
02228/2
02233/10
02274/2
02274/4
02274/5
02274/7
65

02275
02279/3
02279/4
02279/6
02279/7
02279/9
02279/13
02284/18
02287/4
02297/2
02297/3
02297/4
02297/6
02313/6
02398/3
02585
02613
02626/4
02656
02667/9
02684/2
02691/8
02693/5
02752
02754/1
02754/3
02827/1
02759
02756/10

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testülete, hogy a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvény 45/D. § (1) bekezdésében fogalt csapadékcsatorna
kezelési jog átadásának lehetőségével éljen.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvény 45/D. § (1) bekezdése alapján ajánlja fel a kizárólagos
tulajdonában álló alábbi hrsz-ú külterületi belvízelvezető csatornákat és árkokat
a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (5700 Gyula, Városház u. 26.) számára,
továbbá hatalmazza fel Várfi András polgármestert a felajánlás teljes körű
lebonyolítására.
Átadandó külterületi csatornák és árkok listája
0101/2
0264/6
0322
0325/4
0336/1
0335
0339
0351
0353
0361
0364
0369/1
0370/1
0370/2
0371/13
0395
0397/2
0400
66

0403/4
0405/5
0419
0425
0426
0430
0433/19
0433/20
0433/44
0441/2
0447/23
0454/5
0456/19
0457/3
0461/4
0462
0464/5
0468/10
0474/12
0470/11
0470/8
0474/13
0474/17
0474/20
0474/22
0474/30
0478/1
0478/2
0759/3
0960/13
0966/7
0977/7
0981/9
0981/10
0981/12
0984/9
0990/12
0992/3
0994/11
0994/13
0994/14
0996/6
0996/8
0996/10
0996/12
0996/13
0998/2
0998/4
01002/2
01004/3
01004/4
01009/6
01034/5
01034/15
01044
01047
01063
01067
01073/5
01073/7
01073/8
01073/10
01077/1
01077/3
01077/5
67

01077/6
01077/8
01080/1
01080/3
01080/5
01080/7
01080/8
01080/9
01085/4
01087/4
01089/3
01103
01113
01114
01134/2
01137/11
01172
01227/1
01227/3
01229
01235
01269/14
01274
01286/17
01326/4
01326/6
01337/4
01339/5
01346
01362/1
01369/12
01478
01483
01484
01490
01496
01498/4
01498/5
01498/9
01579
01596/2
01600/2
01624
01628/4
02006
02009/18
02010
02017
02022/57
02024/13
02029
02030/5
02163
02183
02209/1
02218
02223
02227/8
02240/10
02241
02284/15
02244/6
02246/2
02249/1
02249/3
02249/4
68

02255/1
02279/10
02282
02284/13
02285
02284/16
02244/4
02294/4
02287/6
02289/3
02291/2
02293/2
02294/2
02294/3
02297/6
02298/3
02298/4
02301/3
02302/2
02302/3
02305/7
02305/8
02305/9
02307/1
02310/2
02313/5
02349
02351/1
02351/2
02365/14
02370
02378/14
02380/3
02383/2
02385
02388/1
02391
02392/2
02393
02398/4
02423/1
02431
02443/2
02445
02459/4
02468
02474
02483
02485
02491
02494
02496/1
02496/2
02500
02501/3
02504
02510/2
02512
02514
02520/1
02520/2
02521/6
02527
02531
02540
02543/2
69

02549
02560/2
02569/2
02589
02590/8
02591
02601
02615
02619
02622
02629/33
02660
02684/2
02691/8
02696
02697
02712/15
02729/9
02740
02750/2
02753/2
02753/3
02754/4
02755/2
02755/3
02755/4
02756/8
02756/10
02769/8
02771/10
02774/12
02776/5
02776/6
02780
02784
02790/47
02826
02827/2
02844
02857/12
0319/1
0402
0728/1
0759/1
0984/13
0989/1
0989/3
01005
01007/4
01009/5
01179
01263
01268
01279
01497
01589
02228/2
02233/10
02274/2
02274/4
02274/5
02274/7
02275
02279/3
02279/4
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02279/6
02279/7
02279/9
02279/13
02284/18
02287/4
02297/2
02297/3
02297/4
02297/6
02313/6
02398/3
02585
02613
02626/4
02656
02667/9
02684/2
02691/8
02693/5
02752
02754/1
02754/3
02827/1
02759
02756/10

1. döntési javaslat
"Külterületi csatornák átadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Mezőgazdasági ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény 45/D. § (1) bekezdésében fogalt csapadékcsatorna kezelési jog átadásának lehetőségével él.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 03. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
"Átadandó csatornák"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Mezőgazdasági ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45/D. §
(1) bekezdése alapján felajánlja a kizárólagos tulajdonában álló alábbi hrsz-ú külterületi belvízelvezetést csatornákat
és árkokat a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (5700 Gyula, Városház u. 26.) számára, továbbá felhatalmazza Várfi
András polgármestert a felajánlás teljes körű lebonyolítására.
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Átadandó külterületi csatornák és árkok listája

0101/2
0264/6
0322
0325/4
0336/1
0335
0339
0351
0353
0361
0364
0369/1
0370/1
0370/2
0371/13
0395
0397/2
0400
0403/4
0405/5
0419
0425
0426
0430
0433/19
0433/20
0433/44
0441/2
0447/23
0454/5
0456/19
0457/3
0461/4
0462
0464/5
0468/10
0474/12
0470/11
0470/8
0474/13
0474/17
0474/20
0474/22
0474/30
0478/1
0478/2
0759/3
0960/13
0966/7
0977/7
0981/9
0981/10
0981/12
0984/9
0990/12
0992/3
0994/11
0994/13
0994/14
0996/6
72

0996/8
0996/10
0996/12
0996/13
0998/2
0998/4
01002/2
01004/3
01004/4
01009/6
01034/5
01034/15
01044
01047
01063
01067
01073/5
01073/7
01073/8
01073/10
01077/1
01077/3
01077/5
01077/6
01077/8
01080/1
01080/3
01080/5
01080/7
01080/8
01080/9
01085/4
01087/4
01089/3
01103
01113
01114
01134/2
01137/11
01172
01227/1
01227/3
01229
01235
01269/14
01274
01286/17
01326/4
01326/6
01337/4
01339/5
01346
01362/1
01369/12
01478
01483
01484
01490
01496
01498/4
01498/5
01498/9
01579
01596/2
01600/2
01624
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01628/4
02006
02009/18
02010
02017
02022/57
02024/13
02029
02030/5
02163
02183
02209/1
02218
02223
02227/8
02240/10
02241
02284/15
02244/6
02246/2
02249/1
02249/3
02249/4
02255/1
02279/10
02282
02284/13
02285
02284/16
02244/4
02294/4
02287/6
02289/3
02291/2
02293/2
02294/2
02294/3
02297/6
02298/3
02298/4
02301/3
02302/2
02302/3
02305/7
02305/8
02305/9
02307/1
02310/2
02313/5
02349
02351/1
02351/2
02365/14
02370
02378/14
02380/3
02383/2
02385
02388/1
02391
02392/2
02393
02398/4
02423/1
02431
74

02443/2
02445
02459/4
02468
02474
02483
02485
02491
02494
02496/1
02496/2
02500
02501/3
02504
02510/2
02512
02514
02520/1
02520/2
02521/6
02527
02531
02540
02543/2
02549
02560/2
02569/2
02589
02590/8
02591
02601
02615
02619
02622
02629/33
02660
02684/2
02691/8
02696
02697
02712/15
02729/9
02740
02750/2
02753/2
02753/3
02754/4
02755/2
02755/3
02755/4
02756/8
02756/10
02769/8
02771/10
02774/12
02776/5
02776/6
02780
02784
02790/47
02826
02827/2
02844
02857/12
0319/1
0402
75

0728/1
0759/1
0984/13
0989/1
0989/3
01005
01007/4
01009/5
01179
01263
01268
01279
01497
01589
02228/2
02233/10
02274/2
02274/4
02274/5
02274/7
02275
02279/3
02279/4
02279/6
02279/7
02279/9
02279/13
02284/18
02287/4
02297/2
02297/3
02297/4
02297/6
02313/6
02398/3
02585
02613
02626/4
02656
02667/9
02684/2
02691/8
02693/5
02752
02754/1
02754/3
02827/1
02759
02756/10

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Önkormányzati kezelésû külterületi földút
Önkormányzati kezelésû zártkerti földút
Önkormányzati kezelésû külterületi burkolt út
Önkormányzati kezelésû külterületi csatorna
Vasútvonal
Magyar Közút Nzrt. kezelésû út
Mezõõri határ

FÖLDRÉSZLET FÖLDKÖNYV
HRSZ

Jel

Művelési ág

GYOMAENDRŐD

251

Minőségi o.

Terület
ha. m2

belterület
Szelvény:2944
.

Kataszteri jövedelem

Becslőjárás:

Lakóházak

150

Szektor:53
kivett

0,2023

0

0,0743

0

árok

277

Szelvény:2944
.

Szektor:53
kivett
árok
Összesen:

1359

Szelvény:3033
.

0,0743

0,00

Szektor:53
kivett

0,1533

0

csatorna
Összesen:

2875

Szelvény:3442
.

0,1533

0,00

Szektor:53
kivett

0,1584

0

árok
Összesen:

2919/2

Szelvény:3421
.

0,1584

0,00

Szektor:53
kivett

0,0471

0

csatorna
Összesen:

3405/1

Szelvény:2931
.

0,0471

0,00

Szektor:53
kivett

0,1094

0

árok
Összesen:

3408

Szelvény:3411
.

0,1094

0,00

Szektor:53
kivett

0,7665

0

csatorna
Összesen:

3459

Szelvény:3411
.

0,7665

0,00

Szektor:53
kivett

0,3908

0

árok
Összesen:

3488

Szelvény:3411
.

0,3908

0,00

Szektor:53
kivett

0,4705

0

csatorna
Összesen:

3540

Szelvény:3412
.

0,4705

0,00

Szektor:53
kivett

0,6471

0

csatorna
Összesen:

3566

Szelvény:3412
.

0,6471

0,00

Szektor:53
kivett

0,3269

0

csatorna
Összesen:

3741/52

Szelvény:a

0,3269

0,00

Szektor:53
kivett

6,9181

0

0,0626

0

4,4393

0

építési terület
b

kivett
árok

c

kivett
építési terület
Összesen:

3745/2

Szelvény:3442
.

11,4200

0,00

Szektor:53
kivett

0,1170

0

árok
Összesen:

3747

Szelvény:3444
.

0,1170

0,00

Szektor:53
kivett

0,0830

0

árok
Összesen:

3749

Szelvény:3444
.

0,0830

0,00

Szektor:53
kivett

0,1378

0

árok
Összesen:

0,1378

0,00

3765

Szelvény:3442
.

Szektor:53
kivett

0,2219

0

árok
Összesen:

5159/3

Szelvény:2514
.

0,2219

0,00

Szektor:53
kivett

0,2871

0

csatorna
Összesen:

0,2871

0,00

Jogi jelleg: Védelmi övezet

6765/5

Szelvény:2144
a

Szektor:53
kivett

0,0049

0

0,2080

0

árok
b

kivett
út
Összesen:

6765/6

Szelvény:2144
.

0,2129

0,00

Szektor:53
kivett

0,1817

0

árok
Összesen:

074

Szelvény:87
.

0,1817

0,00

Szektor:53
kivett

0,7724

0

árok
Összesen:

081

Szelvény:87
.

0,7724

0,00

Szektor:53
kivett

1,1656

0

csatorna
Összesen:

0101/2

Szelvény:97
.

1,1656

0,00

Szektor:53
kivett

0,1141

0

árok
Összesen:

0107/9

Szelvény:98
.

0,1141

0,00

Szektor:53
kivett

0,3135

0

árok
Összesen:

0264/6

Szelvény:98
.

0,3135

0,00

Szektor:53
kivett

0,0520

0

csatorna
Összesen:

0319/1

Szelvény:89
a

0,0520

0,00

Szektor:53
kivett

0,4826

0

0,2608

0

árok
b

kivett
út
Összesen:

0322

Szelvény:89
.

0,7434

0,00

Szektor:53
kivett

0,1399

0

csatorna
Összesen:

0325/4

Szelvény:89
.

0,1399

0,00

Szektor:53
kivett

0,1558

0

csatorna
Összesen:

0335

Szelvény:100
.

0,1558

0,00

Szektor:53
kivett

0,6627

0

csatorna
Összesen:

0336/1

Szelvény:100
.

0,6627

0,00

Szektor:53
kivett

0,1786

0

csatorna
Összesen:

0339

Szelvény:100
.

0,1786

0,00

Szektor:53
kivett

0,3825

0

csatorna
Összesen:

0351

Szelvény:90
.

0,3825

0,00

Szektor:53
kivett

0,2380
csatorna

0

Összesen:

0353

Szelvény:90
.

0,2380

0,00

Szektor:53
kivett

0,3482

0

csatorna
Összesen:

0361

Szelvény:90
.

0,3482

0,00

Szektor:53
kivett

0,2201

0

csatorna
Összesen:

0364

Szelvény:89
.

0,2201

0,00

Szektor:53
kivett

0,5776

0

csatorna
Összesen:

0369/1

Szelvény:89
.

0,5776

0,00

Szektor:53
kivett

0,3365

0

csatorna
Összesen:

0369/2

Szelvény:89
.

0,3365

0,00

Szektor:53
kivett

0,3239

0

csatorna
Összesen:

0,3239

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

0370/1

Szelvény:89
.

Szektor:53
kivett

0,4397

0

csatorna
Összesen:

0370/2

Szelvény:89
.

0,4397

0,00

Szektor:53
kivett

0,0209

0

csatorna
Összesen:

0371/13

Szelvény:89
.

0,0209

0,00

Szektor:53
kivett

0,4135

0

csatorna
Összesen:

0,4135

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

0395

Szelvény:90
.

Szektor:53
kivett

0,4428

0

csatorna
Összesen:

0397/2

Szelvény:90
.

0,4428

0,00

Szektor:53
kivett

0,2769

0

csatorna
Összesen:

0400

Szelvény:90
.

0,2769

0,00

Szektor:53
kivett

0,4939

0

csatorna
Összesen:

0402

Szelvény:90
a

0,4939

0,00

Szektor:53
kivett

5,3563

0

0,2970

0

töltés
b

kivett
csatorna
Összesen:

0403/4

Szelvény:90
.

5,6533

0,00

Szektor:53
kivett

0,0946

0

csatorna
Összesen:

0405/5

Szelvény:90
.

0,0946

0,00

Szektor:53
kivett

0,3198
csatorna

0

Összesen:

0419

Szelvény:100
.

0,3198

0,00

Szektor:53
kivett

0,3533

0

csatorna
Összesen:

0425

Szelvény:100
.

0,3533

0,00

Szektor:53
kivett

0,3031

0

csatorna
Összesen:

0426

Szelvény:100
.

0,3031

0,00

Szektor:53
kivett

0,7104

0

csatorna
Összesen:

0430

Szelvény:101
.

0,7104

0,00

Szektor:53
kivett

0,0782

0

csatorna
Összesen:

0433/19

Szelvény:80
.

0,0782

0,00

Szektor:53
kivett

0,1284

0

csatorna
Összesen:

0433/20

Szelvény:80
.

0,1284

0,00

Szektor:53
kivett

0,8574

0

csatorna
Összesen:

0433/44

Szelvény:69
.

0,8574

0,00

Szektor:53
kivett

0,7370

0

csatorna
Összesen:

0441/2

Szelvény:109
.

0,7370

0,00

Szektor:53
kivett

0,1485

0

csatorna
Összesen:

0447/23

Szelvény:91
.

0,1485

0,00

Szektor:53
kivett

0,8538

0

csatorna
Összesen:

0454/5

Szelvény:101
.

0,8538

0,00

Szektor:53
kivett

1,0313

0

csatorna
Összesen:

0456/19

Szelvény:92
.

1,0313

0,00

Szektor:53
kivett

0,1774

0

csatorna
Összesen:

0457/3

Szelvény:92
.

0,1774

0,00

Szektor:53
kivett

0,0321

0

csatorna
Összesen:

0461/4

Szelvény:81
.

0,0321

0,00

Szektor:53
kivett

0,2446

0

csatorna
Összesen:

0462

Szelvény:81
.

0,2446

0,00

Szektor:53
kivett

0,3877

0

csatorna
Összesen:

0464/5

Szelvény:92
.

0,3877

0,00

Szektor:53
kivett

0,0835

0

csatorna
Összesen:

0468/10

Szelvény:102
.

0,0835

0,00

Szektor:53
kivett

0,8288

0

csatorna
Összesen:

0,8288

0,00

0470/8

Szelvény:92
.

Szektor:53
kivett

0,1009

0

csatorna
Összesen:

0470/11

Szelvény:92
.

0,1009

0,00

Szektor:53
kivett

0,3329

0

csatorna
Összesen:

0474/12

Szelvény:92
.

0,3329

0,00

Szektor:53
kivett

0,7478

0

csatorna
Összesen:

0474/13

Szelvény:92
.

0,7478

0,00

Szektor:53
kivett

0,2684

0

csatorna
Összesen:

0474/17

Szelvény:101
.

0,2684

0,00

Szektor:53
kivett

0,7951

0

csatorna
Összesen:

0474/20

Szelvény:92
.

0,7951

0,00

Szektor:53
kivett

0,4305

0

csatorna
Összesen:

0474/22

Szelvény:92
.

0,4305

0,00

Szektor:53
kivett

0,4370

0

csatorna
Összesen:

0474/30

Szelvény:101
.

0,4370

0,00

Szektor:53
kivett

0,0881

0

csatorna
Összesen:

0478/1

Szelvény:92
.

0,0881

0,00

Szektor:53
kivett

0,9241

0

csatorna
Összesen:

0478/2

Szelvény:92
.

0,9241

0,00

Szektor:53
kivett

0,4142

0

csatorna
Összesen:

0728/1

Szelvény:69
a

0,4142

0,00

Szektor:53
kivett

0,4394

0

0,5833

0

0,3301

0

árok
b

kivett
út

c

kivett
árok
Összesen:

0759/1

Szelvény:69
a

1,3528

0,00

Szektor:53
kivett

0,3997

0

1,4983

0

0,4160

0

0,1462

0

0,3876

0

árok
b

kivett
út

c

kivett
árok

d

kivett
árok

f

kivett
árok
Összesen:

0759/3

Szelvény:69
.

2,8478

0,00

Szektor:53
kivett

0,2335

0

csatorna
Összesen:
Jogi jelleg: Natura 2000 terület

0,2335

0,00

0960/13

Szelvény:57
.

Szektor:53
kivett

0,1598

0

csatorna
Összesen:

0966/7

Szelvény:57
.

0,1598

0,00

Szektor:53
kivett

0,1515

0

árok
Összesen:

0977/7

Szelvény:57
.

0,1515

0,00

Szektor:53
kivett

0,2893

0

csatorna
Összesen:

0981/9

Szelvény:41
.

0,2893

0,00

Szektor:53
kivett

2,6224

0

csatorna
Összesen:

0981/10

Szelvény:41
.

2,6224

0,00

Szektor:53
kivett

0,7885

0

csatorna
Összesen:

0981/12

Szelvény:41
.

0,7885

0,00

Szektor:53
kivett

2,3897

0

csatorna
Összesen:

0984/9

Szelvény:41
.

2,3897

0,00

Szektor:53
kivett

1,9260

0

csatorna
Összesen:

0984/13

Szelvény:49
a

1,9260

0,00

Szektor:53
kivett

0,5907

0

0,4486

0

csatorna
b

kivett
töltés
Összesen:

0989/1

Szelvény:49
a

1,0393

0,00

Szektor:53
kivett

0,7590

0

0,7292

0

csatorna
b

kivett
töltés
Összesen:

0989/3

Szelvény:49
a

1,4882

0,00

Szektor:53
kivett

0,8740

0

0,4713

0

csatorna
b

kivett
töltés
Összesen:

0990/12

Szelvény:48
.

1,3453

0,00

Szektor:53
kivett

1,4615

0

csatorna
Összesen:

0992/3

Szelvény:48
.

1,4615

0,00

Szektor:53
kivett

0,9059

0

csatorna
Összesen:

0994/11

Szelvény:40
.

0,9059

0,00

Szektor:53
kivett

1,2012

0

csatorna
Összesen:

0994/13

Szelvény:40
.

1,2012

0,00

Szektor:53
kivett

0,6518

0

csatorna
Összesen:

0994/14

Szelvény:40
.

0,6518

0,00

Szektor:53
kivett

0,7787

0

csatorna
Összesen:

0996/6

Szelvény:40
.

0,7787

0,00

Szektor:53
kivett

0,8157

0

csatorna
Összesen:

0996/8

Szelvény:40
.

0,8157

0,00

Szektor:53
kivett

1,2992

0

csatorna
Összesen:

0996/10

Szelvény:40
.

1,2992

0,00

Szektor:53
kivett

0,6207

0

csatorna
Összesen:

0996/12

Szelvény:40
.

0,6207

0,00

Szektor:53
kivett

0,5404

0

csatorna
Összesen:

0996/13

Szelvény:40
.

0,5404

0,00

Szektor:53
kivett

0,6771

0

csatorna
Összesen:

0998/2

Szelvény:48
.

0,6771

0,00

Szektor:53
kivett

0,6824

0

csatorna
Összesen:

0998/4

Szelvény:48
.

0,6824

0,00

Szektor:53
kivett

1,0487

0

csatorna
Összesen:

01002/2

Szelvény:48
.

1,0487

0,00

Szektor:53
kivett

0,2119

0

csatorna
Összesen:

01004/3

Szelvény:48
.

0,2119

0,00

Szektor:53
kivett

1,1101

0

csatorna
Összesen:

01004/4

Szelvény:48
.

1,1101

0,00

Szektor:53
kivett

1,1139

0

csatorna
Összesen:

01005

Szelvény:48
a

1,1139

0,00

Szektor:53
kivett

0,3374

0

1,0076

0

0,5128

0

árok
b

kivett
út

c

kivett
árok
Összesen:

01007/4

Szelvény:56
a

1,8578

0,00

Szektor:53
kivett

0,8204

0

0,0656

0

0,0429

0

út
b

kivett
árok

c

kivett
árok
Összesen:

01009/5

Szelvény:56
a

0,9289

0,00

Szektor:53
kivett

0,5477

0

0,1619

0

csatorna
b

kivett

töltés
c

kivett

0,1536

0

töltés
Összesen:

01009/6

Szelvény:56
.

0,8632

0,00

Szektor:53
kivett

0,7890

0

csatorna
Összesen:

01034/5

Szelvény:56
.

0,7890

0,00

Szektor:53
kivett

0,0483

0

csatorna
Összesen:

01034/15

Szelvény:56
.

0,0483

0,00

Szektor:53
kivett

0,0775

0

csatorna
Összesen:

01044

Szelvény:56
.

0,0775

0,00

Szektor:53
kivett

0,3616

0

csatorna
Összesen:

01047

Szelvény:56
.

0,3616

0,00

Szektor:53
kivett

0,1945

0

csatorna
Összesen:

01063

Szelvény:48
.

0,1945

0,00

Szektor:53
kivett

0,2936

0

csatorna
Összesen:

01067

Szelvény:48
.

0,2936

0,00

Szektor:53
kivett

0,1516

0

csatorna
Összesen:

01073/5

Szelvény:48
.

0,1516

0,00

Szektor:53
kivett

0,9999

0

csatorna
Összesen:

01073/7

Szelvény:48
.

0,9999

0,00

Szektor:53
kivett

1,3108

0

csatorna
Összesen:

01073/8

Szelvény:48
.

1,3108

0,00

Szektor:53
kivett

0,2073

0

csatorna
Összesen:

01073/10

Szelvény:48
.

0,2073

0,00

Szektor:53
kivett

0,5918

0

csatorna
Összesen:

01077/1

Szelvény:40
.

0,5918

0,00

Szektor:53
kivett

0,6215

0

csatorna
Összesen:

01077/3

Szelvény:40
.

0,6215

0,00

Szektor:53
kivett

0,5682

0

csatorna
Összesen:

01077/5

Szelvény:40
.

0,5682

0,00

Szektor:53
kivett

0,7127

0

csatorna
Összesen:

01077/6

Szelvény:40
.

0,7127

0,00

Szektor:53
kivett

0,5241

0

csatorna
Összesen:

01077/8

Szelvény:40
.

0,5241

0,00

Szektor:53
kivett

0,3964

0

csatorna
Összesen:

01080/1

Szelvény:40
.

0,3964

0,00

Szektor:53
kivett

0,3667

0

csatorna
Összesen:

01080/3

Szelvény:40
.

0,3667

0,00

Szektor:53
kivett

0,3446

0

csatorna
Összesen:

01080/5

Szelvény:40
.

0,3446

0,00

Szektor:53
kivett

0,3208

0

csatorna
Összesen:

01080/7

Szelvény:40
.

0,3208

0,00

Szektor:53
kivett

0,4054

0

csatorna
Összesen:

01080/8

Szelvény:40
.

0,4054

0,00

Szektor:53
kivett

0,0475

0

csatorna
Összesen:

01080/9

Szelvény:40
.

0,0475

0,00

Szektor:53
kivett

0,2246

0

csatorna
Összesen:

01085/4

Szelvény:40
.

0,2246

0,00

Szektor:53
kivett

0,1025

0

csatorna
Összesen:

01087/4

Szelvény:48
.

0,1025

0,00

Szektor:53
kivett

0,1092

0

csatorna
Összesen:

01089/3

Szelvény:48
.

0,1092

0,00

Szektor:53
kivett

0,1600

0

csatorna
Összesen:

01103

Szelvény:56
.

0,1600

0,00

Szektor:53
kivett

0,0383

0

csatorna
Összesen:

01113

Szelvény:55
.

0,0383

0,00

Szektor:53
kivett

0,1151

0

csatorna
Összesen:

01114

Szelvény:55
.

0,1151

0,00

Szektor:53
kivett

0,2081

0

csatorna
Összesen:

01134/2

Szelvény:64
.

0,2081

0,00

Szektor:53
kivett

0,4275

0

csatorna
Összesen:

01137/11

Szelvény:54
.

0,4275

0,00

Szektor:53
kivett

0,5789

0

csatorna
Összesen:

0,5789

0,00

01172

Szelvény:46
.

Szektor:53
kivett

0,1501

0

csatorna
Összesen:

01179

Szelvény:46
a

0,1501

0,00

Szektor:53
kivett

0,1746

0

0,1677

0

út
b

kivett
árok
Összesen:

01227/1

Szelvény:38
.

0,3423

0,00

Szektor:53
kivett

0,1428

0

csatorna
Összesen:

01227/3

Szelvény:38
.

0,1428

0,00

Szektor:53
kivett

0,2474

0

csatorna
Összesen:

01229

Szelvény:39
.

0,2474

0,00

Szektor:53
kivett

0,1843

0

árok
Összesen:

01235

Szelvény:38
.

0,1843

0,00

Szektor:53
kivett

0,3539

0

csatorna
Összesen:

01263

Szelvény:23
a

0,3539

0,00

Szektor:53
kivett

1,6591

0

0,0872

0

0,1383

0

út
b

kivett
árok

c

kivett
árok
Összesen:

01268

Szelvény:31
a

1,8846

0,00

Szektor:53
kivett

2,2108

0

0,4243

0

0,1234

0

út
b

kivett
árok

c

kivett
árok
Összesen:

01269/14

Szelvény:31
.

2,7585

0,00

Szektor:53
kivett

0,4666

0

csatorna
Összesen:

01274

Szelvény:32
.

0,4666

0,00

Szektor:53
kivett

0,3922

0

csatorna
Összesen:

01279

Szelvény:39
a

0,3922

0,00

Szektor:53
kivett

1,0657

0

0,1502

0

út
b

kivett
árok
Összesen:

01286/17

Szelvény:40
.

1,2159

0,00

Szektor:53
kivett

0,5438

0

csatorna
Összesen:

01326/4

Szelvény:24
.

0,5438

0,00

Szektor:53
kivett

0,3042

0

csatorna
Összesen:

01326/6

Szelvény:24
.

0,3042

0,00

Szektor:53
kivett

0,0859

0

csatorna
Összesen:

01337/4

Szelvény:24
.

0,0859

0,00

Szektor:53
kivett

0,1784

0

árok
Összesen:

01339/5

Szelvény:24
.

0,1784

0,00

Szektor:53
kivett

0,8520

0

csatorna
Összesen:

01346

Szelvény:24
.

0,8520

0,00

Szektor:53
kivett

0,0757

0

csatorna
Összesen:

01362/1

Szelvény:16
.

0,0757

0,00

Szektor:53
kivett

0,7351

0

csatorna
Összesen:

0,7351

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

01369/12

Szelvény:17
.

Szektor:53
kivett

0,3204

0

csatorna
Összesen:

01478

Szelvény:17
.

0,3204

0,00

Szektor:53
kivett

0,1253

0

csatorna
Összesen:

0,1253

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

01483

Szelvény:10
.

Szektor:53
kivett

0,1170

0

csatorna
Összesen:

0,1170

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

01484

Szelvény:10
.

Szektor:53
kivett

0,6342

0

csatorna
Összesen:

0,6342

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

01490

Szelvény:5
.

Szektor:53
kivett

0,6157

0

árok
Összesen:

0,6157

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

01496

Szelvény:10
.

Szektor:53
kivett

0,2065

0

árok
Összesen:

0,2065

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

01497

Szelvény:10
a
b

Szektor:53
kivett
saját használatú út
kivett
csatorna
Összesen:

0,5784

0

0,1313

0

0,7097

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

01498/4

Szelvény:5
.

Szektor:53
kivett

0,4561

0

csatorna
Összesen:

0,4561

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

01498/5

Szelvény:5
.

Szektor:53
kivett

0,1069

0

csatorna
Összesen:

0,1069

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

01498/9

Szelvény:58-344-343
.

Szektor:53
kivett

0,1409

0

árok
Összesen:

0,1409

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

01579

Szelvény:9
.

Szektor:53
kivett

0,3634

0

árok
Összesen:

0,3634

0,00

Jogi jelleg: Védett természeti terület
Körös-Maros Nemzeti Park
Natura 2000 terület

01589

Szelvény:15
a

Szektor:53
kivett

0,9771

0

0,0945

0

0,1751

0

közút
b

kivett
árok

c

kivett
árok
Összesen:

1,2467

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

01596/2

Szelvény:8
.

Szektor:53
kivett

0,1832

0

csatorna
Összesen:

0,1832

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

01600/2

Szelvény:14
.

Szektor:53
kivett

0,3378

0

árok
Összesen:

0,3378

0,00

Jogi jelleg: Védett természeti terület
Körös-Maros Nemzeti Park
Natura 2000 terület

01624

Szelvény:14
.

Szektor:53
kivett

0,7634

0

csatorna
Összesen:

0,7634

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

01628/4

Szelvény:13
.

Szektor:53
kivett

0,0021

0

csatorna
Összesen:

0,0021

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

02006

Szelvény:87
.

Szektor:53
kivett

0,0901

0

csatorna
Összesen:

02009/18

Szelvény:87
.

0,0901

0,00

Szektor:53
kivett

0,0898

0

csatorna
Összesen:

02010

Szelvény:87
.

0,0898

0,00

Szektor:53
kivett

0,0921

0

csatorna
Összesen:

02017

Szelvény:86
.

0,0921

0,00

Szektor:53
kivett

0,1705

0

csatorna
Összesen:

02022/57

Szelvény:86
.

0,1705

0,00

Szektor:53
kivett

0,1438

0

árok
Összesen:

0,1438

0,00

02024/13

Szelvény:86
.

Szektor:53
kivett

0,1670

0

csatorna
Összesen:

02029

Szelvény:86
.

0,1670

0,00

Szektor:53
kivett

0,3168

0

csatorna
Összesen:

02030/5

Szelvény:86
.

0,3168

0,00

Szektor:53
kivett

0,1087

0

árok
Összesen:

02071

Szelvény:96
.

0,1087

0,00

Szektor:53
kivett

0,2273

0

árok
Összesen:

02072

Szelvény:96
.

0,2273

0,00

Szektor:53
kivett

0,5994

0

csatorna
Összesen:

02074

Szelvény:97
.

0,5994

0,00

Szektor:53
kivett

0,1097

0

árok
Összesen:

02076

Szelvény:96
.

0,1097

0,00

Szektor:53
kivett

0,3022

0

árok
Összesen:

02079

Szelvény:96
.

0,3022

0,00

Szektor:53
kivett

0,2062

0

árok
Összesen:

02080

Szelvény:96
.

0,2062

0,00

Szektor:53
kivett

0,1132

0

árok
Összesen:

02082

Szelvény:105
.

0,1132

0,00

Szektor:53
kivett

0,0826

0

árok
Összesen:

02084/1

Szelvény:105
.

0,0826

0,00

Szektor:53
kivett

0,3741

0

árapasztó csatorna
Összesen:

02140/29

Szelvény:104
a

0,3741

0,00

Szektor:53
kivett

0,4812

0

0,1483

0

csatorna
b

kivett
töltés
Összesen:

02163

Szelvény:112
.

0,6295

0,00

Szektor:53
kivett

0,2419

0

csatorna
Összesen:

02183

Szelvény:112
.

0,2419

0,00

Szektor:53
kivett

0,1999

0

csatorna
Összesen:

02206/9

Szelvény:104
.

0,1999

0,00

Szektor:53
kivett

0,0977

0

csatorna
Összesen:

0,0977

0,00

02209/1

Szelvény:103
.

Szektor:53
kivett

0,4034

0

csatorna
Összesen:

02217/19

Szelvény:86
.

0,4034

0,00

Szektor:53
kivett

0,1154

0

csatorna
Összesen:

02218

Szelvény:86
.

0,1154

0,00

Szektor:53
kivett

0,4307

0

csatorna
Összesen:

02219/11

Szelvény:85
.

0,4307

0,00

Szektor:53
kivett

0,2879

0

csatorna
Összesen:

02223

Szelvény:96
.

0,2879

0,00

Szektor:53
kivett

0,1378

0

csatorna
Összesen:

02227/8

Szelvény:96
.

0,1378

0,00

Szektor:53
kivett

0,0991

0

csatorna
Összesen:

02228/2

Szelvény:85
a

0,0991

0,00

Szektor:53
kivett

1,3459

0

0,1355

0

út
b

kivett
csatorna
Összesen:

02233/10

Szelvény:95
a

1,4814

0,00

Szektor:53
kivett

0,2542

0

0,0502

0

út
b

kivett
árok
Összesen:

02237/2

Szelvény:85
.

0,3044

0,00

Szektor:53
kivett

0,7536

0

csatorna
Összesen:

02240/10

Szelvény:85
.

0,7536

0,00

Szektor:53
kivett

1,1135

0

csatorna
Összesen:

02241

Szelvény:85
.

1,1135

0,00

Szektor:53
kivett

1,8419

0

csatorna
Összesen:

02244/4

Szelvény:85
.

1,8419

0,00

Szektor:53
kivett

0,7765

0

csatorna
Összesen:

02244/6

Szelvény:85
.

0,7765

0,00

Szektor:53
kivett

0,1339

0

csatorna
Összesen:

02246/2

Szelvény:95
.

0,1339

0,00

Szektor:53
kivett

0,1685

0

csatorna
Összesen:

02249/1

Szelvény:85
.

0,1685

0,00

Szektor:53
kivett

0,5734

0

csatorna
Összesen:

02249/3

Szelvény:85
.

0,5734

0,00

Szektor:53
kivett

0,8143

0

csatorna
Összesen:

02249/4

Szelvény:85
.

0,8143

0,00

Szektor:53
kivett

0,1490

0

csatorna
Összesen:

02254/6

Szelvény:95
.

0,1490

0,00

Szektor:53
kivett

0,4617

0

csatorna
Összesen:

02255/1

Szelvény:85
.

0,4617

0,00

Szektor:53
kivett

1,3685

0

csatorna
Összesen:

02274/2

Szelvény:84
a

1,3685

0,00

Szektor:53
kivett

0,8439

0

0,7895

0

csatorna
b

kivett
töltés
Összesen:

02274/4

Szelvény:84
a

1,6334

0,00

Szektor:53
kivett

0,0617

0

0,0945

0

töltés
b

kivett
csatorna
Összesen:

02274/5

Szelvény:84
a

0,1562

0,00

Szektor:53
kivett

0,3993

0

0,4772

0

0,4556

0

töltés
b

kivett
csatorna

c

kivett
töltés
Összesen:

02274/7

Szelvény:84
a

1,3321

0,00

Szektor:53
kivett

0,3635

0

0,3706

0

töltés
b

kivett
csatorna
Összesen:

02275

Szelvény:94
a

0,7341

0,00

Szektor:53
kivett

0,3090

0

0,2486

0

csatorna
b

kivett
töltés
Összesen:

02279/2

Szelvény:94
.

0,5576

0,00

Szektor:53
kivett

1,0529

0

út
Összesen:

02279/3

Szelvény:94
a

1,0529

0,00

Szektor:53
kivett

0,4050

0

0,3186

0

csatorna
b

kivett
töltés
Összesen:

02279/4

Szelvény:94
a

0,7236

0,00

Szektor:53
kivett

0,0592

0

0,0950

0

töltés
b

kivett

csatorna
Összesen:

02279/6

Szelvény:94
a

0,1542

0,00

Szektor:53
kivett

0,1235

0

0,1183

0

töltés
b

kivett
csatorna
Összesen:

02279/7

Szelvény:94
a

0,2418

0,00

Szektor:53
kivett

0,3056

0

0,4037

0

0,3210

0

0,1452

0

töltés
b

kivett
csatorna

c

kivett
töltés

d

kivett
töltés
Összesen:

02279/9

Szelvény:94
a

1,1755

0,00

Szektor:53
kivett

0,3210

0

0,3424

0

töltés
b

kivett
csatorna
Összesen:

02279/10

Szelvény:94
.

0,6634

0,00

Szektor:53
kivett

0,2472

0

csatorna
Összesen:

02279/13

Szelvény:94
a

0,2472

0,00

Szektor:53
kivett

0,1452

0

0,1629

0

0,1586

0

töltés
b

kivett
csatorna

c

kivett
töltés
Összesen:

02282

Szelvény:94
.

0,4667

0,00

Szektor:53
kivett

0,8620

0

csatorna
Összesen:

02284/13

Szelvény:94
.

0,8620

0,00

Szektor:53
kivett

0,2782

0

csatorna
Összesen:

02284/15

Szelvény:94
.

0,2782

0,00

Szektor:53
kivett

0,4661

0

csatorna
Összesen:

02284/16

Szelvény:94
.

0,4661

0,00

Szektor:53
kivett

0,3088

0

csatorna
Összesen:

02284/18

Szelvény:103
a

0,3088

0,00

Szektor:53
kivett

0,6393

0

0,0601

0

0,0723

0

0,0207

0

út
b

kivett
árok

c

kivett
árok

d

kivett
töltés
Összesen:

02285

Szelvény:93
.

0,7924

0,00

Szektor:53
kivett

0,9637
csatorna

0

Összesen:

02287/4

Szelvény:83
a

0,9637

0,00

Szektor:53
kivett

0,7628

0

csatorna
b

legelő

3
Összesen:

02287/6

Szelvény:83
.

0,1160
0,8788

1,01
1,01

0

Szektor:53
kivett

0,6517

0

csatorna
Összesen:

02289/3

Szelvény:93
.

0,6517

0,00

Szektor:53
kivett

0,2328

0

csatorna
Összesen:

02291/2

Szelvény:84
.

0,2328

0,00

Szektor:53
kivett

0,3193

0

csatorna
Összesen:

02293/2

Szelvény:94
.

0,3193

0,00

Szektor:53
kivett

0,4303

0

csatorna
Összesen:

02294/2

Szelvény:94
.

0,4303

0,00

Szektor:53
kivett

0,4863

0

csatorna
Összesen:

02294/3

Szelvény:94
.

0,4863

0,00

Szektor:53
kivett

0,4173

0

csatorna
Összesen:

02294/4

Szelvény:94
.

0,4173

0,00

Szektor:53
kivett

0,7260

0

csatorna
Összesen:

02297/2

Szelvény:84
a

0,7260

0,00

Szektor:53
kivett

0,2545

0

0,3734

0

töltés
b

kivett
csatorna
Összesen:

02297/3

Szelvény:84
a

0,6279

0,00

Szektor:53
kivett

0,1136

0

0,1239

0

töltés
b

kivett
csatorna
Összesen:

02297/4

Szelvény:84
a

0,2375

0,00

Szektor:53
kivett

0,5849

0

0,2931

0

töltés
b

kivett
csatorna
Összesen:

02297/6

Szelvény:84
a

0,8780

0,00

Szektor:53
kivett

0,7572

0

0,3358

0

csatorna
b

kivett
töltés
Összesen:

02298/3

Szelvény:83
.

1,0930

0,00

Szektor:53
kivett

0,3146

0

csatorna
Összesen:

0,3146

0,00

02298/4

Szelvény:83
.

Szektor:53
kivett

0,7417

0

csatorna
Összesen:

02301/3

Szelvény:83
.

0,7417

0,00

Szektor:53
kivett

1,2395

0

csatorna
Összesen:

02302/2

Szelvény:84
.

1,2395

0,00

Szektor:53
kivett

0,1744

0

csatorna
Összesen:

02302/3

Szelvény:84
.

0,1744

0,00

Szektor:53
kivett

0,6415

0

csatorna
Összesen:

02305/7

Szelvény:84
.

0,6415

0,00

Szektor:53
kivett

0,1867

0

csatorna
Összesen:

02305/8

Szelvény:84
.

0,1867

0,00

Szektor:53
kivett

0,3092

0

csatorna
Összesen:

02305/9

Szelvény:84
.

0,3092

0,00

Szektor:53
kivett

0,2057

0

csatorna
Összesen:

02307/1

Szelvény:84
.

0,2057

0,00

Szektor:53
kivett

0,8356

0

csatorna
Összesen:

02310/2

Szelvény:84
.

0,8356

0,00

Szektor:53
kivett

0,1445

0

csatorna
Összesen:

02313/5

Szelvény:84
.

0,1445

0,00

Szektor:53
kivett

0,2014

0

csatorna
Összesen:

02313/6

Szelvény:84
a

0,2014

0,00

Szektor:53
kivett

0,1788

0

0,2322

0

0,1353

0

töltés
b

kivett
csatorna

c

kivett
töltés
Összesen:

02349

Szelvény:64
.

0,5463

0,00

Szektor:53
kivett

0,2668

0

árok
Összesen:

02351/1

Szelvény:64
.

0,2668

0,00

Szektor:53
kivett

0,1186

0

árok
Összesen:

02351/2

Szelvény:64
.

0,1186

0,00

Szektor:53
kivett

0,0308

0

árok
Összesen:

02365/14

Szelvény:64

Szektor:53

0,0308

0,00

.

kivett

0,5826

0

csatorna
Összesen:

02370

Szelvény:54
.

0,5826

0,00

Szektor:53
kivett

0,0343

0

csatorna
Összesen:

02378/14

Szelvény:53
.

0,0343

0,00

Szektor:53
kivett

0,4642

0

csatorna
Összesen:

02380/3

Szelvény:63
.

0,4642

0,00

Szektor:53
kivett

0,5285

0

csatorna
Összesen:

02383/2

Szelvény:53
.

0,5285

0,00

Szektor:53
kivett

0,2193

0

csatorna
Összesen:

02385

Szelvény:53
.

0,2193

0,00

Szektor:53
kivett

0,7788

0

csatorna
Összesen:

02388/1

Szelvény:53
.

0,7788

0,00

Szektor:53
kivett

0,5209

0

csatorna
Összesen:

02391

Szelvény:53
.

0,5209

0,00

Szektor:53
kivett

0,2520

0

csatorna
Összesen:

02392/2

Szelvény:53
.

0,2520

0,00

Szektor:53
kivett

0,4456

0

árok
Összesen:

02393

Szelvény:45
.

0,4456

0,00

Szektor:53
kivett

0,3396

0

árok
Összesen:

02398/3

Szelvény:45
a

0,3396

0,00

Szektor:53
kivett

0,1449

0

0,1136

0

út
b

kivett
csatorna
Összesen:

02398/4

Szelvény:45
.

0,2585

0,00

Szektor:53
kivett

0,6365

0

csatorna
Összesen:

02423/1

Szelvény:36
.

0,6365

0,00

Szektor:53
kivett

0,1303

0

csatorna
Összesen:

0,1303

0,00

Jogi jelleg: Kárpótlás

02431

Szelvény:45
.

Szektor:53
kivett

0,1700

0

csatorna
Összesen:

02443/2

Szelvény:45
.

0,1700

0,00

Szektor:53
kivett

0,1120

0

csatorna
Összesen:

02445

Szelvény:45
.

0,1120

0,00

Szektor:53
kivett

0,2460
árok

0

Összesen:

02459/4

Szelvény:36
.

0,2460

0,00

Szektor:53
kivett

0,6138

0

csatorna
Összesen:

02468

Szelvény:37
.

0,6138

0,00

Szektor:53
kivett

0,3110

0

csatorna
Összesen:

02474

Szelvény:29
.

0,3110

0,00

Szektor:53
kivett

0,2247

0

csatorna
Összesen:

02483

Szelvény:29
.

0,2247

0,00

Szektor:53
kivett

0,1429

0

csatorna
Összesen:

0,1429

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

02485

Szelvény:37
.

Szektor:53
kivett

0,1693

0

csatorna
Összesen:

0,1693

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

02491

Szelvény:37
.

Szektor:53
kivett

0,2134

0

csatorna
Összesen:

02494

Szelvény:37
.

0,2134

0,00

Szektor:53
kivett

0,2239

0

csatorna
Összesen:

02496/1

Szelvény:37
.

0,2239

0,00

Szektor:53
kivett

0,0843

0

csatorna
Összesen:

02496/2

Szelvény:37
.

0,0843

0,00

Szektor:53
kivett

0,0808

0

csatorna
Összesen:

02500

Szelvény:37
.

0,0808

0,00

Szektor:53
kivett

0,2374

0

csatorna
Összesen:

0,2374

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

02501/3

Szelvény:29
.

Szektor:53
kivett

0,4180

0

csatorna
Összesen:

0,4180

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

02504

Szelvény:48-123-331
.

Szektor:53
kivett

0,2055

0

csatorna
Összesen:

0,2055

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

02510/2

Szelvény:38
.

Szektor:53
kivett

0,1457

0

csatorna
Összesen:

02512

Szelvény:38
.

0,1457

0,00

Szektor:53
kivett

0,1016

0

csatorna
Összesen:

0,1016

0,00

02514

Szelvény:48-123-332
.

Szektor:53
kivett

0,6104

0

csatorna
Összesen:

02520/1

Szelvény:38
.

0,6104

0,00

Szektor:53
kivett

0,1516

0

csatorna
Összesen:

02520/2

Szelvény:38
.

0,1516

0,00

Szektor:53
kivett

0,6280

0

csatorna
Összesen:

02521/6

Szelvény:38
.

0,6280

0,00

Szektor:53
kivett

0,5235

0

csatorna
Összesen:

02527

Szelvény:.

0,5235

0,00

Szektor:53
kivett

0,2239

0

csatorna
Összesen:

02531

Szelvény:30
.

0,2239

0,00

Szektor:53
kivett

0,4914

0

csatorna
Összesen:

02540

Szelvény:22
.

0,4914

0,00

Szektor:53
kivett

0,2233

0

csatorna
Összesen:

0,2233

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

02543/2

Szelvény:22
.

Szektor:53
kivett

0,2225

0

csatorna
Összesen:

0,2225

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

02549

Szelvény:21
.

Szektor:53
kivett

0,5413

0

csatorna
Összesen:

0,5413

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

02560/2

Szelvény:21
.

Szektor:53
kivett

0,3061

0

csatorna
Összesen:

0,3061

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

02569/2

Szelvény:22
.

Szektor:53
kivett

0,5546

0

csatorna
Összesen:

0,5546

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

02585

Szelvény:13
a

Szektor:53
kivett

0,6247

0

0,0904

0

út
b

kivett
árok
Összesen:

0,7151

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

02589

Szelvény:13
.

Szektor:53
kivett

0,3786

0

csatorna
Összesen:

0,3786

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

02590/8

Szelvény:13
.

Szektor:53
kivett

0,1484

0

csatorna
Összesen:

0,1484

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

02591

Szelvény:13
.

Szektor:53
kivett

0,4102

0

árok
Összesen:

0,4102

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

02601

Szelvény:7
.

Szektor:53
kivett

0,5282

0

csatorna
Összesen:

0,5282

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

02613

Szelvény:6
a

Szektor:53
kivett

0,2582

0

0,6463

0

0,2662

0

árok
b

kivett
út

c

kivett
árok
Összesen:

1,1707

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

02615

Szelvény:6
.

Szektor:53
kivett

0,2042

0

csatorna
Összesen:

0,2042

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

02619

Szelvény:7
.

Szektor:53
kivett

0,2910

0

csatorna
Összesen:

0,2910

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

02622

Szelvény:7
.

Szektor:53
kivett

0,1075

0

árok
Összesen:

0,1075

0,00

31,4626
9,2591
22,2035
0,2067

431,99
161,11
270,88

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

02626/4

Szelvény:12
a

Szektor:53
szántó
5
6

b

kivett

c

kivett

0
0
0
0

árok
0,0677

0

0,1132

0

0,0863

0

árok
d

kivett
anyaggödör

f

kivett
anyaggödör
Összesen:

31,9365

431,99

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

02629/33

Szelvény:12
.

Szektor:53
kivett

1,6735

0

árok
Összesen:

1,6735

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

02656

Szelvény:20
a

Szektor:53
kivett

0,3077

0

0,1524

0

út
b

kivett
árok
Összesen:

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

0,4601

0,00

02660

Szelvény:20
.

Szektor:53
kivett

0,3546

0

csatorna
Összesen:

02667/9

Szelvény:11
a

0,3546

0,00

5,4369
0,3277
1,1575
3,0477
0,9040
0,2161

137,52
13,67
39,24
68,88
15,73

0
0
0
0
0
0

0,1120
5,7650

0,97
138,49

0

Szektor:53
szántó
2
3
4
5

b

kivett

c

legelő

árok
3
Összesen:
Jogi jelleg: Natura 2000 terület

02684/2

Szelvény:20
.

Szektor:53
kivett

0,0796

0

árok
Összesen:

02691/8

Szelvény:20
.

0,0796

0,00

Szektor:53
kivett

0,2616

0

árok
Összesen:

02693/5

Szelvény:20
a

b
c

0,2616

0,00

34,3467
7,8552
5,6107
10,3033
10,5775
0,0441
0,0758

532,85
136,68
31,42
125,70
239,05
0,31

34,4666

533,16

Szektor:53
szántó
5
7
6
4
2

erdő
kivett

0
0
0
0
0
0
0

árok
Összesen:

02696

Szelvény:20
.

Szektor:53
kivett

0,4173

0

csatorna
Összesen:

02697

Szelvény:20
.

0,4173

0,00

Szektor:53
kivett

0,1210

0

csatorna
Összesen:

02712/15

Szelvény:28
.

0,1210

0,00

Szektor:53
kivett

0,1273

0

csatorna
Összesen:

02729/9

Szelvény:35
.

0,1273

0,00

Szektor:53
kivett

0,1985

0

csatorna
Összesen:

02740

Szelvény:43
.

0,1985

0,00

Szektor:53
kivett

0,2027

0

csatorna
Összesen:

02750/2

Szelvény:44
.

0,2027

0,00

Szektor:53
kivett

1,0490

0

csatorna
Összesen:

02752

Szelvény:44
a

1,0490

0,00

Szektor:53
kivett

0,6165

0

0,6545

0

0,6238

0

0,0664

0

töltés
b

kivett
csatorna

c

kivett
töltés

d

kivett
töltés
Összesen:

02753/2

Szelvény:44

Szektor:53

1,9612

0,00

.

kivett

0,7464

0

csatorna
Összesen:

02753/3

Szelvény:44
.

0,7464

0,00

Szektor:53
kivett

2,2850

0

csatorna
Összesen:

02754/1

Szelvény:44
a

2,2850

0,00

18,8517
8,5183
5,6828
4,6506
0,5895

449,05
192,51
98,88
157,66

Szektor:53
szántó
4
5
3

b

kivett

c

kivett

0
0
0
0
0

töltés
0,1106

0

csatorna
d

szántó
4
5
3

3,8482
1,7914
0,9989
1,0579
23,4000

93,73
40,49
17,38
35,86
542,78

0
0
0
0

3
4
5

11,2195
4,4938
4,4379
2,2878
0,6922

292,45
152,34
100,30
39,81

0
0
0
0
0

Összesen:

02754/3

Szelvény:44
a

Szektor:53
szántó

b

kivett

c

kivett

töltés
0,0927

0

csatorna
d

szántó
3
4
5
Összesen:

02754/4

Szelvény:44
.

4,6770
2,1752
1,2280
1,2738
16,6814

123,65
73,74
27,75
22,16
416,10

0
0
0
0

Szektor:53
kivett

0,8777

0

csatorna
Összesen:

02755/2

Szelvény:52
.

0,8777

0,00

Szektor:53
kivett

0,2506

0

csatorna
Összesen:

02755/3

Szelvény:52
.

0,2506

0,00

Szektor:53
kivett

0,2540

0

csatorna
Összesen:

02755/4

Szelvény:52
.

0,2540

0,00

Szektor:53
kivett

1,0164

0

csatorna
Összesen:

02756/8

Szelvény:52
.

1,0164

0,00

Szektor:53
kivett

0,6469

0

csatorna
Összesen:

02756/10

Szelvény:52
.

0,6469

0,00

Szektor:53
kivett

1,3154

0

árok, töltés
Összesen:

02759

Szelvény:52
a

1,3154

0,00

Szektor:53
kivett

2,0098

0

0,4876

0

út
b

kivett
árok
Összesen:

2,4974

0,00

02769/8

Szelvény:62
.

Szektor:53
kivett

0,3872

0

csatorna
Összesen:

02771/10

Szelvény:73
.

0,3872

0,00

Szektor:53
kivett

0,3139

0

csatorna
Összesen:

02774/12

Szelvény:63
a

0,00

0,4321
0,2067
0,2254
0,3387

8,59
4,67
3,92

0,7708

8,59

Szektor:53
szántó
4
5

b

0,3139

kivett

0
0
0
0

csatorna
Összesen:

02776/5

Szelvény:63
.

Szektor:53
kivett

0,6776

0

csatorna
Összesen:

02776/6

Szelvény:63
.

0,6776

0,00

Szektor:53
kivett

0,0554

0

árok
Összesen:

02780

Szelvény:63
.

0,0554

0,00

Szektor:53
kivett

1,9659

0

csatorna
Összesen:

02784

Szelvény:44
.

1,9659

0,00

Szektor:53
kivett

0,1081

0

csatorna
Összesen:

02790/47

Szelvény:51
.

0,1081

0,00

Szektor:53
kivett

0,1290

0

csatorna
Összesen:

02826

Szelvény:74
.

0,1290

0,00

Szektor:53
kivett

0,8030

0

csatorna
Összesen:

02827/1

Szelvény:74
a

0,8030

0,00

Szektor:53
kivett

0,5839

0

0,1108

0

közút
b

kivett
árok
Összesen:

02827/2

Szelvény:74
.

0,6947

0,00

Szektor:53
kivett

0,1324

0

csatorna
Összesen:

02844

Szelvény:74
.

0,1324

0,00

Szektor:53
kivett

0,7269

0

csatorna
Összesen:

02857/12

Szelvény:64
.

0,7269

0,00

Szektor:53
kivett

0,1291

0

árok
Összesen:

8116

Szelvény:96
.

0,1291

0,00

Szektor:53
kivett

0,1784

0

árok
Összesen:

8401

Szelvény:96
.

0,1784

0,00

Szektor:53
kivett

0,1133
árok

0

Összesen:

10013/1

Szelvény:43
.

0,1133

0,00

Szektor:53
kivett

0,0504

0

csatorna
Összesen:

10013/2

Szelvény:43
.

0,0504

0,00

Szektor:53
kivett

0,5894

0

csatorna
Összesen:

13473/6

Szelvény:97
.

0,5894

0,00

Szektor:53
kivett

0,1449

0

árok
Összesen:

13700/1

Szelvény:88
.

0,1449

0,00

Szektor:53
kivett

0,2237

0

árok
Összesen:

14000/1

Szelvény:78
.

0,2237

0,00

Szektor:53
kivett

0,1302

0

árok
Összesen:

14002

Szelvény:76
a

0,00

9,9014
7,9014
2,0000
0,1638

313,06
267,86
45,20

10,0652

313,06

Szektor:53
szántó
3
4

b

0,1302

kivett

0
0
0
0

árok
Összesen:

15051/45

Szelvény:73
.

Szektor:53
kivett

1,3745

0

csatorna
Összesen:

15056/51

Szelvény:73
.

1,3745

0,00

Szektor:53
kivett

0,2347

0

csatorna
Összesen:

15057/35

Szelvény:73
.

0,2347

0,00

Szektor:53
kivett

0,3222

0

csatorna
Összesen:

15060/2

Szelvény:73
.

0,3222

0,00

Szektor:53
kivett

0,0713

0

csatorna
Összesen:

16480/2

Szelvény:81
.

0,0713

0,00

Szektor:53
kivett

0,0378

0

csatorna
Összesen:

16591

Szelvény:81
.

0,0378

0,00

Szektor:53
kivett

0,0849

0

csatorna
Összesen:

16622

Szelvény:43
.

0,0849

0,00

Szektor:53
kivett

0,0493

0

csatorna
Összesen:

0,0493

0,00

HRSZ

0101/2

Jel
Szelvény:97
.

Átadandó belvízelvezető csatornák és árkok listája
Művelési ág
Minőségi o.
Terület
Kataszteri jövedelem
ha. m2

Lakóházak

Szektor:53
kivett

0,1141

0

árok
Összesen:

0264/6

Szelvény:98
.

0,1141

0,00

Szektor:53
kivett

0,0520

0

csatorna
Összesen:

0322

Szelvény:89
.

0,0520

0,00

Szektor:53
kivett

0,1399

0

csatorna
Összesen:

0325/4

Szelvény:89
.

0,1399

0,00

Szektor:53
kivett

0,1558

0

csatorna
Összesen:

0335

Szelvény:100
.

0,1558

0,00

Szektor:53
kivett

0,6627

0

csatorna
Összesen:

0336/1

Szelvény:100
.

0,6627

0,00

Szektor:53
kivett

0,1786

0

csatorna
Összesen:

0339

Szelvény:100
.

0,1786

0,00

Szektor:53
kivett

0,3825

0

csatorna
Összesen:

0351

Szelvény:90
.

0,3825

0,00

Szektor:53
kivett

0,2380

0

csatorna
Összesen:

0353

Szelvény:90
.

0,2380

0,00

Szektor:53
kivett

0,3482

0

csatorna
Összesen:

0361

Szelvény:90
.

0,3482

0,00

Szektor:53
kivett

0,2201

0

csatorna
Összesen:

0364

Szelvény:89
.

0,2201

0,00

Szektor:53
kivett

0,5776

0

csatorna
Összesen:

0369/1

Szelvény:89
.

0,5776

0,00

Szektor:53
kivett

0,3365

0

csatorna
Összesen:

0370/1

Szelvény:89
.

0,3365

0,00

Szektor:53
kivett

0,4397

0

csatorna
Összesen:

0370/2

Szelvény:89
.

0,4397

0,00

Szektor:53
kivett

0,0209

0

csatorna
Összesen:

0371/13

Szelvény:89
.

0,0209

0,00

Szektor:53
kivett

0,4135

0

csatorna
Összesen:

0,4135

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

0395

Szelvény:90
.

Szektor:53
kivett

0,4428

0

csatorna
Összesen:

0397/2

Szelvény:90
.

0,4428

0,00

Szektor:53
kivett

0,2769

0

csatorna
Összesen:

0400

Szelvény:90
.

0,2769

0,00

Szektor:53
kivett

0,4939

0

csatorna
Összesen:

0403/4

Szelvény:90
.

0,4939

0,00

Szektor:53
kivett

0,0946

0

csatorna
Összesen:

0405/5

Szelvény:90
.

0,0946

0,00

Szektor:53
kivett

0,3198

0

csatorna
Összesen:

0419

Szelvény:100
.

0,3198

0,00

Szektor:53
kivett

0,3533

0

csatorna
Összesen:

0425

Szelvény:100
.

0,3533

0,00

Szektor:53
kivett

0,3031

0

csatorna
Összesen:

0426

Szelvény:100
.

0,3031

0,00

Szektor:53
kivett

0,7104

0

csatorna
Összesen:

0430

Szelvény:101
.

0,7104

0,00

Szektor:53
kivett

0,0782

0

csatorna
Összesen:

0433/19

Szelvény:80
.

0,0782

0,00

Szektor:53
kivett

0,1284

0

csatorna
Összesen:

0433/20

Szelvény:80
.

0,1284

0,00

Szektor:53
kivett

0,8574

0

csatorna
Összesen:

0433/44

Szelvény:69
.

0,8574

0,00

Szektor:53
kivett

0,7370

0

csatorna
Összesen:

0441/2

Szelvény:109
.

0,7370

0,00

Szektor:53
kivett

0,1485

0

csatorna
Összesen:

0447/23

Szelvény:91
.

0,1485

0,00

Szektor:53
kivett

0,8538

0

csatorna
Összesen:

0454/5

Szelvény:101
.

0,8538

0,00

Szektor:53
kivett

1,0313

0

csatorna
Összesen:

0456/19

Szelvény:92

Szektor:53

1,0313

0,00

.

kivett

0,1774

0

csatorna
Összesen:

0457/3

Szelvény:92
.

0,1774

0,00

Szektor:53
kivett

0,0321

0

csatorna
Összesen:

0461/4

Szelvény:81
.

0,0321

0,00

Szektor:53
kivett

0,2446

0

csatorna
Összesen:

0462

Szelvény:81
.

0,2446

0,00

Szektor:53
kivett

0,3877

0

csatorna
Összesen:

0464/5

Szelvény:92
.

0,3877

0,00

Szektor:53
kivett

0,0835

0

csatorna
Összesen:

0468/10

Szelvény:102
.

0,0835

0,00

Szektor:53
kivett

0,8288

0

csatorna
Összesen:

0470/8

Szelvény:92
.

0,8288

0,00

Szektor:53
kivett

0,1009

0

csatorna
Összesen:

0470/11

Szelvény:92
.

0,1009

0,00

Szektor:53
kivett

0,3329

0

csatorna
Összesen:

0474/12

Szelvény:92
.

0,3329

0,00

Szektor:53
kivett

0,7478

0

csatorna
Összesen:

0474/13

Szelvény:92
.

0,7478

0,00

Szektor:53
kivett

0,2684

0

csatorna
Összesen:

0474/17

Szelvény:101
.

0,2684

0,00

Szektor:53
kivett

0,7951

0

csatorna
Összesen:

0474/20

Szelvény:92
.

0,7951

0,00

Szektor:53
kivett

0,4305

0

csatorna
Összesen:

0474/22

Szelvény:92
.

0,4305

0,00

Szektor:53
kivett

0,4370

0

csatorna
Összesen:

0474/30

Szelvény:101
.

0,4370

0,00

Szektor:53
kivett

0,0881

0

csatorna
Összesen:

0478/1

Szelvény:92
.

0,0881

0,00

Szektor:53
kivett

0,9241

0

csatorna
Összesen:

0478/2

Szelvény:92
.

0,9241

0,00

Szektor:53
kivett

0,4142

0

csatorna
Összesen:

0759/3

Szelvény:69

Szektor:53

0,4142

0,00

.

kivett

0,2335

0

csatorna
Összesen:

0,2335

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

0960/13

Szelvény:57
.

Szektor:53
kivett

0,1598

0

csatorna
Összesen:

0966/7

Szelvény:57
.

0,1598

0,00

Szektor:53
kivett

0,1515

0

árok
Összesen:

0977/7

Szelvény:57
.

0,1515

0,00

Szektor:53
kivett

0,2893

0

csatorna
Összesen:

0981/9

Szelvény:41
.

0,2893

0,00

Szektor:53
kivett

2,6224

0

csatorna
Összesen:

0981/10

Szelvény:41
.

2,6224

0,00

Szektor:53
kivett

0,7885

0

csatorna
Összesen:

0981/12

Szelvény:41
.

0,7885

0,00

Szektor:53
kivett

2,3897

0

csatorna
Összesen:

0984/9

Szelvény:41
.

2,3897

0,00

Szektor:53
kivett

1,9260

0

csatorna
Összesen:

0990/12

Szelvény:48
.

1,9260

0,00

Szektor:53
kivett

1,4615

0

csatorna
Összesen:

0992/3

Szelvény:48
.

1,4615

0,00

Szektor:53
kivett

0,9059

0

csatorna
Összesen:

0994/11

Szelvény:40
.

0,9059

0,00

Szektor:53
kivett

1,2012

0

csatorna
Összesen:

0994/13

Szelvény:40
.

1,2012

0,00

Szektor:53
kivett

0,6518

0

csatorna
Összesen:

0994/14

Szelvény:40
.

0,6518

0,00

Szektor:53
kivett

0,7787

0

csatorna
Összesen:

0996/6

Szelvény:40
.

0,7787

0,00

Szektor:53
kivett

0,8157

0

csatorna
Összesen:

0996/8

Szelvény:40
.

0,8157

0,00

Szektor:53
kivett

1,2992

0

csatorna
Összesen:

0996/10

Szelvény:40
.

1,2992

0,00

Szektor:53
kivett

0,6207

0

csatorna
Összesen:

0996/12

Szelvény:40
.

0,6207

0,00

Szektor:53
kivett

0,5404

0

csatorna
Összesen:

0996/13

Szelvény:40
.

0,5404

0,00

Szektor:53
kivett

0,6771

0

csatorna
Összesen:

0998/2

Szelvény:48
.

0,6771

0,00

Szektor:53
kivett

0,6824

0

csatorna
Összesen:

0998/4

Szelvény:48
.

0,6824

0,00

Szektor:53
kivett

1,0487

0

csatorna
Összesen:

01002/2

Szelvény:48
.

1,0487

0,00

Szektor:53
kivett

0,2119

0

csatorna
Összesen:

01004/3

Szelvény:48
.

0,2119

0,00

Szektor:53
kivett

1,1101

0

csatorna
Összesen:

01004/4

Szelvény:48
.

1,1101

0,00

Szektor:53
kivett

1,1139

0

csatorna
Összesen:

01009/6

Szelvény:56
.

1,1139

0,00

Szektor:53
kivett

0,7890

0

csatorna
Összesen:

01034/5

Szelvény:56
.

0,7890

0,00

Szektor:53
kivett

0,0483

0

csatorna
Összesen:

01034/15

Szelvény:56
.

0,0483

0,00

Szektor:53
kivett

0,0775

0

csatorna
Összesen:

01044

Szelvény:56
.

0,0775

0,00

Szektor:53
kivett

0,3616

0

csatorna
Összesen:

01047

Szelvény:56
.

0,3616

0,00

Szektor:53
kivett

0,1945

0

csatorna
Összesen:

01063

Szelvény:48
.

0,1945

0,00

Szektor:53
kivett

0,2936

0

csatorna
Összesen:

01067

Szelvény:48
.

0,2936

0,00

Szektor:53
kivett

0,1516

0

csatorna
Összesen:

01073/5

Szelvény:48
.

0,1516

0,00

Szektor:53
kivett

0,9999
csatorna

0

Összesen:

01073/7

Szelvény:48
.

0,9999

0,00

Szektor:53
kivett

1,3108

0

csatorna
Összesen:

01073/8

Szelvény:48
.

1,3108

0,00

Szektor:53
kivett

0,2073

0

csatorna
Összesen:

01073/10

Szelvény:48
.

0,2073

0,00

Szektor:53
kivett

0,5918

0

csatorna
Összesen:

01077/1

Szelvény:40
.

0,5918

0,00

Szektor:53
kivett

0,6215

0

csatorna
Összesen:

01077/3

Szelvény:40
.

0,6215

0,00

Szektor:53
kivett

0,5682

0

csatorna
Összesen:

01077/5

Szelvény:40
.

0,5682

0,00

Szektor:53
kivett

0,7127

0

csatorna
Összesen:

01077/6

Szelvény:40
.

0,7127

0,00

Szektor:53
kivett

0,5241

0

csatorna
Összesen:

01077/8

Szelvény:40
.

0,5241

0,00

Szektor:53
kivett

0,3964

0

csatorna
Összesen:

01080/1

Szelvény:40
.

0,3964

0,00

Szektor:53
kivett

0,3667

0

csatorna
Összesen:

01080/3

Szelvény:40
.

0,3667

0,00

Szektor:53
kivett

0,3446

0

csatorna
Összesen:

01080/5

Szelvény:40
.

0,3446

0,00

Szektor:53
kivett

0,3208

0

csatorna
Összesen:

01080/7

Szelvény:40
.

0,3208

0,00

Szektor:53
kivett

0,4054

0

csatorna
Összesen:

01080/8

Szelvény:40
.

0,4054

0,00

Szektor:53
kivett

0,0475

0

csatorna
Összesen:

01080/9

Szelvény:40
.

0,0475

0,00

Szektor:53
kivett

0,2246

0

csatorna
Összesen:

01085/4

Szelvény:40

Szektor:53

0,2246

0,00

.

kivett

0,1025

0

csatorna
Összesen:

01087/4

Szelvény:48
.

0,1025

0,00

Szektor:53
kivett

0,1092

0

csatorna
Összesen:

01089/3

Szelvény:48
.

0,1092

0,00

Szektor:53
kivett

0,1600

0

csatorna
Összesen:

01103

Szelvény:56
.

0,1600

0,00

Szektor:53
kivett

0,0383

0

csatorna
Összesen:

01113

Szelvény:55
.

0,0383

0,00

Szektor:53
kivett

0,1151

0

csatorna
Összesen:

01114

Szelvény:55
.

0,1151

0,00

Szektor:53
kivett

0,2081

0

csatorna
Összesen:

01134/2

Szelvény:64
.

0,2081

0,00

Szektor:53
kivett

0,4275

0

csatorna
Összesen:

01137/11

Szelvény:54
.

0,4275

0,00

Szektor:53
kivett

0,5789

0

csatorna
Összesen:

01172

Szelvény:46
.

0,5789

0,00

Szektor:53
kivett

0,1501

0

csatorna
Összesen:

01227/1

Szelvény:38
.

0,1501

0,00

Szektor:53
kivett

0,1428

0

csatorna
Összesen:

01227/3

Szelvény:38
.

0,1428

0,00

Szektor:53
kivett

0,2474

0

csatorna
Összesen:

01229

Szelvény:39
.

0,2474

0,00

Szektor:53
kivett

0,1843

0

árok
Összesen:

01235

Szelvény:38
.

0,1843

0,00

Szektor:53
kivett

0,3539

0

csatorna
Összesen:

01269/14

Szelvény:31
.

0,3539

0,00

Szektor:53
kivett

0,4666

0

csatorna
Összesen:

01274

Szelvény:32
.

0,4666

0,00

Szektor:53
kivett

0,3922

0

csatorna
Összesen:

01286/17

Szelvény:40
.

0,3922

0,00

Szektor:53
kivett

0,5438

0

csatorna
Összesen:

01326/4

Szelvény:24
.

0,5438

0,00

Szektor:53
kivett

0,3042

0

csatorna
Összesen:

01326/6

Szelvény:24
.

0,3042

0,00

Szektor:53
kivett

0,0859

0

csatorna
Összesen:

01337/4

Szelvény:24
.

0,0859

0,00

Szektor:53
kivett

0,1784

0

árok
Összesen:

01339/5

Szelvény:24
.

0,1784

0,00

Szektor:53
kivett

0,8520

0

csatorna
Összesen:

01346

Szelvény:24
.

0,8520

0,00

Szektor:53
kivett

0,0757

0

csatorna
Összesen:

01362/1

Szelvény:16
.

0,0757

0,00

Szektor:53
kivett

0,7351

0

csatorna
Összesen:

0,7351

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

01369/12

Szelvény:17
.

Szektor:53
kivett

0,3204

0

csatorna
Összesen:

01478

Szelvény:17
.

0,3204

0,00

Szektor:53
kivett

0,1253

0

csatorna
Összesen:

0,1253

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

01483

Szelvény:10
.

Szektor:53
kivett

0,1170

0

csatorna
Összesen:

0,1170

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

01484

Szelvény:10
.

Szektor:53
kivett

0,6342

0

csatorna
Összesen:

0,6342

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

01490

Szelvény:5
.

Szektor:53
kivett

0,6157

0

árok
Összesen:

0,6157

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

01496

Szelvény:10
.

Szektor:53
kivett

0,2065

0

árok
Összesen:

0,2065

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

01498/4

Szelvény:5
.

Szektor:53
kivett

0,4561

0

csatorna
Összesen:

0,4561

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

01498/5

Szelvény:5
.

Szektor:53
kivett

0,1069
csatorna

0

Összesen:

0,1069

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

01498/9

Szelvény:58-344-343
.

Szektor:53
kivett

0,1409

0

árok
Összesen:

0,1409

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

01579

Szelvény:9
.

Szektor:53
kivett

0,3634

0

árok
Összesen:

0,3634

0,00

Jogi jelleg: Védett természeti terület
Körös-Maros Nemzeti Park
Natura 2000 terület
Jogi jelleg: Natura 2000 terület

01596/2

Szelvény:8
.

Szektor:53
kivett

0,1832

0

csatorna
Összesen:

0,1832

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

01600/2

Szelvény:14
.

Szektor:53
kivett

0,3378

0

árok
Összesen:

0,3378

0,00

Jogi jelleg: Védett természeti terület
Körös-Maros Nemzeti Park
Natura 2000 terület

01624

Szelvény:14
.

Szektor:53
kivett

0,7634

0

csatorna
Összesen:

0,7634

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

01628/4

Szelvény:13
.

Szektor:53
kivett

0,0021

0

csatorna
Összesen:

0,0021

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

02006

Szelvény:87
.

Szektor:53
kivett

0,0901

0

csatorna
Összesen:

02009/18

Szelvény:87
.

0,0901

0,00

Szektor:53
kivett

0,0898

0

csatorna
Összesen:

02010

Szelvény:87
.

0,0898

0,00

Szektor:53
kivett

0,0921

0

csatorna
Összesen:

02017

Szelvény:86
.

0,0921

0,00

Szektor:53
kivett

0,1705

0

csatorna
Összesen:

02022/57

Szelvény:86
.

0,1705

0,00

Szektor:53
kivett

0,1438

0

árok
Összesen:

02024/13

Szelvény:86
.

0,1438

0,00

Szektor:53
kivett

0,1670

0

csatorna
Összesen:

02029

Szelvény:86
.

0,1670

0,00

Szektor:53
kivett

0,3168

0

csatorna
Összesen:

0,3168

0,00

02030/5

Szelvény:86
.

Szektor:53
kivett

0,1087

0

árok
Összesen:

02163

Szelvény:112
.

0,1087

0,00

Szektor:53
kivett

0,2419

0

csatorna
Összesen:

02183

Szelvény:112
.

0,2419

0,00

Szektor:53
kivett

0,1999

0

csatorna
Összesen:

02209/1

Szelvény:103
.

0,1999

0,00

Szektor:53
kivett

0,4034

0

csatorna
Összesen:

02218

Szelvény:86
.

0,4034

0,00

Szektor:53
kivett

0,4307

0

csatorna
Összesen:

02223

Szelvény:96
.

0,4307

0,00

Szektor:53
kivett

0,1378

0

csatorna
Összesen:

02227/8

Szelvény:96
.

0,1378

0,00

Szektor:53
kivett

0,0991

0

csatorna
Összesen:

02240/10

Szelvény:85
.

0,0991

0,00

Szektor:53
kivett

1,1135

0

csatorna
Összesen:

02241

Szelvény:85
.

1,1135

0,00

Szektor:53
kivett

1,8419

0

csatorna
Összesen:

02244/4

Szelvény:85
.

1,8419

0,00

Szektor:53
kivett

0,7765

0

csatorna
Összesen:

02244/6

Szelvény:85
.

0,7765

0,00

Szektor:53
kivett

0,1339

0

csatorna
Összesen:

02246/2

Szelvény:95
.

0,1339

0,00

Szektor:53
kivett

0,1685

0

csatorna
Összesen:

02249/1

Szelvény:85
.

0,1685

0,00

Szektor:53
kivett

0,5734

0

csatorna
Összesen:

02249/3

Szelvény:85
.

0,5734

0,00

Szektor:53
kivett

0,8143

0

csatorna
Összesen:

0,8143

0,00

02249/4

Szelvény:85
.

Szektor:53
kivett

0,1490

0

csatorna
Összesen:

02255/1

Szelvény:85
.

0,1490

0,00

Szektor:53
kivett

1,3685

0

csatorna
Összesen:

02279/10

Szelvény:94
.

1,3685

0,00

Szektor:53
kivett

0,2472

0

csatorna
Összesen:

02282

Szelvény:94
.

0,2472

0,00

Szektor:53
kivett

0,8620

0

csatorna
Összesen:

02284/13

Szelvény:94
.

0,8620

0,00

Szektor:53
kivett

0,2782

0

csatorna
Összesen:

02284/15

Szelvény:94
.

0,2782

0,00

Szektor:53
kivett

0,4661

0

csatorna
Összesen:

02284/16

Szelvény:94
.

0,4661

0,00

Szektor:53
kivett

0,3088

0

csatorna
Összesen:

02285

Szelvény:93
.

0,3088

0,00

Szektor:53
kivett

0,9637

0

csatorna
Összesen:

02287/6

Szelvény:83
.

0,9637

0,00

Szektor:53
kivett

0,6517

0

csatorna
Összesen:

02289/3

Szelvény:93
.

0,6517

0,00

Szektor:53
kivett

0,2328

0

csatorna
Összesen:

02291/2

Szelvény:84
.

0,2328

0,00

Szektor:53
kivett

0,3193

0

csatorna
Összesen:

02293/2

Szelvény:94
.

0,3193

0,00

Szektor:53
kivett

0,4303

0

csatorna
Összesen:

02294/2

Szelvény:94
.

0,4303

0,00

Szektor:53
kivett

0,4863

0

csatorna
Összesen:

02294/3

Szelvény:94
.

0,4863

0,00

Szektor:53
kivett

0,4173

0

csatorna
Összesen:

02294/4

Szelvény:94
.

0,4173

0,00

Szektor:53
kivett

0,7260

0

csatorna
Összesen:

02297/6

Szelvény:84
a

0,7260

0,00

Szektor:53
kivett

0,7572

0

0,3358

0

csatorna
b

kivett
töltés
Összesen:

02298/3

Szelvény:83
.

1,0930

0,00

Szektor:53
kivett

0,3146

0

csatorna
Összesen:

02298/4

Szelvény:83
.

0,3146

0,00

Szektor:53
kivett

0,7417

0

csatorna
Összesen:

02301/3

Szelvény:83
.

0,7417

0,00

Szektor:53
kivett

1,2395

0

csatorna
Összesen:

02302/2

Szelvény:84
.

1,2395

0,00

Szektor:53
kivett

0,1744

0

csatorna
Összesen:

02302/3

Szelvény:84
.

0,1744

0,00

Szektor:53
kivett

0,6415

0

csatorna
Összesen:

02305/7

Szelvény:84
.

0,6415

0,00

Szektor:53
kivett

0,1867

0

csatorna
Összesen:

02305/8

Szelvény:84
.

0,1867

0,00

Szektor:53
kivett

0,3092

0

csatorna
Összesen:

02305/9

Szelvény:84
.

0,3092

0,00

Szektor:53
kivett

0,2057

0

csatorna
Összesen:

02307/1

Szelvény:84
.

0,2057

0,00

Szektor:53
kivett

0,8356

0

csatorna
Összesen:

02310/2

Szelvény:84
.

0,8356

0,00

Szektor:53
kivett

0,1445

0

csatorna
Összesen:

0,1445

0,00

02313/5

Szelvény:84
.

Szektor:53
kivett

0,2014

0

csatorna
Összesen:

02349

Szelvény:64
.

0,2014

0,00

Szektor:53
kivett

0,2668

0

árok
Összesen:

02351/1

Szelvény:64
.

0,2668

0,00

Szektor:53
kivett

0,1186

0

árok
Összesen:

02351/2

Szelvény:64
.

0,1186

0,00

Szektor:53
kivett

0,0308

0

árok
Összesen:

02365/14

Szelvény:64
.

0,0308

0,00

Szektor:53
kivett

0,5826

0

csatorna
Összesen:

02370

Szelvény:54
.

0,5826

0,00

Szektor:53
kivett

0,0343

0

csatorna
Összesen:

02378/14

Szelvény:53
.

0,0343

0,00

Szektor:53
kivett

0,4642

0

csatorna
Összesen:

02380/3

Szelvény:63
.

0,4642

0,00

Szektor:53
kivett

0,5285

0

csatorna
Összesen:

02383/2

Szelvény:53
.

0,5285

0,00

Szektor:53
kivett

0,2193

0

csatorna
Összesen:

02385

Szelvény:53
.

0,2193

0,00

Szektor:53
kivett

0,7788

0

csatorna
Összesen:

02388/1

Szelvény:53
.

0,7788

0,00

Szektor:53
kivett

0,5209

0

csatorna
Összesen:

02391

Szelvény:53
.

0,5209

0,00

Szektor:53
kivett

0,2520

0

csatorna
Összesen:

02392/2

Szelvény:53
.

0,2520

0,00

Szektor:53
kivett

0,4456

0

árok
Összesen:

02393

Szelvény:45
.

0,4456

0,00

Szektor:53
kivett

0,3396

0

árok
Összesen:

02398/4

Szelvény:45
.

0,3396

0,00

Szektor:53
kivett

0,6365

0

csatorna
Összesen:

0,6365

0,00

02423/1

Szelvény:36
.

Szektor:53
kivett

0,1303

0

csatorna
Összesen:

0,1303

0,00

Jogi jelleg: Kárpótlás

02431

Szelvény:45
.

Szektor:53
kivett

0,1700

0

csatorna
Összesen:

02443/2

Szelvény:45
.

0,1700

0,00

Szektor:53
kivett

0,1120

0

csatorna
Összesen:

02445

Szelvény:45
.

0,1120

0,00

Szektor:53
kivett

0,2460

0

árok
Összesen:

02459/4

Szelvény:36
.

0,2460

0,00

Szektor:53
kivett

0,6138

0

csatorna
Összesen:

02468

Szelvény:37
.

0,6138

0,00

Szektor:53
kivett

0,3110

0

csatorna
Összesen:

02474

Szelvény:29
.

0,3110

0,00

Szektor:53
kivett

0,2247

0

csatorna
Összesen:

02483

Szelvény:29
.

0,2247

0,00

Szektor:53
kivett

0,1429

0

csatorna
Összesen:

02485

Szelvény:37
.

0,1429

0,00

Szektor:53
kivett

0,1693

0

csatorna
Összesen:

0,1693

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

02491

Szelvény:37
.

Szektor:53
kivett

0,2134

0

csatorna
Összesen:

02494

Szelvény:37
.

0,2134

0,00

Szektor:53
kivett

0,2239

0

csatorna
Összesen:

02496/1

Szelvény:37
.

0,2239

0,00

Szektor:53
kivett

0,0843

0

csatorna
Összesen:

02496/2

Szelvény:37
.

0,0843

0,00

Szektor:53
kivett

0,0808

0

csatorna
Összesen:

02500

Szelvény:37
.

0,0808

0,00

Szektor:53
kivett

0,2374

0

csatorna
Összesen:

0,2374

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

02501/3

Szelvény:29
.

Szektor:53
kivett

0,4180
csatorna

0

Összesen:

0,4180

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

02504

Szelvény:48-123-331
.

Szektor:53
kivett

0,2055

0

csatorna
Összesen:

0,2055

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

02510/2

Szelvény:38
.

Szektor:53
kivett

0,1457

0

csatorna
Összesen:

02512

Szelvény:38
.

0,1457

0,00

Szektor:53
kivett

0,1016

0

csatorna
Összesen:

02514

Szelvény:48-123-332
.

0,1016

0,00

Szektor:53
kivett

0,6104

0

csatorna
Összesen:

02520/1

Szelvény:38
.

0,6104

0,00

Szektor:53
kivett

0,1516

0

csatorna
Összesen:

02520/2

Szelvény:38
.

0,1516

0,00

Szektor:53
kivett

0,6280

0

csatorna
Összesen:

02521/6

Szelvény:38
.

0,6280

0,00

Szektor:53
kivett

0,5235

0

csatorna
Összesen:

02527

Szelvény:.

0,5235

0,00

Szektor:53
kivett

0,2239

0

csatorna
Összesen:

02531

Szelvény:30
.

0,2239

0,00

Szektor:53
kivett

0,4914

0

csatorna
Összesen:

02540

Szelvény:22
.

0,4914

0,00

Szektor:53
kivett

0,2233

0

csatorna
Összesen:

02543/2

Szelvény:22
.

0,2233

0,00

Szektor:53
kivett

0,2225

0

csatorna
Összesen:

0,2225

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

02549

Szelvény:21
.

Szektor:53
kivett

0,5413

0

csatorna
Összesen:

0,5413

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

02560/2

Szelvény:21
.

Szektor:53
kivett

0,3061

0

csatorna
Összesen:

0,3061

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

02569/2

Szelvény:22
.

Szektor:53
kivett

0,5546

0

csatorna
Összesen:

02589

Szelvény:13
.

0,5546

0,00

Szektor:53
kivett

0,3786

0

csatorna
Összesen:

0,3786

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

02590/8

Szelvény:13
.

Szektor:53
kivett

0,1484

0

csatorna
Összesen:

02591

Szelvény:13
.

0,1484

0,00

Szektor:53
kivett

0,4102

0

árok
Összesen:

02601

Szelvény:7
.

0,4102

0,00

Szektor:53
kivett

0,5282

0

csatorna
Összesen:

02615

Szelvény:6
.

0,5282

0,00

Szektor:53
kivett

0,2042

0

csatorna
Összesen:

0,2042

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

02619

Szelvény:7
.

Szektor:53
kivett

0,2910

0

csatorna
Összesen:

0,2910

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

02622

Szelvény:7
.

Szektor:53
kivett

0,1075

0

árok
Összesen:

0,1075

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

02629/33

Szelvény:12
.

Szektor:53
kivett

1,6735

0

árok
Összesen:

1,6735

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

02660

Szelvény:20
.

Szektor:53
kivett

0,3546

0

csatorna
Összesen:

0,3546

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

02684/2

Szelvény:20
.

Szektor:53
kivett

0,0796

0

árok
Összesen:

02691/8

Szelvény:20
.

0,0796

0,00

Szektor:53
kivett

0,2616

0

árok
Összesen:

02696

Szelvény:20
.

0,2616

0,00

Szektor:53
kivett

0,4173

0

csatorna
Összesen:

02697

Szelvény:20
.

0,4173

0,00

Szektor:53
kivett

0,1210

0

csatorna
Összesen:

02712/15

Szelvény:28
.

0,1210

0,00

Szektor:53
kivett

0,1273

0

csatorna
Összesen:

02729/9

Szelvény:35
.

0,1273

0,00

Szektor:53
kivett

0,1985
csatorna

0

Összesen:

02740

Szelvény:43
.

0,1985

0,00

Szektor:53
kivett

0,2027

0

csatorna
Összesen:

02750/2

Szelvény:44
.

0,2027

0,00

Szektor:53
kivett

1,0490

0

csatorna
Összesen:

02753/2

Szelvény:44
.

1,0490

0,00

Szektor:53
kivett

0,7464

0

csatorna
Összesen:

02753/3

Szelvény:44
.

0,7464

0,00

Szektor:53
kivett

2,2850

0

csatorna
Összesen:

02754/4

Szelvény:44
.

2,2850

0,00

Szektor:53
kivett

0,8777

0

csatorna
Összesen:

02755/2

Szelvény:52
.

0,8777

0,00

Szektor:53
kivett

0,2506

0

csatorna
Összesen:

02755/3

Szelvény:52
.

0,2506

0,00

Szektor:53
kivett

0,2540

0

csatorna
Összesen:

02755/4

Szelvény:52
.

0,2540

0,00

Szektor:53
kivett

1,0164

0

csatorna
Összesen:

02756/8

Szelvény:52
.

1,0164

0,00

Szektor:53
kivett

0,6469

0

csatorna
Összesen:

02756/10

Szelvény:52
.

0,6469

0,00

Szektor:53
kivett

1,3154

0

árok, töltés
Összesen:

02769/8

Szelvény:62
.

1,3154

0,00

Szektor:53
kivett

0,3872

0

csatorna
Összesen:

02771/10

Szelvény:73
.

0,3872

0,00

Szektor:53
kivett

0,3139

0

csatorna
Összesen:

02774/12

Szelvény:63
a

0,00

0,4321
0,2067
0,2254
0,3387

8,59
4,67
3,92

0,7708

8,59

Szektor:53
szántó
4
5

b

0,3139

kivett

0
0
0
0

csatorna
Összesen:

02776/5

Szelvény:63
.

Szektor:53
kivett

0,6776

0

csatorna
Összesen:

0,6776

0,00

02776/6

Szelvény:63
.

Szektor:53
kivett

0,0554

0

árok
Összesen:

02780

Szelvény:63
.

0,0554

0,00

Szektor:53
kivett

1,9659

0

csatorna
Összesen:

02784

Szelvény:44
.

1,9659

0,00

Szektor:53
kivett

0,1081

0

csatorna
Összesen:

02790/47

Szelvény:51
.

0,1081

0,00

Szektor:53
kivett

0,1290

0

csatorna
Összesen:

02826

Szelvény:74
.

0,1290

0,00

Szektor:53
kivett

0,8030

0

csatorna
Összesen:

02827/2

Szelvény:74
.

0,8030

0,00

Szektor:53
kivett

0,1324

0

csatorna
Összesen:

02844

Szelvény:74
.

0,1324

0,00

Szektor:53
kivett

0,7269

0

csatorna
Összesen:

02857/12

Szelvény:64
.

0,7269

0,00

Szektor:53
kivett

0,1291

0

0,4826

0

0,2608

0

árok

0319/1

Szelvény:89
a

Szektor:53
kivett
árok

b

kivett
út
Összesen:

0402

Szelvény:90
a

0,7434

0,00

Szektor:53
kivett

5,3563

0

0,2970

0

töltés
b

kivett
csatorna
Összesen:

0728/1

Szelvény:69
a

5,6533

0,00

Szektor:53
kivett

0,4394

0

0,5833

0

0,3301

0

árok
b

kivett
út

c

kivett
árok
Összesen:

0759/1

Szelvény:69
a

1,3528

0,00

Szektor:53
kivett

0,3997

0

1,4983

0

0,4160

0

0,1462

0

0,3876

0

árok
b

kivett
út

c

kivett
árok

d

kivett
árok

f

kivett
árok
Összesen:

0984/13

Szelvény:49
a

2,8478

0,00

Szektor:53
kivett

0,5907

0

0,4486

0

csatorna
b

kivett
töltés

Összesen:

0989/1

Szelvény:49
a

1,0393

0,00

Szektor:53
kivett

0,7590

0

0,7292

0

csatorna
b

kivett
töltés
Összesen:

0989/3

Szelvény:49
a

1,4882

0,00

Szektor:53
kivett

0,8740

0

0,4713

0

csatorna
b

kivett
töltés
Összesen:

01005

Szelvény:48
a

1,3453

0,00

Szektor:53
kivett

0,3374

0

1,0076

0

0,5128

0

árok
b

kivett
út

c

kivett
árok
Összesen:

01007/4

Szelvény:56
a

1,8578

0,00

Szektor:53
kivett

0,8204

0

0,0656

0

0,0429

0

út
b

kivett
árok

c

kivett
árok
Összesen:

01009/5

Szelvény:56
a

0,9289

0,00

Szektor:53
kivett

0,5477

0

0,1619

0

0,1536

0

csatorna
b

kivett
töltés

c

kivett
töltés
Összesen:

01179

Szelvény:46
a

0,8632

0,00

Szektor:53
kivett

0,1746

0

0,1677

0

út
b

kivett
árok
Összesen:

01263

Szelvény:23
a

0,3423

0,00

Szektor:53
kivett

1,6591

0

0,0872

0

0,1383

0

út
b

kivett
árok

c

kivett
árok
Összesen:

01268

Szelvény:31
a

1,8846

0,00

Szektor:53
kivett

2,2108

0

0,4243

0

0,1234

0

út
b

kivett
árok

c

kivett
árok
Összesen:

01279

Szelvény:39
a

2,7585

0,00

Szektor:53
kivett

1,0657

0

0,1502

0

út
b

kivett
árok
Összesen:

1,2159

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

01497

Szelvény:10
a
b

Szektor:53
kivett
saját használatú út
kivett

0,5784

0

0,1313

0

csatorna
Összesen:

0,7097

0,00

Jogi jelleg: Védett természeti terület
Körös-Maros Nemzeti Park
Natura 2000 terület

01589

Szelvény:15
a

Szektor:53
kivett

0,9771

0

0,0945

0

0,1751

0

közút
b

kivett
árok

c

kivett
árok
Összesen:

02228/2

Szelvény:85
a

1,2467

0,00

Szektor:53
kivett

1,3459

0

0,1355

0

út
b

kivett
csatorna
Összesen:

02233/10

Szelvény:95
a

1,4814

0,00

Szektor:53
kivett

0,2542

0

0,0502

0

út
b

kivett
árok
Összesen:

02274/2

Szelvény:84
a

0,3044

0,00

Szektor:53
kivett

0,8439

0

0,7895

0

csatorna
b

kivett
töltés
Összesen:

02274/4

Szelvény:84
a

1,6334

0,00

Szektor:53
kivett

0,0617

0

0,0945

0

töltés
b

kivett
csatorna
Összesen:

02274/5

Szelvény:84
a

0,1562

0,00

Szektor:53
kivett

0,3993

0

0,4772

0

0,4556

0

töltés
b

kivett
csatorna

c

kivett
töltés
Összesen:

02274/7

Szelvény:84
a

1,3321

0,00

Szektor:53
kivett

0,3635

0

0,3706

0

töltés
b

kivett
csatorna
Összesen:

02275

Szelvény:94
a

0,7341

0,00

Szektor:53
kivett

0,3090

0

0,2486

0

csatorna
b

kivett
töltés
Összesen:

02279/3

Szelvény:94
a

0,5576

0,00

Szektor:53
kivett

0,4050

0

0,3186

0

csatorna
b

kivett
töltés
Összesen:

02279/4

Szelvény:94
a

0,7236

0,00

Szektor:53
kivett

0,0592
töltés

0

b

kivett

0,0950

0

csatorna
Összesen:

02279/6

Szelvény:94
a

0,1542

0,00

Szektor:53
kivett

0,1235

0

0,1183

0

töltés
b

kivett
csatorna
Összesen:

02279/7

Szelvény:94
a

0,2418

0,00

Szektor:53
kivett

0,3056

0

0,4037

0

0,3210

0

0,1452

0

töltés
b

kivett
csatorna

c

kivett
töltés

d

kivett
töltés
Összesen:

02279/9

Szelvény:94
a

1,1755

0,00

Szektor:53
kivett

0,3210

0

0,3424

0

töltés
b

kivett
csatorna
Összesen:

02279/13

Szelvény:94
a

0,6634

0,00

Szektor:53
kivett

0,1452

0

0,1629

0

0,1586

0

töltés
b

kivett
csatorna

c

kivett
töltés
Összesen:

02284/18

Szelvény:103
a

0,4667

0,00

Szektor:53
kivett

0,6393

0

0,0601

0

0,0723

0

0,0207

0

út
b

kivett
árok

c

kivett
árok

d

kivett
töltés
Összesen:

02287/4

Szelvény:83
a

0,7924

0,00

Szektor:53
kivett

0,7628

0

csatorna
b

legelő

3
Összesen:

02297/2

Szelvény:84
a

0,1160
0,8788

1,01
1,01

0

Szektor:53
kivett

0,2545

0

0,3734

0

töltés
b

kivett
csatorna
Összesen:

02297/3

Szelvény:84
a

0,6279

0,00

Szektor:53
kivett

0,1136

0

0,1239

0

töltés
b

kivett
csatorna
Összesen:

02297/4

Szelvény:84
a

0,2375

0,00

Szektor:53
kivett

0,5849

0

0,2931

0

töltés
b

kivett
csatorna
Összesen:

0,8780

0,00

02297/6

Szelvény:84
a

Szektor:53
kivett

0,7572

0

0,3358

0

csatorna
b

kivett
töltés
Összesen:

02313/6

Szelvény:84
a

1,0930

0,00

Szektor:53
kivett

0,1788

0

0,2322

0

0,1353

0

töltés
b

kivett
csatorna

c

kivett
töltés
Összesen:

02398/3

Szelvény:45
a

0,5463

0,00

Szektor:53
kivett

0,1449

0

0,1136

0

út
b

kivett
csatorna
Összesen:

0,2585

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

02585

Szelvény:13
a

Szektor:53
kivett

0,6247

0

0,0904

0

út
b

kivett
árok
Összesen:

0,7151

0,00

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

02613

Szelvény:6
a

Szektor:53
kivett

0,2582

0

0,6463

0

0,2662

0

árok
b

kivett
út

c

kivett
árok
Összesen:

1,1707

0,00

31,4626
9,2591
22,2035
0,2067

431,99
161,11
270,88

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

02626/4

Szelvény:12
a

Szektor:53
szántó
5
6

b

kivett

c

kivett

0
0
0
0

árok
0,0677

0

0,1132

0

0,0863

0

árok
d

kivett
anyaggödör

f

kivett
anyaggödör
Összesen:

31,9365

431,99

Jogi jelleg: Natura 2000 terület

02656

Szelvény:20
a

Szektor:53
kivett

0,3077

0

0,1524

0

út
b

kivett
árok
Összesen:

02667/9

Szelvény:11
a

0,4601

0,00

5,4369
0,3277
1,1575
3,0477
0,9040
0,2161

137,52
13,67
39,24
68,88
15,73

0
0
0
0
0
0

0,1120
5,7650

0,97
138,49

0

Szektor:53
szántó
2
3
4
5

b

kivett

c

legelő

árok
3
Összesen:
Jogi jelleg: Natura 2000 terület

02684/2

Szelvény:20
.

Szektor:53
kivett

0,0796

0

árok
Összesen:

0,0796

0,00

02691/8

Szelvény:20
.

Szektor:53
kivett

0,2616

0

árok
Összesen:

02693/5

Szelvény:20
a

b
c

0,2616

0,00

34,3467
7,8552
5,6107
10,3033
10,5775
0,0441
0,0758

532,85
136,68
31,42
125,70
239,05
0,31

34,4666

533,16

Szektor:53
szántó
5
7
6
4
2

erdő
kivett

0
0
0
0
0
0
0

árok
Összesen:

02752

Szelvény:44
a

Szektor:53
kivett

0,6165

0

0,6545

0

0,6238

0

0,0664

0

töltés
b

kivett
csatorna

c

kivett
töltés

d

kivett
töltés
Összesen:

02754/1

Szelvény:44
a

1,9612

0,00

18,8517
8,5183
5,6828
4,6506
0,5895

449,05
192,51
98,88
157,66

Szektor:53
szántó
4
5
3

b

kivett

c

kivett

0
0
0
0
0

töltés
0,1106

0

csatorna
d

szántó
4
5
3

3,8482
1,7914
0,9989
1,0579
23,4000

93,73
40,49
17,38
35,86
542,78

0
0
0
0

3
4
5

11,2195
4,4938
4,4379
2,2878
0,6922

292,45
152,34
100,30
39,81

0
0
0
0
0

Összesen:

02754/3

Szelvény:44
a

Szektor:53
szántó

b

kivett

c

kivett

töltés
0,0927

0

csatorna
d

szántó
3
4
5
Összesen:

02756/10

Szelvény:52
.

4,6770
2,1752
1,2280
1,2738
16,6814

123,65
73,74
27,75
22,16
416,10

0
0
0
0

Szektor:53
kivett

1,3154

0

árok, töltés
Összesen:

02759

Szelvény:52
a

1,3154

0,00

Szektor:53
kivett

2,0098

0

0,4876

0

út
b

kivett
árok
Összesen:

02827/1

Szelvény:74
a

2,4974

0,00

Szektor:53
kivett

0,5839

0

0,1108

0

közút
b

kivett
árok
Összesen:

0,6947

0,00

18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. március 27-i ülésére
Tárgy:

Belvíz III. beruházáshoz kapcsolódó konzorciumi megállapodás és a
közbeszerzési szabályzat módosítása
Pardi László
Várfi András polgármester

Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2014. március 6-án Kondoroson konzorciumi ülés került megrendezésre melynek három téma köre volt.
Műszaki ellenőrre vonatkozó közbeszerzés megindítása és a közbeszerzési szabályzat módosítása:
A beruházás megindításakor a konzorcium közbeszerzési eljárás alapján szerződést kötött a VM Architekt Kft-vel,
azonban ez a szerződés 2013. december 31-én lejárt és a fennálló pótmunkákra nem vonatkozott.
A megrendezett konzorciumi ülésen született döntés alapján Kondoros Város Önkormányzata, mint gesztor az
Imperial Tender Kft. bevonásával a Kbt. 94. § (3) bekezdés (a) pontjában foglalt hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos eljárás keretén belül kiválasztja a műszaki ellenőrt.
A megindított eljárás miatt szükségessé vált a konzorcium közbeszerzési szabályzatának módosítása is.
A módosítások okai:
A korábbi szabályzat elavult
Több adat módosult az elmúlt években
Szolgáltatás beszerzése esetén a közbeszerzési eljárást Kondoros Város Önkormányzata folytatja le, ezáltal
egyszerűsödik és felgyorsul az eljárás.
Konzorciumi megállapodás módosítása és a működési hozzájárulás fizetés:
A projekt végrehajtása során ismételten szükségessé válik a konzorciumi megállapodás módosítása. A
tagönkormányzatok adataiban van változás, továbbá a pótmunkák miatt a támogatási összeg és az önerő mértékek
is változtak, közbeszerzési feladatok, hatáskörök pontosítását a szabályzat tartalma szerint át kell vezetni.
Kondoros Város Önkormányzat látja el a konzorcium vezető feladatait, mely feladatellátásnál már jelentős, kb. 400500 ezer forint összegű működési kiadás merült fel, melyet eddig Kondoros Város Önkormányzata saját forrásból
biztosított. Költségként jelentkeznek a banki átutalások, posta, papír, nyomtatási kiadások, közbeszerzési tanácsadói
díj, stb. Ezt tovább nem tudja finanszírozni, kérik, hogy a tagok működési hozzájárulást fizessenek a vezető részére.
Kérik, hogy működési hozzájárulás teljes összege a tagi beruházások 0,05 %-a legyen, az összeget 2014. május 15ig tagok fizessék meg vezető részére. Konzorcium vezető a működési hozzájárulás felhasználásáról a projekt
zárásakor tagok részére beszámol.

Döntéshozói vélemények
Pénzügyi,
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek hogy a "Belvízrendezés az élhetőbb településekért" projekt
Gazdasági,
megvalósítására létrehozott konzorcium közbeszerzési szabályzatát az alábbiak szerint fogadja el:
Turisztikai,
Ellenőrző és
Közbeszerzési Szabályzat
Közbeszerzési
Bizottság
együttes közbeszerzési eljárások lefolytatására „Belvízrendezés az élhetőbb településekért" projekt
megvalósítására létrehozott
konzorcium részére
Preambulum

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-alföldi Operatív Programja keretében elnyert Európai Uniós
támogatással megvalósítandó „Belvízrendezés az élhetőbb településekért." projekt megvalósítására az érinte
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Békés megyei települések konzorciumi megállapodást kötöttek. A projekt megvalósítása során lefolytatandó
közbeszerzési eljárások lefolytatása érdekében, a Konzorcium a közpénzek ésszerű felhasználása
átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések s
a verseny tisztaságának biztosítása érdekében a lentiekben meghatározott együttes ajánlatkérők (a továbbiak
Konzorcium Tagjai) Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. § (1) bekezdésében meghatározott
kötelezettségüknek eleget téve a következő szabályzatot alkotják:
Értelmező rendelkezések
Ajánlatkérő Konzorcium Tagjai:
Békés Város Önkormányzata
Postacím: 5630 Békés, Petőfi u. 2.
Székhely: Békés, Petőfi u. 2.
Azonosító szám (KSH szám): 15343006 8411 321 04
Adószám: 15343006-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Izsó Gábor polgármester Számlavezető pénzintézet neve: ERSTE Bank Rt.
Számlaszám: 11998707- 04606811

Doboz Nagyközség Önkormányzata
Postacím: 5624 Doboz, Kossuth tér 3.
Székhely: Doboz, Kossuth tér 3.
Azonosító szám (KSH szám): 15725149-8411-321-04
Adószám: 15725149-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Simon István Tamás polgármester Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank
Nyrt. Számlaszám: 11733003-15343666
Geszt Község Önkormányzata
Postacím: 5734 Geszt, Kossuth u. 1.
Székhely: Geszt, Kossuth u. 1.
Azonosító szám (KSH szám): 15343738 8411 321 04
Adószám: 15343738-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Fábián Zsuzsanna, polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: 11733175 -15343738-00000000
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Azonosító szám (KSH szám): 15725527 8411 321 04
Adószám: 15725527-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Várfi András polgármester Számlavezető pénzintézet neve: Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet Számlaszám: 53200125-11062402
Kondoros Város Önkormányzata
Postacím: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Székhely: Kondoros, Hősök tere 4-5.
Azonosító szám (KSH szám): 15725534 8411 321 04
Adószám: 15725534-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Dankó Béla polgármester Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733003-15346676-00000000
Kötegyán Község Önkormányzata
Postacím: 5725 Kötegyán, Kossuth u. 33.
Székhely: Kötegyán, Kossuth u. 33.
Azonosító szám (KSH szám): 15343611 8411 321 04
Adószám: 15343611-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Nemes János polgármester Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733175 -15343611
Kunágota Község Önkormányzata
Postacím: 5746 Kunágota, Rákóczi u. 9
Székhely: Kunágota, Rákóczi u. 9.
Azonosító szám (KSH szám): 15344313 8411 321 04
Adószám: 15344313-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Pápai Zoltán polgármester Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733034-15344313
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Méhkerék Község Önkormányzata
Postacím: 5726 Méhkerék, Kossuth u. 80.
Székhely: Méhkerék, Kossuth u. 80.
Azonosító szám (KSH szám): 15343769 8411 321 04
Adószám: 15343769-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Tát Margit polgármester Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733175 -15343769
Mezőberény Város Önkormányzata
Postacím: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
Székhely: Mezőberény, Kossuth tér 1.
Azonosító szám (KSH szám): 15725390 8411 321 04
Adószám: 15725390-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Siklósi István polgármester Számlavezető pénzintézet neve: Kereskedelmi és
Hitelbank Zrt. Számlaszám: 10402142-49564948-48571008

Okány Község Önkormányzata
Postacím: 5534 Okány, Kossuth u. 16.
Székhely: Okány, Kossuth u. 16.
Azonosító szám (KSH szám): 15725307 8411 321 04
Adószám: 15725307 2 04
Aláírásra jogosult képviselője: Fekete Zoltán polgármester Számlavezető pénzintézet neve: Szeghalom és Vid
Takarékszövetkezet Számlaszám: 54000076 -10000018

Pusztaföldvár Község Önkormányzata
Postacím: 5919 Pusztaföldvár Rákóczi u. 66.
Székhely: Pusztaföldvár Rákóczi u. 66.
Azonosító szám (KSH szám): 15725479 8411 321 04
Adószám: 15725479-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Bárányi István polgármester Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Ny
Számlaszám: 11733041-15345912
Sarkad Város Önkormányzata
Postacím: 5720 Sarkad, Kossuth u. 27.
Székhely: Sarkad, Kossuth u. 27.
Azonosító szám (KSH szám): 1 5725163 8411 321 04
Adószám: 15725163-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Bende Róbert polgármester Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733175 -15343783
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Postacím: 5731 Sarkadkeresztúr, Vörösmarty u. 7.
Székhely: Sarkadkeresztúr, Vörösmarty u. 7.
Azonosító szám (KSH szám): 15725132 – 8411 – 321 – 04
Adószám: 15725132-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Bakucz Péter polgármester Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733175-15343635
Szarvas Város Önkormányzata
Postacím: 5540 Szarvas, Szabadság utca 25-27
Székhely: Szarvas, Szabadság utca 25-27
Azonosító szám (KSH szám): 15725091 8411 321 04
Adószám: 15725091-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Babák Mihály polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: Kereskedelmi és Hitel Bank Zrt. Számlaszám: 10402142 – 21423475
Tótkomlós Város Önkormányzata
Postacím: 5940 Tótkomlós Fő u. 1.
Székhely: 5940 Tótkomlós Fő út 1.
Azonosító szám (KSH szám): 15725424-8411-321-04
Adószám: 15725424-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: dr. Garay Rita polgármester Számlavezető pénzintézet neve: Kereskedelmi és
Bank Zrt. Számlaszám: 10402142 – 21422883
Újszalonta Község Önkormányzata
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Postacím: 5727 Újszalonta, Béke u. 35.
Székhely: Újszalonta, Béke u. 35.
Azonosító szám (KSH szám): 15347196 8411 321 04
Adószám: 15347196-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Jova Tibor polgármester Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733175 -15347196
Kötelezettségvállaló: a Konzorcium Tagjai aláírásra jogosult képviselői

Közbeszerzési eljárás megindítására jogosult szervezet: Kondoros Város Önkormányzata, mint a Konzorcium
vezetője.
Döntéshozó: Építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások esetében a Konzorcium Tagjainak
(Önkormányzatainak) Közbeszerzési Szabályzatában meghatározott személy/testület. Árubeszerzés és
szolgáltatás megrendelése tárgyú közbeszerzési eljárások esetében Kondoros Város Önkormányzata
Közbeszerzési Szabályzatában meghatározott személy/testület.
Az eljárást megindító hirdetmény jogszerűségét ellenjegyzésével igazoló személy:
Ha az eljárásban szerződés alapján megbízott lebonyolító vesz részt, annak a képviselője, egyébként a
Konzorcium vezetője.
1. A szabályzat hatálya
Jelen szabályzat tárgyi hatálya az együttes ajánlatkérők által a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért."
projekt megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárásokra terjed ki.

Jelen szabályzat személyi hatálya a közbeszerzési eljárásban létrehozott bírálóbizottság tagjaira, az eljárásba
közreműködő közbeszerzési bonyolítóra, hivatalos közbeszerzési tanácsadóra, a felkért szakértőkre, a
döntéshozó testületre, a kötelezettségvállalókra terjed ki.
2. A közbeszerzés megindítása előtt előzetesen vizsgálandó kérdések

2.1 A közbeszerzési eljárásokban a becsült érték meghatározására Konzorcium vezetőjének képviselője jogo
A közbeszerzési eljárásokat a becsült értékre tekintettel irányadó eljárásokra vonatkozó szabályok alapján ke
lefolytatni.
3. A közbeszerzési eljárásban résztvevő személyek

3.1 A szabályzatban meghatározott célok érvényesülésének biztosítására, valamint a közbeszerzési eljárások
előkészítésére, lefolytatására, az ajánlatok elbírálására az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások
esetében a Konzorcium Tagjainak (Önkormányzatainak) Közbeszerzési Szabályzatában, árubeszerzés és
szolgáltatás megrendelése tárgyú közbeszerzési eljárások esetében Kondoros Város Önkormányzata
Közbeszerzési Szabályzatában meghatározott bírálóbizottság az abban meghatározottak szerint jár el.
3.2 A bírálóbizottság munkáját a közbeszerzési eljárás bonyolításával megbízott szervezet (a továbbiakban:
bonyolító) által delegált hivatalos közbeszerzési tanácsadó segíti. Feladata a jogszerűség biztosítása a
közbeszerzési eljárás során.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó a feladatokat a közbeszerzési törvényben, végrehajtási rendeleteiben
foglaltaknak megfelelően és az ajánlatkérő igényeinek szem előtt tartásával köteles végezni.
A bírálóbizottság tagja olyan természetes személy lehet, akivel szemben nem állnak fenn a Kbt. 24. §-ban
meghatározott összeférhetetlenségi okok. Erről minden bírálóbizottsági tagnak írásban kell ún.
összeférhetetlenségi nyilatkozatot tenni.
4. A bírálóbizottság feladatai

4.1 A bírálóbizottság feladatait az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások esetében a Konzorcium
Tagjainak (Önkormányzatainak) Közbeszerzési Szabályzatában, árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése
tárgyú közbeszerzési eljárások esetében Kondoros Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatában
meghatározott bírálóbizottság az abban meghatározottak szerint végzi.
4.2 A bírálóbizottság írásbeli szakvélemény készítésével segíti, de nem kötelezi a döntéshozó testületet. Az
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írásbeli szakvélemény tartalmazza a beérkezett ajánlatok összehasonlítására vonatkozó adatokat, (az
összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén valamennyi részszempont vonatkozásában), az
eljárást megindító felhívásban meghatározott pontozási rendszer alkalmazása során adott pontszámokat, illet
az egyes pontszámokra vonatkozó részletes szakmai indokokat.
Az írásbeli szakvéleményben a bírálóbizottság, döntési javaslatot tesz továbbá a nyertes ajánlattevőre, illetve
második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő személyének meghatározására.

4.3 A bírálóbizottság az írásbeli szakvélemény készítésével egyidejűleg a döntéshozatalt megelőzően az utols
ülésről jegyzőkönyvet készít, amelynek mellékletét képezik a bírálóbizottsági tagok indokolással ellátott, aláírt
bírálati lapjai.
5. Döntéshozatal

A közbeszerzési eljárás lezárására vonatkozó döntést az eljárás tárgya szerinti Döntéshozó hozza meg. Enne
érdekében a bírálóbizottság, valamint a bonyolító képviseletében eljáró személy az írásbeli szakvéleményt
terjeszti a Döntéshozó elé, a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala érdekében.

A közbeszerzési eljárást lezáró döntést építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások esetében a
kivitelezéssel érintett Konzorcium Tagjának (Önkormányzatának) Közbeszerzési Szabályzatában meghatároz
személy/testület, árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése tárgyú közbeszerzési eljárások esetében pedig
Kondoros Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatában meghatározott személy/testület hozza.
6. Eljárás eredményéről szóló tájékoztatás

A közbeszerzési eljárás eredményéről a döntésnek megfelelően a bírálóbizottság elnöke vagy ha van megbíz
lebonyolító, úgy a lebonyolító tájékoztatja az ajánlattevőket az összegezés ajánlattevők részére való
megküldésével.

Az ajánlatkérő nevében a lebonyolító az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót legkésőbb annak kihirdetésé
számított 10 munkanapon belül köteles a külön jogszabályban meghatározott minta szerint elkészíteni, és
hirdetményben közzétenni.
A közbeszerzési eljárás az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény közzétételével zárul.

Amennyiben a közbeszerzési eljárás során, vagy az azt lezáró döntéssel szemben jogorvoslattal élnek, úgy a
lebonyolító köteles a Döntőbizottsági eljárás során szakmai segítséget nyújtani.
7. A közbeszerzési eljárás során alkalmazandó belső felelősségi rend szabályai

7.1. Közbeszerzési eljárás megindítása:
A közbeszerzési eljárás megindítására építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások esetében a kivitelez
érintett Konzorcium Tagjának (Önkormányzatának) Közbeszerzési Szabályzatában meghatározott
személy/testület, árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése tárgyú közbeszerzési eljárások esetében pedig
Kondoros Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatában meghatározott személy/testület jogosult és
felelősséggel tartozik azért, hogy:
a közbeszerzések során ajánlatkérő a Kbt. rendelkezései szerint járjon el.
a közbeszerzési eljárás megindítására a közbeszerzéshez szükséges anyagi fedezet biztosításával kerüljön s
a közbeszerzési eljárás mellőzésével megvalósuló beszerzésre ne kerüljön sor,
az értékhatár figyelembe vételével megfelelő eljárási rendet alkalmazza az ajánlatkérő.

Bírálóbizottság:
A bizottság elnökének és tagjainak feladatát és felelősségét építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások
esetében a Konzorcium Tagjainak (Önkormányzatainak) Közbeszerzési Szabályzata, árubeszerzés és
szolgáltatás megrendelése tárgyú közbeszerzési eljárások esetében Kondoros Város Önkormányzata
Közbeszerzési Szabályzata határozza meg.
Döntéshozatal:
Az eljárást lezáró döntést a közbeszerzés tárgya szerint érintett Döntéshozó hozza meg.

Eljárás eredményéről szóló tájékoztatás:
A bírálóbizottság elnöke vagy ha van megbízott lebonyolító, úgy a lebonyolító felelőssége az eljárásban rögzí
határidő betartásával a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló összegezés ajánlattevők részére való
megküldése.

Egyéb:
A Kötelezettségvállaló hatáskörébe tartozik a közbeszerzési eljárások szabályszerű lefolytatása ellenőrzéséne
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elrendelése, a szabálytalan vagy a közbeszerzési eljárás tisztaságát sértő esetek kivizsgálása és a szüksége
intézkedések megtétele.
A közbeszerzési eljárás során közreműködő energetikai szakértő, közbeszerzési tanácsadó, illetve a
közbeszerzési eljárás lebonyolítására felkért lebonyolító, az általa konkrét közbeszerzési eljárásban okozott
károkért a polgári jog általános szabályai alapján felel.
8. Közbeszerzési Szabályzat hatálya

8.1 Jelen szabályzat minden Konzorziumi Tag képviselője által történt aláírásának napján lép hatályba és egy
2009. december 22. napján elfogadott Közbeszerzési Szabályzat hatályát veszti.

8.2 A szabályzat legkésőbb a legutolsó közbeszerzési eljárás lezárásáról szóló hirdetmény megjelenésekor, il
a jogorvoslati eljárás jogerős lezárásakor veszti hatályát.
8.3 Jelen szabályzatot a Konzorcium 2014. …………….. … napján megtárgyalta és jóváhagyta.
Békés Város Önkormányzata
Izsó Gábor polgármester

Mezőberény Város Önkormányzata
Siklósi István polgármester

Doboz Nagyközség Önkormányzata
Simon István Tamás polgármester

Okány Község Önkormányzata
Fekete Zoltán polgármester

Geszt Község Önkormányzata
Fábián Zsuzsanna polgármester

Pusztaföldvár Község Önkormányzata
Dr. Bárányi István polgármester

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Várfi András polgármester

Sarkad Város Önkormányzata
Bende Róbert polgármester

Kondoros Város Önkormányzata
Dankó Béla polgármester

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Bakucz Péter polgármester

Kötegyán Község Önkormányzata
Nemes János polgármester

Szarvas Város Önkormányzata
Babák Mihály polgármester

Kunágota Község Önkormányzata
Pápai Zoltán polgármester

Tótkomlós Város Önkormányzata
dr. Garay Rita polgármester

Méhkerék Község Önkormányzata
Tát Margit polgármester

Újszalonta Község Önkormányzata
Jova Tibor polgármester

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex
belvízrendezési program megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem„ tárgyú projek
lebonyolítása miatt a konzorcium vezető részére 0,05 %-os működési hozzájárulás fogadjon el, mely
Gyomaendrőd tekintetében bruttó 141.454 Ft. A bruttó 141.454 Ft összegű működési hozzájárulást a 2014. év
költségvetésben a projekt megvalósítására elkülönített forrás terhére biztosítsa.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy „Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex
belvízrendezési program megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem„ tárgyú projek
lebonyolítására létrehozott konzorcium konzorciumi megállapodásának módosítását az alábbi egységes
szerkezetben fogadja el.
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására
3. számú módosítása
1. Preambulum

A 2. pontban szereplő felek által létrehozott Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Dél-Alföldi Operatív Programjának „Környezeti értékeink védelme környezetbiztonsága” tárgy
pályázati felhívására DAOP-5.2.1/D-2008-0002 azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (korábban: Nem
Fejlesztési Ügynökség) (továbbiakban Támogató) a 2008. augusztus 6-án kelt, K-2008-DAOP-5.2.1/D-000388
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iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített.

A projekt címe: „Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása
belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a
Támogató nevében eljáró DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. közreműködő
szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet) támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Konzorcium Tagjai 2014. március 5-én, Konzorciumi ülés keretében úgy határoztak, hogy közös megegyez
a megkötött Konzorciumi Együttműködési Megállapodást (továbbiakban Megállapodás) egybeszerkesztett
formában módosítják.
A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a
továbbiakban Megállapodás) kötik:
2. Szerződő felek
A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok:
Békés Város Önkormányzata
Székhely: 5630 Békés, Petőfi S. u. 2.
Postacím: 5630 Békés, Petőfi S. u. 2.
Azonosító szám (KSH szám): 15725060 8411 321 04
Törzsszám: 725064
Adószám: 15725060-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Izsó Gábor polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.
Számlaszám: 11998707 - 04606811
Doboz Nagyközség Önkormányzata
Székhely: 5624 Doboz, Kossuth tér 3.
Postacím: 5624 Doboz, Kossuth tér 3.
Azonosító szám (KSH szám): 15725149 8411 321 04
Törzsszám: 725141
Adószám: 15725149-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Simon István Tamás polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733003 - 15725149
Geszt Község Önkormányzata
Székhely: 5734 Geszt, Kossuth u. 1.
Postacím: 5734 Geszt, Kossuth u. 1.
Azonosító szám (KSH szám): 15343738 8411 321 04
Törzsszám: 343732
Adószám: 15343738-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Fábián Zsuzsanna, polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733175 -15343738
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Azonosító szám (KSH szám): 15725527 8411 321 04
Törzsszám: 725525
Adószám: 15725527-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Várfi András polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
Számlaszám: 53200125-11062402
Kondoros Város Önkormányzata
Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Postacím: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Azonosító szám (KSH szám): 15725534 8411 321 04
Törzsszám: 725536
Adószám: 15725534-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Dankó Béla polgármester
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Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733003-15346676
Kötegyán Község Önkormányzata
Székhely: 5725 Kötegyán, Kossuth u. 33.
Postacím: 5725 Kötegyán, Kossuth u. 33.
Azonosító szám (KSH szám): 15343611 8411 321 04
Törzsszám: 343611
Adószám: 15343611-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Nemes János polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733175 -15343611
Kunágota Község Önkormányzata
Székhely: 5746 Kunágota, Rákóczi u. 9.
Postacím: 5746 Kunágota, Rákóczi u. 9.
Azonosító szám (KSH szám): 15344313 8411 321 04
Törzsszám: 344311
Adószám: 15344313-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Pápai Zoltán polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733034 - 15344313
Méhkerék Község Önkormányzata
Székhely: 5726 Méhkerék, Kossuth u. 80.
Postacím: 5726 Méhkerék, Kossuth u. 80.
Azonosító szám (KSH szám): 15343769 8411 321 04
Törzsszám: 343765
Adószám: 15343769-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Tát Margit polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733175 - 15343769
Mezőberény Város Önkormányzata
Székhely: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
Postacím: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
Azonosító szám (KSH szám): 15725390 8411 321 04
Törzsszám: 725394
Adószám: 15725390-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Siklósi István polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: K&H Bank Zrt.
Számlaszám: 10402142 – 49564948 - 48571008
Okány Község Önkormányzata
Székhely: 5534 Okány, Kossuth u. 16.
Postacím: 5534 Okány, Kossuth u. 16.
Azonosító szám (KSH szám): 15725307 8411 321 04
Törzsszám: 725305
Adószám: 15725307-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Fekete Zoltán polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet
Számlaszám: 54000076 -10000018
Pusztaföldvár Község Önkormányzata
Székhely: 5919 Pusztaföldvár Rákóczi u. 66.
Postacím: 5919 Pusztaföldvár Rákóczi u. 66.
Azonosító szám (KSH szám): 15725479 8411 321 04
Törzsszám: 725471
Adószám: 15725479-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Baranyi István polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733041-15345912
Sarkad Város Önkormányzata
Székhely: 5720 Sarkad, Kossuth u. 27.
Postacím: 5720 Sarkad, Kossuth u. 27.
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Azonosító szám (KSH szám): 15725163 8411 321 04
Törzsszám: 725163
Adószám: 15725163-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Bende Róbert polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733175 -15343783
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Székhely: 5731 Sarkadkeresztúr, Vörösmarty u. 7.
Postacím: 5731 Sarkadkeresztúr, Vörösmarty u. 7.
Azonosító szám (KSH szám): 15725132 8411 321 04
Törzsszám: 725130
Adószám: 15725132-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Bakucz Péter polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733175 -15343635
Szarvas Város Önkormányzata
Székhely: 5540 Szarvas, Szabadság utca 25-27.
Postacím: 5540 Szarvas, Szabadság utca 25-27.
Azonosító szám (KSH szám): 15725091 8411 321 04
Törzsszám: 725097
Adószám: 15725091-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Babák Mihály polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: K&H Bank Zrt.
Számlaszám: 10402142 - 21423475
Tótkomlós Város Önkormányzata
Székhely: 5940 Tótkomlós Fő u. 1.
Postacím: 5940 Tótkomlós Fő u. 1.
Azonosító szám (KSH szám): 15725424 8411 321 04
Törzsszám: 725426
Adószám: 15725424-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Garay Rita polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: K&H Bank Zrt.
Számlaszám: 10402142 – 21422883
Újszalonta Község Önkormányzata
Székhely: 5727 Újszalonta, Béke u. 35.
Postacím: 5727 Újszalonta, Béke u. 35.
Azonosító szám (KSH szám): 15347196 8411 321 04
Törzsszám: 347192
Adószám: 15347196-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Jova Tibor polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733175 -15347196

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2009. február 23–án kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás
támogatásban részesített projekt megvalósítására” dokumentum alapján a Kondoros Város Önkormányzata T
választották a Konzorcium vezetőjéve (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a T
jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.
A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése
érdekében koordinálja a Konzorcium működését.
3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illet
Projektben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Közreműködő Szervezetnek, a Támogatónak, és a Projekt
megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szerveknek a Projekt
megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.
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A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység
megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről,
amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentési dokumentációját a Tagonként meghatározott támogatási összeg
vonatkozóan a Tag maga készíti el és továbbítja a Vezetőnek, aki a projektszintű dokumentumokon átvezeti a
változást és elküldi a Közreműködő Szervezetnek, mellékelve a Tag által elkészített dokumentumokat.

Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a
Konzorciumvezetőtől, a Vezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységr
megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Közreműködő Szervezet vagy
Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.

3.3 A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását vállalják, a Projektben fog
cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban:
Tag neve

1.

Békés Város
Önkormányzata

2.

Doboz
Nagyközség
Önkormányzata

3.

Geszt Község

Feladat
Vízjogi létesítési engedélyes tervek
biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi
létesítmények üzemeltetése és 15 éves
fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításában, a
munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást
és a kivitelezést végző szervezetek
képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében
megvalósuló létesítmények összes
beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő
biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek
biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi
létesítmények üzemeltetése és 15 éves
fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításában, a
munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást
és a kivitelezést végző szervezetek
képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében
megvalósuló létesítmények összes
beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő
biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek
biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi
létesítmények üzemeltetése és 15 éves
fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításában, a
munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást
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A feladatra jutó
A feladatra jut
elszámolható költség
támogatás össz
összege

189 234 202

160 849 072

77 840 459

66 164 390

54 250 723

46 113 115

Önkormányzata

4.

5.

6.

és a kivitelezést végző szervezetek
képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében
megvalósuló létesítmények összes
beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő
biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek
biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi
létesítmények üzemeltetése és 15 éves
fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításában, a
Gyomaendrőd
munkaterületek átadásában.
Város
Együttműködés a műszaki lebonyolítást
Önkormányzata és a kivitelezést végző szervezetek
képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében
megvalósuló létesítmények összes
beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő
biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek
biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi
létesítmények üzemeltetése és 15 éves
fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításában, a
munkaterületek átadásában.
Kondoros Város
Önkormányzata Együttműködés a műszaki lebonyolítást
és a kivitelezést végző szervezetek
képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében
megvalósuló létesítmények összes
beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő
biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek
biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi
létesítmények üzemeltetése és 15 éves
fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításában, a
munkaterületek átadásában.
Kötegyán Község
Önkormányzata Együttműködés a műszaki lebonyolítást
és a kivitelezést végző szervezetek
képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében
megvalósuló létesítmények összes
beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő
biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek
biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi
87

282 908 276

240 472 035

96 647 446

82 150 329

78 574 215

66 788 083

7.

8.

9.

10.

létesítmények üzemeltetése és 15 éves
fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításában, a
munkaterületek átadásában.
Kunágota Község
Önkormányzata Együttműködés a műszaki lebonyolítást
és a kivitelezést végző szervezetek
képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében
megvalósuló létesítmények összes
beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő
biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek
biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi
létesítmények üzemeltetése és 15 éves
fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításában, a
munkaterületek átadásában.
Méhkerék Község
Önkormányzata Együttműködés a műszaki lebonyolítást
és a kivitelezést végző szervezetek
képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében
megvalósuló létesítmények összes
beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő
biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek
biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi
létesítmények üzemeltetése és 15 éves
fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításában, a
Mezőberény
munkaterületek átadásában.
Város
Együttműködés a műszaki lebonyolítást
Önkormányzata és a kivitelezést végző szervezetek
képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében
megvalósuló létesítmények összes
beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő
biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek
biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi
létesítmények üzemeltetése és 15 éves
fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításában, a
Okány
munkaterületek átadásában.
Község
Együttműködés a műszaki lebonyolítást
Önkormányzata és a kivitelezést végző szervezetek
képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében
megvalósuló létesítmények összes
beruházási költsége arányában
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160 312 954

136 266 011

90 430 103

76 865 588

305 713 083

259 856 121

137 319 417

116 721 504

11.

Pusztaföldvár
Község
Önkormányzata

12.

Sarkad
Város
Önkormányzata

13.

Sarkadkeresztúr
Község
Önkormányzata

14.

Szarvas Város
Önkormányzata

megállapított 15% mértékű önerő
biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek
biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi
létesítmények üzemeltetése és 15 éves
fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításában, a
munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást
és a kivitelezést végző szervezetek
képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében
megvalósuló létesítmények összes
beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő
biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek
biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi
létesítmények üzemeltetése és 15 éves
fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításában, a
munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást
és a kivitelezést végző szervezetek
képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében
megvalósuló létesítmények összes
beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő
biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek
biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi
létesítmények üzemeltetése és 15 éves
fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításában, a
munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást
és a kivitelezést végző szervezetek
képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében
megvalósuló létesítmények összes
beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő
biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek
biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi
létesítmények üzemeltetése és 15 éves
fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításában, a
munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást
és a kivitelezést végző szervezetek
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80 961 538

68 817 307

219 246 737

186 359 726

51 147 555

43 475 422

397 972 947

338 277 005

képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében
megvalósuló létesítmények összes
beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő
biztosítása

15.

16.

Vízjogi létesítési engedélyes tervek
biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi
létesítmények üzemeltetése és 15 éves
fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításában, a
munkaterületek átadásában.
Tótkomlós Város
Önkormányzata Együttműködés a műszaki lebonyolítást
és a kivitelezést végző szervezetek
képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében
megvalósuló létesítmények összes
beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő
biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek
biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi
létesítmények üzemeltetése és 15 éves
fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításában, a
munkaterületek átadásában.
Újszalonta Község
Önkormányzata Együttműködés a műszaki lebonyolítást
és a kivitelezést végző szervezetek
képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében
megvalósuló létesítmények összes
beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő
biztosítása
Összesen:

250 376 452

212 819 984

56 191 266

47 762 576

2 529 127 373

2 149 758 26

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

„A feladatra jutó támogatás összege” oszlop a 10. sz. Támogatási Szerződésmódosítás keretében jóváhagyás
került költségnövekedés településekre jutó összegével megnövelve a fenti táblázat szerint módosul.

3.4 Az egyes Tagok által elszámolható költségeket, és az arra jutó támogatást a következő táblázat tartalmaz

1.
2.
3.
4.
5.

Tag neve
Elszámolható költség
Békés Város
189 234 202 Ft
Önkormányzata
Doboz Nagyközség
77 840 459 Ft
Önkormányzata
Geszt Község
54 250 723 Ft
Önkormányzata
Gyomaendrőd
Város
282 908 276 Ft
Önkormányzata
Kondoros Város
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Támogatási összeg
160 849 072 Ft
66 164 390 Ft
46 113 115 Ft
240 472 035 Ft

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Önkormányzata
Kötegyán Község
Önkormányzata
Kunágota Község
Önkormányzata
Méhkerék Község
Önkormányzata
Mezőberény Város
Önkormányzata
Okány Község
Önkormányzata
Pusztaföldvár
Község
Önkormányzata
Sarkad Város
Önkormányzata
Sarkadkeresztúr
Község
Önkormányzata
Szarvas Város
Önkormányzata
Tótkomlós Város
Önkormányzata
Újszalonta Község
Önkormányzata
Összesen

96 647 446 Ft

82 150 329 Ft

78 574 215 Ft

66 788 083 Ft

160 312 954 Ft

136 266 011 Ft

90 430 103 Ft

76 865 588 Ft

305 713 083 Ft

259 856 121 Ft

137 319 417 Ft

116 721 504 Ft

80 961 538 Ft

68 817 307 Ft

219 246 737 Ft

186 359 726 Ft

51 147 555 Ft

43 475 422 Ft

397 972 947 Ft

338 277 005 Ft

250 376 452 Ft

212 819 984 Ft

56 191 266 Ft

47 762 576 Ft

2 529 127 373 Ft

2 149 758 267 Ft

„A feladatra jutó támogatás összege” oszlop a 10. sz. Támogatási Szerződésmódosítás keretében jóváhagyás
került költségnövekedés településekre jutó összegével megnövelve a fenti táblázat szerint módosul. A 10. sz.
Támogatási Szerződésmódosítás keretében jóváhagyásra került költségnövekedés teljes összege 331.359.17
Ft, melynek 15%-át, összesen 49.703.876 Ft-ot a településeknek önerőként szükséges vállalniuk.
3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi saját hozzájárulásukat (önrész) adják, amelyek összesen
Projekt elszámolható költségének 15 %-akát képezik, az alábbi megoszlásban:
Tag neve
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Békés Város Önkormányzata
Doboz Nagyközség
Önkormányzata
Geszt Község
Önkormányzata
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
Kondoros Város
Önkormányzata
Kötegyán Község
Önkormányzata
Kunágota Község
Önkormányzata
Méhkerék Község
Önkormányzata
Mezőberény Város
Önkormányzata
Okány Község
Önkormányzata
Pusztaföldvár Község
Önkormányzata
Sarkad Város
Önkormányzata

önrész formája
pénzbeli

28 385 130 Ft

részesedése a projekt
elszámolható költségéhe
képest (%)
1,1223%

pénzbeli

11 676 069 Ft

0,4617%

pénzbeli

8 137 608 Ft

0,3218%

pénzbeli

42 436 241 Ft

1,6779%

pénzbeli

14 497 117 Ft

0,5732%

pénzbeli

11 786 132 Ft

0,4660%

pénzbeli

24 046 943 Ft

0,9508%

pénzbeli

13 564 515 Ft

0,5363%

pénzbeli

45 856 962 Ft

1,8132%

pénzbeli

20 597 913 Ft

0,8143%

pénzbeli

12 144 231 Ft

0,4802%

pénzbeli

32 887 011 Ft

1,3003%
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önrész összege

13.
14.
15.
16.

Sarkadkeresztúr Község
Önkormányzata
Szarvas Város
Önkormányzata
Tótkomlós Város
Önkormányzata
Újszalonta Község
Önkormányzata
Összesen

pénzbeli

7 672 133 Ft

0,3034%

pénzbeli

59 695 942 Ft

2,3603%

pénzbeli

37 556 468 Ft

1,4850%

pénzbeli

8 428 690 Ft

0,3333%

379 369 106 Ft

15%

3.6. A Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló projekt előrehaladási jelentéseket, záró jelentést és pr
fenntartási jelentést (továbbiakban együtt projekt előreheladási jelentés) a Konzorcium nevében a
Konzorciumvezető állítja össze, és küldi el a Közreműködő Szervezetnek.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt, projekt előrehaladási jelentéssel még le nem fedett időszakban
elvégzett tevékenységeik előrehaladásáról a projekt előrehaladási jelentés Közreműködő Szervezet részére
történő benyújtásának határidejét megelőző 15 munkanappal kötelesek beszámolni a Konzorciumvezető rész
és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.
3.7. A támogatás igényléséhez szükséges kifizetési igénylést a Konzorciumvezető állítja össze és küldi el a
Közreműködő Szervezetnek.
A Tagok a kifizetési kérelem összeállításához szükséges, a támogatási szerződésben meghatározott
dokumentumokat a Konzorciumvezetőnek küldik meg. A dokumentumokat és számlákat a támogatási
szerződésben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elküldeni a
Konzorciumvezetőnek.
A Közreműködő Szervezet felé benyújtásra kerülő kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek
benyújtására vonatkozó korlátokat.

A Közreműködő Szervezet a kifizetési igényléshez tartozó számlákra eső, Közreműködő Szervezet által
jóváhagyott támogatást egy összegben a Konzorciumvezető 2. pontban megjelölt bankszámlájára utalja.
A Konzorciumvezető köteles a Tagokra jutó támogatást a 5 napon belül továbbutalni, illetve erről a következő
kifizetési igénylés keretében köteles benyújtani az igazoló dokumentumokat.
A Tagok tudomásul veszik, hogy a Konzorciumvezető lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása ese
a teljes támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.
Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés
megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott
szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Közreműködő Szervezet
részére visszafizetni, a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésébe
Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési
felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a Közreműködő Szervezet a követelése teljes összegét
bármely Taggal szemben érvényesítheti.
3.8. A Tagok a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 58. §-a alapján a következő biztosítékot nyújtják:

1.
2.
3.
4.
5.

Tag neve
Békés Város
Önkormányzata
Doboz Nagyközség
Önkormányzata
Geszt Község
Önkormányzata
Gyomaendrőd
Város Önkormányzata
Kondoros Város

Biztosíték formája
biztosítékadásra nem kötelezett
biztosítékadásra nem kötelezett
biztosítékadásra nem kötelezett
biztosítékadásra nem kötelezett
biztosítékadásra nem kötelezett
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Biztosíték értéke
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Önkormányzata
Kötegyán Község
Önkormányzata
Kunágota Község
Önkormányzata
Méhkerék Község
Önkormányzata
Mezőberény Város
Önkormányzata
Okány Község
Önkormányzata
Pusztaföldvár Község
Önkormányzata
Sarkad Város
Önkormányzata
Sarkadkeresztúr
Község Önkormányzata
Szarvas Város
Önkormányzata
Tótkomlós Város
Önkormányzata
Újszalonta Község
Önkormányzata

biztosítékadásra nem kötelezett
biztosítékadásra nem kötelezett
biztosítékadásra nem kötelezett
biztosítékadásra nem kötelezett
biztosítékadásra nem kötelezett
biztosítékadásra nem kötelezett
biztosítékadásra nem kötelezett
biztosítékadásra nem kötelezett
biztosítékadásra nem kötelezett
biztosítékadásra nem kötelezett
biztosítékadásra nem kötelezett

nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket, stb. a támogatási szerződésben, illetve a 281/2
(XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a Konzorciumvezető részére átadn
azt a Közreműködő Szervezet részére továbbítja. A biztosíték jogosultja a Támogató.

4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelöl
ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jel
Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumveze
kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók és/vagy települések vezetői negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztet
tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket.

A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről
emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt
munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Közreműködő Szerve
bármikor kérheti.

A települési vezetők (polgármester és alpolgármester) képviselik a települést a Konzorciumi ülés során. A Tag
részéről más személyek részvétele lehetséges, azonban szavazati joggal meghatalmazás esetén sem
rendelkeznek. A települések vezetőit a települési képviselő testület hatalmazza fel döntésével, személyi változ
esetén 15 munkanapon belül a felhatalmazásnak meg kell születnie. A Konzorcium Tagjai 50%+1 fő igen
szavazata alapján döntenek a megvitatott kérdésekben.

A Megállapodás 4. pontja kiegészül a Konzorcium döntése alapján azzal, hogy a polgármestereknek adott, a
Vezető által meghatározott esetben faxon is lehet szavazniuk. A szavazáshoz szükséges minden információt
dokumentumot a Konzorcium Vezetője, valamint a projektmenedzsment küld meg a települések részére, így
azokat aláírva, faxon is elküldhetik részükre. Ha a faxos szavazás nem sikeres, a Konzorcium személyesen d
6. Közbeszerzési eljárások lefolytatása

A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának és lefolytatásának módjáró
eljárások során hozott döntésekért felelős személy(ek)ről, illetve testület(ek)ről a 10. pont rendelkezik.
8. A tagság megszűnése
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8.2. A Konzorciumvezető nem jogosult a Konzorciumból kilépni. A Tagok azonban megállapodhatnak, hogy a
Konzorcium vezetését az erre irányuló szerződésmódosításban meghatározott időponttól más Tag lássa el,
melyet követően a korábbi Konzorciumvezető is jogosulttá válik a kilépésre.

8.6. A Tag kilépése, illetve kizárása (a továbbiakban együtt kilépése) esetén köteles egyeztetést kezdeménye
Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a
Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontjától számított 10 napon belül a rábízott anyagi eszközökkel és a Proje
kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett
tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a
Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Vezetőnek haladéktalanul,
ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. A feladat átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a
Konzorciumvezető, a kilépő Tag és a feladat-átvétellel érintett Tag ír alá.

A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésb
meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig
megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytál

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha
nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha a Tag
az ingyenes használatról határoznak, a kiváló Tag tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződésben
meghatározott, a fenntartásra vonatkozó szabályok rá nézve a kiválását követően is kötelező érvényűek, a
támogatási szerződés megszűnésének időpontjáig. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, a
a fejlesztés során létrejött vagyonra jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésb
visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

A kilépő Tag – olyan belépő Tag hiányában, aki a kilépő Tag kötelezettségeinek eleget tesz – köteles vállalni
Konzorcium által vállalt kötelezettségek rá eső pénzügyi fedezetét, a megkötött szerződésekhez kapcsolódó ö
és már kifizetett vagy kötelezettségként vállalt támogatás megfizetését, amennyiben a kilépése után ezen
szerződések díja arányosan nem csökken.
10. A Tagok egyéb megállapodásai

10.1. A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatására a Vezető – a
megfelelő kiválasztási eljárás útján - szakértőt bíz meg. A Tag települési önkormányzatok megállapodnak abb
hogy a Projekttel kapcsolatos menedzsment, műszaki ellenőri, PR kommunikációs és könyvvizsgálói feladato
ellátását közbeszerzési eljárás útján kiválasztott szervezet látja el, a Konzorcium hatályos közbeszerzési
szabályzatában rögzítettek szerint.

A kivitelező kiválasztása Tagonként történik, az Ajánlatkérő a Tag települési önkormányzat, mely a kiválaszto
kivitelezővel a szerződést a projektben vállalt kötelezettségeknek megfelelően köti meg és felelős a kivitelezé
határidőre és megfelelő minőségben történő megvalósításáért. A kivitelezés előrehaladásáról a Tag folyamato
tájékoztatja a Konzorcium vezetőjét és Tagjait, valamint az érintett partnereket (menedzsment, műszaki
ellenőrzés). A kivitelezés megvalósítása során az érintett partnerekkel folyamatosan együttműködik, az általuk
képviselt szakmai javaslatokat megvizsgálja, e mellett a Közreműködő Szervezettől és egyéb hatóságoktól ér
állásfoglalkásoknak megfelelően jár el.

10.2. A Projekt műszaki tartalmát a jogerős vízjogi létesítési engedélyek és azok mellékletét képező
tervdokumentációk rögzítik, amelyek a Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A Tag települ
önkormányzatok székhelyén megvalósuló főbb feladatokat, azok költségeit, valamint a Projekt teljes költségét
támogatás összegét, az önerő mértékét, teljes összegét és településenkénti megoszlását a Támogatási
Szerződés tartalmazza.

10.4. A 10.3. pontban részletezett saját forrásnak a Vezető részére történő átadására a konzorciumban Tagké
résztvevő települési önkormányzatok pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást kötnek a Vezető Kondoros V
Önkormányzatával. A megállapodások célja, hogy a Konzorcium által elfogadott, szolgáltatásokra eső önerő a
kivitelezési vállalkozási szerződés megkötésének időpontja előtt a projekt elkülönített bankszámláján
rendelkezésre álljon.
Amennyiben az településekre jutó önerő nem kerül átadásra a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásnak
megfelelően, úgy a helyzet jogi és pénzügyi vizsgálatát, valamint az érintett Taggal történő eredménytelen
egyeztetést követően az adott település a Konzorcium Tagjaként a továbbiakban nem tekinthető, a rá eső
támogatás lehívását a Vezető nem kezdeményezi. Az adott Tag a Vezető felé az előzőleg, a projekt terhére
Konzorciumi döntés alapján vállalt kötelezettségek tekintetében kártérítéssel felel.
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10.5. A Tagok tudomásul veszik, hogy a Konzorciumvezető részére Működési Hozzájárulást kötelesek fizetni
támogatáshoz mérten, illetőleg a beruházási költséggel arányosan 0,05%-os mértékben, melyet 2014. május
kötelesek rendezni a Konzorciumvezető felé, az alábbi megbontásban.
Békés Város Önkormányzata
Doboz Nagyközség Önkormányzata
Geszt Község Önkormányzata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Kondoros Város Önkormányzata
Kötegyán Község Önkormányzata
Kunágota Község Önkormányzata
Méhkerék Község Önkormányzata
Mezőberény Város Önkormányzata
Okány Község Önkormányzata
Pusztaföldvár Község Önkormányzata
Sarkad Város Önkormányzata
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Szarvas Város Önkormányzata
Tótkomlós Város Önkormányzata
Újszalonta Község Önkormányzata

94.617 Ft
38.920 Ft
27.126 Ft
141.454 Ft
48.324 Ft
39.287 Ft
80.157 Ft
45.215 Ft
152.857 Ft
68.660 Ft
40.481 Ft
109.624 Ft
25.574Ft
198.987 Ft
125.188 Ft
28.096 Ft

Konzorcium vezető köteles a működési hozzájárulás felhasználásáról a projekt zárásakor tagok részére
beszámolni.
11. Záró rendelkezések
11.1 Jelen Megállapodás módosítás 23 oldalon és 20 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a
támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

11.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Békéscsabai Járásbíróság, illetve értékhat
függően a Gyulai Törvényszék illetékességét kötik ki.
A Tagok a Megállapodás módosítást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
A Konzorcium Vezetője
Dankó Béla
polgármester
Kondoros Város Önkormányzata
P.H.
Aláírás dátuma:………………………….
A Konzorcium Tagjai
Izsó Gábor
polgármester
Békés Város Önkormányzata
P.H.

Simon István Tamás
polgármester
Doboz Nagyközség Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:…………………………

Aláírás dátuma:………………………….

Fábián Zsuzsanna
polgármester
Geszt Község Önkormányzata
P.H.

Vári András
polgármester
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:………………………….

Aláírás dátuma:………………………….

95

Nemes János
polgármester
Kötegyán Község Önkormányzata
P.H.

Pápai Zoltán
polgármester
Kunágota Község Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:………………………….

Aláírás dátuma:………………………….

Tát Margit
polgármester
Méhkerék Község Önkormányzata
P.H.

Siklósi István
polgármester
Mezőberény Város Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:………………………….

Aláírás dátuma:………………………….

Fekete Zoltán
polgármester
Okány Község Önkormányzata
P.H.

Dr. Baranyi István
polgármester
Pusztaföldvár Község Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:………………………….

Aláírás dátuma:………………………….

Bende Róbert
polgármester
Sarkad Város Önkormányzata
P.H

Bakucz Péter
polgármester
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:………………………….

Aláírás dátuma:………………………….

Babák Mihály
polgármester
Szarvas Város Önkormányzata
P.H.

Dr. Garay Rita
polgármester
Tótkomlós Város Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:………………………….

Aláírás dátuma:…………………………

Jova Tibor
polgármester
Újszalonta Község Önkormányzata
P.H.
Aláírás dátuma:………………………….

1. döntési javaslat
"Közbeszerzési szabályzatmódosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belvízrendezés az élhetőbb településekért" projekt
megvalósítására létrehozott konzorcium közbeszerzési szabályzatát az alábbiak szerint elfogadja:
Közbeszerzési Szabályzat
együttes közbeszerzési eljárások lefolytatására „Belvízrendezés az élhetőbb településekért" projekt megvalósítására
létrehozott
konzorcium részére
Preambulum
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-alföldi Operatív Programja keretében elnyert Európai Uniós támogatással
megvalósítandó „Belvízrendezés az élhetőbb településekért." projekt megvalósítására az érintett Békés megyei
települések konzorciumi megállapodást kötöttek. A projekt megvalósítása során lefolytatandó közbeszerzési
eljárások lefolytatása érdekében, a Konzorcium a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű
nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának
biztosítása érdekében a lentiekben meghatározott együttes ajánlatkérők (a továbbiakban: Konzorcium Tagjai)
Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségüknek eleget
téve a következő szabályzatot alkotják:
Értelmező rendelkezések
Ajánlatkérő Konzorcium Tagjai:
Békés Város Önkormányzata
Postacím: 5630 Békés, Petőfi u. 2.
Székhely: Békés, Petőfi u. 2.
Azonosító szám (KSH szám): 15343006 8411 321 04
Adószám: 15343006-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Izsó Gábor polgármester Számlavezető pénzintézet neve: ERSTE Bank Rt.
Számlaszám: 11998707- 04606811
Doboz Nagyközség Önkormányzata
Postacím: 5624 Doboz, Kossuth tér 3.
Székhely: Doboz, Kossuth tér 3.
Azonosító szám (KSH szám): 15725149-8411-321-04
Adószám: 15725149-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Simon István Tamás polgármester Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733003-15343666
Geszt Község Önkormányzata
Postacím: 5734 Geszt, Kossuth u. 1.
Székhely: Geszt, Kossuth u. 1.
Azonosító szám (KSH szám): 15343738 8411 321 04
Adószám: 15343738-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Fábián Zsuzsanna, polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: 11733175 -15343738-00000000
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Azonosító szám (KSH szám): 15725527 8411 321 04
Adószám: 15725527-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Várfi András polgármester Számlavezető pénzintézet neve: Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet Számlaszám: 53200125-11062402
Kondoros Város Önkormányzata
Postacím: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Székhely: Kondoros, Hősök tere 4-5.
Azonosító szám (KSH szám): 15725534 8411 321 04
Adószám: 15725534-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Dankó Béla polgármester Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733003-15346676-00000000
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Kötegyán Község Önkormányzata
Postacím: 5725 Kötegyán, Kossuth u. 33.
Székhely: Kötegyán, Kossuth u. 33.
Azonosító szám (KSH szám): 15343611 8411 321 04
Adószám: 15343611-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Nemes János polgármester Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733175 -15343611
Kunágota Község Önkormányzata
Postacím: 5746 Kunágota, Rákóczi u. 9
Székhely: Kunágota, Rákóczi u. 9.
Azonosító szám (KSH szám): 15344313 8411 321 04
Adószám: 15344313-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Pápai Zoltán polgármester Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733034-15344313
Méhkerék Község Önkormányzata
Postacím: 5726 Méhkerék, Kossuth u. 80.
Székhely: Méhkerék, Kossuth u. 80.
Azonosító szám (KSH szám): 15343769 8411 321 04
Adószám: 15343769-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Tát Margit polgármester Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733175 -15343769
Mezőberény Város Önkormányzata
Postacím: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
Székhely: Mezőberény, Kossuth tér 1.
Azonosító szám (KSH szám): 15725390 8411 321 04
Adószám: 15725390-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Siklósi István polgármester Számlavezető pénzintézet neve: Kereskedelmi és
Hitelbank Zrt. Számlaszám: 10402142-49564948-48571008
Okány Község Önkormányzata
Postacím: 5534 Okány, Kossuth u. 16.
Székhely: Okány, Kossuth u. 16.
Azonosító szám (KSH szám): 15725307 8411 321 04
Adószám: 15725307 2 04
Aláírásra jogosult képviselője: Fekete Zoltán polgármester Számlavezető pénzintézet neve: Szeghalom és Vidéke
Takarékszövetkezet Számlaszám: 54000076 -10000018
Pusztaföldvár Község Önkormányzata
Postacím: 5919 Pusztaföldvár Rákóczi u. 66.
Székhely: Pusztaföldvár Rákóczi u. 66.
Azonosító szám (KSH szám): 15725479 8411 321 04
Adószám: 15725479-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Bárányi István polgármester Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733041-15345912
Sarkad Város Önkormányzata
Postacím: 5720 Sarkad, Kossuth u. 27.
Székhely: Sarkad, Kossuth u. 27.
Azonosító szám (KSH szám): 1 5725163 8411 321 04
Adószám: 15725163-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Bende Róbert polgármester Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733175 -15343783
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Postacím: 5731 Sarkadkeresztúr, Vörösmarty u. 7.
Székhely: Sarkadkeresztúr, Vörösmarty u. 7.
Azonosító szám (KSH szám): 15725132 – 8411 – 321 – 04
Adószám: 15725132-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Bakucz Péter polgármester Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733175-15343635
Szarvas Város Önkormányzata
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Postacím: 5540 Szarvas, Szabadság utca 25-27
Székhely: Szarvas, Szabadság utca 25-27
Azonosító szám (KSH szám): 15725091 8411 321 04
Adószám: 15725091-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Babák Mihály polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: Kereskedelmi és Hitel Bank Zrt. Számlaszám: 10402142 – 21423475
Tótkomlós Város Önkormányzata
Postacím: 5940 Tótkomlós Fő u. 1.
Székhely: 5940 Tótkomlós Fő út 1.
Azonosító szám (KSH szám): 15725424-8411-321-04
Adószám: 15725424-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: dr. Garay Rita polgármester Számlavezető pénzintézet neve: Kereskedelmi és Hitel
Bank Zrt. Számlaszám: 10402142 – 21422883
Újszalonta Község Önkormányzata
Postacím: 5727 Újszalonta, Béke u. 35.
Székhely: Újszalonta, Béke u. 35.
Azonosító szám (KSH szám): 15347196 8411 321 04
Adószám: 15347196-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Jova Tibor polgármester Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733175 -15347196
Kötelezettségvállaló: a Konzorcium Tagjai aláírásra jogosult képviselői
Közbeszerzési eljárás megindítására jogosult szervezet: Kondoros Város Önkormányzata, mint a Konzorcium
vezetője.
Döntéshozó: Építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások esetében a Konzorcium Tagjainak
(Önkormányzatainak) Közbeszerzési Szabályzatában meghatározott személy/testület. Árubeszerzés és szolgáltatás
megrendelése tárgyú közbeszerzési eljárások esetében Kondoros Város Önkormányzata Közbeszerzési
Szabályzatában meghatározott személy/testület.
Az eljárást megindító hirdetmény jogszerűségét ellenjegyzésével igazoló személy:
Ha az eljárásban szerződés alapján megbízott lebonyolító vesz részt, annak a képviselője, egyébként a Konzorcium
vezetője.
1. A szabályzat hatálya
Jelen szabályzat tárgyi hatálya az együttes ajánlatkérők által a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért." projekt
megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárásokra terjed ki.
Jelen szabályzat személyi hatálya a közbeszerzési eljárásban létrehozott bírálóbizottság tagjaira, az eljárásban
közreműködő közbeszerzési bonyolítóra, hivatalos közbeszerzési tanácsadóra, a felkért szakértőkre, a döntéshozó
testületre, a kötelezettségvállalókra terjed ki.
2. A közbeszerzés megindítása előtt előzetesen vizsgálandó kérdések
2.1 A közbeszerzési eljárásokban a becsült érték meghatározására Konzorcium vezetőjének képviselője jogosult. A
közbeszerzési eljárásokat a becsült értékre tekintettel irányadó eljárásokra vonatkozó szabályok alapján kell
lefolytatni.
3. A közbeszerzési eljárásban résztvevő személyek
3.1 A szabályzatban meghatározott célok érvényesülésének biztosítására, valamint a közbeszerzési eljárások
előkészítésére, lefolytatására, az ajánlatok elbírálására az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások
esetében a Konzorcium Tagjainak (Önkormányzatainak) Közbeszerzési Szabályzatában, árubeszerzés és
szolgáltatás megrendelése tárgyú közbeszerzési eljárások esetében Kondoros Város Önkormányzata
Közbeszerzési Szabályzatában meghatározott bírálóbizottság az abban meghatározottak szerint jár el.
3.2 A bírálóbizottság munkáját a közbeszerzési eljárás bonyolításával megbízott szervezet (a továbbiakban:
bonyolító) által delegált hivatalos közbeszerzési tanácsadó segíti. Feladata a jogszerűség biztosítása a
közbeszerzési eljárás során.
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A hivatalos közbeszerzési tanácsadó a feladatokat a közbeszerzési törvényben, végrehajtási rendeleteiben
foglaltaknak megfelelően és az ajánlatkérő igényeinek szem előtt tartásával köteles végezni.
A bírálóbizottság tagja olyan természetes személy lehet, akivel szemben nem állnak fenn a Kbt. 24. §-ban
meghatározott összeférhetetlenségi okok. Erről minden bírálóbizottsági tagnak írásban kell ún. összeférhetetlenségi
nyilatkozatot tenni.
4. A bírálóbizottság feladatai
4.1 A bírálóbizottság feladatait az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások esetében a Konzorcium
Tagjainak (Önkormányzatainak) Közbeszerzési Szabályzatában, árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése tárgyú
közbeszerzési eljárások esetében Kondoros Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatában meghatározott
bírálóbizottság az abban meghatározottak szerint végzi.
4.2 A bírálóbizottság írásbeli szakvélemény készítésével segíti, de nem kötelezi a döntéshozó testületet. Az írásbeli
szakvélemény tartalmazza a beérkezett ajánlatok összehasonlítására vonatkozó adatokat, (az összességében
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén valamennyi részszempont vonatkozásában), az eljárást megindító
felhívásban meghatározott pontozási rendszer alkalmazása során adott pontszámokat, illetve az egyes
pontszámokra vonatkozó részletes szakmai indokokat.
Az írásbeli szakvéleményben a bírálóbizottság, döntési javaslatot tesz továbbá a nyertes ajánlattevőre, illetve a
második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő személyének meghatározására.
4.3 A bírálóbizottság az írásbeli szakvélemény készítésével egyidejűleg a döntéshozatalt megelőzően az utolsó
ülésről jegyzőkönyvet készít, amelynek mellékletét képezik a bírálóbizottsági tagok indokolással ellátott, aláírt bírálati
lapjai.
5. Döntéshozatal
A közbeszerzési eljárás lezárására vonatkozó döntést az eljárás tárgya szerinti Döntéshozó hozza meg. Ennek
érdekében a bírálóbizottság, valamint a bonyolító képviseletében eljáró személy az írásbeli szakvéleményt terjeszti a
Döntéshozó elé, a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala érdekében.
A közbeszerzési eljárást lezáró döntést építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások esetében a kivitelezéssel
érintett Konzorcium Tagjának (Önkormányzatának) Közbeszerzési Szabályzatában meghatározott személy/testület,
árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése tárgyú közbeszerzési eljárások esetében pedig Kondoros Város
Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatában meghatározott személy/testület hozza.
6. Eljárás eredményéről szóló tájékoztatás
A közbeszerzési eljárás eredményéről a döntésnek megfelelően a bírálóbizottság elnöke vagy ha van megbízott
lebonyolító, úgy a lebonyolító tájékoztatja az ajánlattevőket az összegezés ajánlattevők részére való megküldésével.
Az ajánlatkérő nevében a lebonyolító az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót legkésőbb annak kihirdetésétől
számított 10 munkanapon belül köteles a külön jogszabályban meghatározott minta szerint elkészíteni, és
hirdetményben közzétenni.
A közbeszerzési eljárás az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény közzétételével zárul.
Amennyiben a közbeszerzési eljárás során, vagy az azt lezáró döntéssel szemben jogorvoslattal élnek, úgy a
lebonyolító köteles a Döntőbizottsági eljárás során szakmai segítséget nyújtani.
7. A közbeszerzési eljárás során alkalmazandó belső felelősségi rend szabályai
7.1. Közbeszerzési eljárás megindítása:
A közbeszerzési eljárás megindítására építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások esetében a kivitelezéssel
érintett Konzorcium Tagjának (Önkormányzatának) Közbeszerzési Szabályzatában meghatározott személy/testület,
árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése tárgyú közbeszerzési eljárások esetében pedig Kondoros Város
Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatában meghatározott személy/testület jogosult és felelősséggel tartozik
azért, hogy:
a közbeszerzések során ajánlatkérő a Kbt. rendelkezései szerint járjon el.
a közbeszerzési eljárás megindítására a közbeszerzéshez szükséges anyagi fedezet biztosításával kerüljön sor,
a közbeszerzési eljárás mellőzésével megvalósuló beszerzésre ne kerüljön sor,
az értékhatár figyelembe vételével megfelelő eljárási rendet alkalmazza az ajánlatkérő.
Bírálóbizottság:
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A bizottság elnökének és tagjainak feladatát és felelősségét építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások
esetében a Konzorcium Tagjainak (Önkormányzatainak) Közbeszerzési Szabályzata, árubeszerzés és szolgáltatás
megrendelése tárgyú közbeszerzési eljárások esetében Kondoros Város Önkormányzata Közbeszerzési
Szabályzata határozza meg.
Döntéshozatal:
Az eljárást lezáró döntést a közbeszerzés tárgya szerint érintett Döntéshozó hozza meg.
Eljárás eredményéről szóló tájékoztatás:
A bírálóbizottság elnöke vagy ha van megbízott lebonyolító, úgy a lebonyolító felelőssége az eljárásban rögzített
határidő betartásával a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló összegezés ajánlattevők részére való
megküldése.
Egyéb:
A Kötelezettségvállaló hatáskörébe tartozik a közbeszerzési eljárások szabályszerű lefolytatása ellenőrzésének
elrendelése, a szabálytalan vagy a közbeszerzési eljárás tisztaságát sértő esetek kivizsgálása és a szükséges
intézkedések megtétele.
A közbeszerzési eljárás során közreműködő energetikai szakértő, közbeszerzési tanácsadó, illetve a közbeszerzési
eljárás lebonyolítására felkért lebonyolító, az általa konkrét közbeszerzési eljárásban okozott károkért a polgári jog
általános szabályai alapján felel.
8. Közbeszerzési Szabályzat hatálya
8.1 Jelen szabályzat minden Konzorziumi Tag képviselője által történt aláírásának napján lép hatályba és egyúttal
2009. december 22. napján elfogadott Közbeszerzési Szabályzat hatályát veszti.
8.2 A szabályzat legkésőbb a legutolsó közbeszerzési eljárás lezárásáról szóló hirdetmény megjelenésekor, illetve a
jogorvoslati eljárás jogerős lezárásakor veszti hatályát.
8.3 Jelen szabályzatot a Konzorcium 2014. …………….. … napján megtárgyalta és jóváhagyta.
Békés Város Önkormányzata
Izsó Gábor polgármester

Mezőberény Város Önkormányzata
Siklósi István polgármester

Doboz Nagyközség Önkormányzata
Simon István Tamás polgármester

Okány Község Önkormányzata
Fekete Zoltán polgármester

Geszt Község Önkormányzata
Fábián Zsuzsanna polgármester

Pusztaföldvár Község Önkormányzata
Dr. Bárányi István polgármester

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Várfi András polgármester

Sarkad Város Önkormányzata
Bende Róbert polgármester

Kondoros Város Önkormányzata
Dankó Béla polgármester

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Bakucz Péter polgármester

Kötegyán Község Önkormányzata
Nemes János polgármester

Szarvas Város Önkormányzata
Babák Mihály polgármester

Kunágota Község Önkormányzata
Pápai Zoltán polgármester

Tótkomlós Város Önkormányzata
dr. Garay Rita polgármester

Méhkerék Község Önkormányzata
Tát Margit polgármester

Újszalonta Község Önkormányzata
Jova Tibor polgármester

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 03. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
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"Működési hozzájárulás megadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex belvízrendezési
program megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem„ tárgyú projekt lebonyolítása miatt a
konzorcium vezető részére 0,05 %-os működési hozzájárulás elfogad, mely Gyomaendrőd tekintetében bruttó
141.454 Ft. A bruttó 141.454 Ft összegű működési hozzájárulást a 2014. évi költségvetésben a projekt
megvalósítására elkülönített forrás terhére biztosítja.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 03. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
3. döntési javaslat
"Konzorciumi megállapodás módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex
belvízrendezési program megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem„ tárgyú projekt
lebonyolítására létrehozott konzorcium konzorciumi megállapodásának módosítását az alábbi egységes
szerkezetben elfogadja.
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására
3. számú módosítása
1. Preambulum
A 2. pontban szereplő felek által létrehozott Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Dél-Alföldi Operatív Programjának „Környezeti értékeink védelme környezetbiztonsága” tárgyú
pályázati felhívására DAOP-5.2.1/D-2008-0002 azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (korábban: Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség) (továbbiakban Támogató) a 2008. augusztus 6-án kelt, K-2008-DAOP-5.2.1/D-0003889
iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített.
A projekt címe: „Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása a
belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a
Támogató nevében eljáró DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. közreműködő
szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet) támogatási szerződést köt a Konzorciummal.
A Konzorcium Tagjai 2014. március 5-én, Konzorciumi ülés keretében úgy határoztak, hogy közös megegyezéssel a
megkötött Konzorciumi Együttműködési Megállapodást (továbbiakban Megállapodás) egybeszerkesztett formában
módosítják.
A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a
továbbiakban Megállapodás) kötik:
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2. Szerződő felek
A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok:
Békés Város Önkormányzata
Székhely: 5630 Békés, Petőfi S. u. 2.
Postacím: 5630 Békés, Petőfi S. u. 2.
Azonosító szám (KSH szám): 15725060 8411 321 04
Törzsszám: 725064
Adószám: 15725060-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Izsó Gábor polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.
Számlaszám: 11998707 - 04606811
Doboz Nagyközség Önkormányzata
Székhely: 5624 Doboz, Kossuth tér 3.
Postacím: 5624 Doboz, Kossuth tér 3.
Azonosító szám (KSH szám): 15725149 8411 321 04
Törzsszám: 725141
Adószám: 15725149-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Simon István Tamás polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733003 - 15725149
Geszt Község Önkormányzata
Székhely: 5734 Geszt, Kossuth u. 1.
Postacím: 5734 Geszt, Kossuth u. 1.
Azonosító szám (KSH szám): 15343738 8411 321 04
Törzsszám: 343732
Adószám: 15343738-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Fábián Zsuzsanna, polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733175 -15343738
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Azonosító szám (KSH szám): 15725527 8411 321 04
Törzsszám: 725525
Adószám: 15725527-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Várfi András polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
Számlaszám: 53200125-11062402
Kondoros Város Önkormányzata
Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Postacím: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Azonosító szám (KSH szám): 15725534 8411 321 04
Törzsszám: 725536
Adószám: 15725534-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Dankó Béla polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733003-15346676
Kötegyán Község Önkormányzata
Székhely: 5725 Kötegyán, Kossuth u. 33.
Postacím: 5725 Kötegyán, Kossuth u. 33.
Azonosító szám (KSH szám): 15343611 8411 321 04
Törzsszám: 343611
Adószám: 15343611-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Nemes János polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733175 -15343611
Kunágota Község Önkormányzata
Székhely: 5746 Kunágota, Rákóczi u. 9.
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Postacím: 5746 Kunágota, Rákóczi u. 9.
Azonosító szám (KSH szám): 15344313 8411 321 04
Törzsszám: 344311
Adószám: 15344313-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Pápai Zoltán polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733034 - 15344313
Méhkerék Község Önkormányzata
Székhely: 5726 Méhkerék, Kossuth u. 80.
Postacím: 5726 Méhkerék, Kossuth u. 80.
Azonosító szám (KSH szám): 15343769 8411 321 04
Törzsszám: 343765
Adószám: 15343769-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Tát Margit polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733175 - 15343769
Mezőberény Város Önkormányzata
Székhely: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
Postacím: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
Azonosító szám (KSH szám): 15725390 8411 321 04
Törzsszám: 725394
Adószám: 15725390-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Siklósi István polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: K&H Bank Zrt.
Számlaszám: 10402142 – 49564948 - 48571008
Okány Község Önkormányzata
Székhely: 5534 Okány, Kossuth u. 16.
Postacím: 5534 Okány, Kossuth u. 16.
Azonosító szám (KSH szám): 15725307 8411 321 04
Törzsszám: 725305
Adószám: 15725307-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Fekete Zoltán polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet
Számlaszám: 54000076 -10000018
Pusztaföldvár Község Önkormányzata
Székhely: 5919 Pusztaföldvár Rákóczi u. 66.
Postacím: 5919 Pusztaföldvár Rákóczi u. 66.
Azonosító szám (KSH szám): 15725479 8411 321 04
Törzsszám: 725471
Adószám: 15725479-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Baranyi István polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733041-15345912
Sarkad Város Önkormányzata
Székhely: 5720 Sarkad, Kossuth u. 27.
Postacím: 5720 Sarkad, Kossuth u. 27.
Azonosító szám (KSH szám): 15725163 8411 321 04
Törzsszám: 725163
Adószám: 15725163-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Bende Róbert polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733175 -15343783
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Székhely: 5731 Sarkadkeresztúr, Vörösmarty u. 7.
Postacím: 5731 Sarkadkeresztúr, Vörösmarty u. 7.
Azonosító szám (KSH szám): 15725132 8411 321 04
Törzsszám: 725130
Adószám: 15725132-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Bakucz Péter polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
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Számlaszám: 11733175 -15343635
Szarvas Város Önkormányzata
Székhely: 5540 Szarvas, Szabadság utca 25-27.
Postacím: 5540 Szarvas, Szabadság utca 25-27.
Azonosító szám (KSH szám): 15725091 8411 321 04
Törzsszám: 725097
Adószám: 15725091-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Babák Mihály polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: K&H Bank Zrt.
Számlaszám: 10402142 - 21423475
Tótkomlós Város Önkormányzata
Székhely: 5940 Tótkomlós Fő u. 1.
Postacím: 5940 Tótkomlós Fő u. 1.
Azonosító szám (KSH szám): 15725424 8411 321 04
Törzsszám: 725426
Adószám: 15725424-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Garay Rita polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: K&H Bank Zrt.
Számlaszám: 10402142 – 21422883
Újszalonta Község Önkormányzata
Székhely: 5727 Újszalonta, Béke u. 35.
Postacím: 5727 Újszalonta, Béke u. 35.
Azonosító szám (KSH szám): 15347196 8411 321 04
Törzsszám: 347192
Adószám: 15347196-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Jova Tibor polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733175 -15347196
A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2009. február 23–án kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás
támogatásban részesített projekt megvalósítására” dokumentum alapján a Kondoros Város Önkormányzata Tagot
választották a Konzorcium vezetőjéve (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok
jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.
A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése
érdekében koordinálja a Konzorcium működését.
3. A Tagok jogai és kötelezettségei
3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a
Projektben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.
A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Közreműködő Szervezetnek, a Támogatónak, és a Projekt
megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szerveknek a Projekt
megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.
A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység
megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a
Projekt megvalósítását befolyásolja.
A költségvetést érintő változások bejelentési dokumentációját a Tagonként meghatározott támogatási összegre
vonatkozóan a Tag maga készíti el és továbbítja a Vezetőnek, aki a projektszintű dokumentumokon átvezeti a
változást és elküldi a Közreműködő Szervezetnek, mellékelve a Tag által elkészített dokumentumokat.
Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a
Konzorciumvezetőtől, a Vezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a
megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Közreműködő Szervezet vagy a
Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.
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3.3 A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt
cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban:
Tag neve

1.

Békés Város
Önkormányzata

2.

Doboz
Nagyközség
Önkormányzata

3.

Geszt Község
Önkormányzata

Feladat
Vízjogi létesítési engedélyes tervek
biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi
létesítmények üzemeltetése és 15 éves
fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításában, a
munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást
és a kivitelezést végző szervezetek
képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében
megvalósuló létesítmények összes
beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő
biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek
biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi
létesítmények üzemeltetése és 15 éves
fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításában, a
munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást
és a kivitelezést végző szervezetek
képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében
megvalósuló létesítmények összes
beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő
biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek
biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi
létesítmények üzemeltetése és 15 éves
fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításában, a
munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást
és a kivitelezést végző szervezetek
képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében
megvalósuló létesítmények összes
beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő
biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek
biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi
létesítmények üzemeltetése és 15 éves
fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és
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A feladatra jutó
A feladatra jutó
elszámolható költség
támogatás összege
összege

189 234 202

160 849 072

77 840 459

66 164 390

54 250 723

46 113 115

4.

5.

6.

7.

nyilvánosság biztosításában, a
munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást
és a kivitelezést végző szervezetek
képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében
megvalósuló létesítmények összes
beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő
biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek
biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi
létesítmények üzemeltetése és 15 éves
fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításában, a
munkaterületek átadásában.
Kondoros Város
Önkormányzata Együttműködés a műszaki lebonyolítást
és a kivitelezést végző szervezetek
képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében
megvalósuló létesítmények összes
beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő
biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek
biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi
létesítmények üzemeltetése és 15 éves
fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításában, a
munkaterületek átadásában.
Kötegyán Község
Önkormányzata Együttműködés a műszaki lebonyolítást
és a kivitelezést végző szervezetek
képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében
megvalósuló létesítmények összes
beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő
biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek
biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi
létesítmények üzemeltetése és 15 éves
fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításában, a
munkaterületek átadásában.
Kunágota Község
Önkormányzata Együttműködés a műszaki lebonyolítást
és a kivitelezést végző szervezetek
képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében
megvalósuló létesítmények összes
beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő
biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzata
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282 908 276

240 472 035

96 647 446

82 150 329

78 574 215

66 788 083

160 312 954

136 266 011

8.

9.

10.

11.

biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi
létesítmények üzemeltetése és 15 éves
fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításában, a
munkaterületek átadásában.
Méhkerék Község
Önkormányzata Együttműködés a műszaki lebonyolítást
és a kivitelezést végző szervezetek
képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében
megvalósuló létesítmények összes
beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő
biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek
biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi
létesítmények üzemeltetése és 15 éves
fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításában, a
Mezőberény
munkaterületek átadásában.
Város
Együttműködés a műszaki lebonyolítást
Önkormányzata és a kivitelezést végző szervezetek
képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében
megvalósuló létesítmények összes
beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő
biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek
biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi
létesítmények üzemeltetése és 15 éves
fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításában, a
Okány
munkaterületek átadásában.
Község
Együttműködés a műszaki lebonyolítást
Önkormányzata és a kivitelezést végző szervezetek
képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében
megvalósuló létesítmények összes
beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő
biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek
biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi
létesítmények üzemeltetése és 15 éves
fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításában, a
Pusztaföldvár
munkaterületek átadásában.
Község
Együttműködés a műszaki lebonyolítást
Önkormányzata és a kivitelezést végző szervezetek
képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében
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90 430 103

76 865 588

305 713 083

259 856 121

137 319 417

116 721 504

80 961 538

68 817 307

12.

Sarkad
Város
Önkormányzata

13.

Sarkadkeresztúr
Község
Önkormányzata

14.

Szarvas Város
Önkormányzata

megvalósuló létesítmények összes
beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő
biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek
biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi
létesítmények üzemeltetése és 15 éves
fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításában, a
munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást
és a kivitelezést végző szervezetek
képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében
megvalósuló létesítmények összes
beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő
biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek
biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi
létesítmények üzemeltetése és 15 éves
fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításában, a
munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást
és a kivitelezést végző szervezetek
képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében
megvalósuló létesítmények összes
beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő
biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek
biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi
létesítmények üzemeltetése és 15 éves
fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításában, a
munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást
és a kivitelezést végző szervezetek
képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében
megvalósuló létesítmények összes
beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő
biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek
biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi
létesítmények üzemeltetése és 15 éves
fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításában, a
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219 246 737

186 359 726

51 147 555

43 475 422

397 972 947

338 277 005

15.

16.

munkaterületek átadásában.
Együttműködés a műszaki lebonyolítást
és a kivitelezést végző szervezetek
képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében
megvalósuló létesítmények összes
beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő
biztosítása
Vízjogi létesítési engedélyes tervek
biztosítása
A projekt keretében megvalósult vízi
létesítmények üzemeltetése és 15 éves
fenntartása.
Közreműködés a tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításában, a
munkaterületek átadásában.
Újszalonta Község
Önkormányzata Együttműködés a műszaki lebonyolítást
és a kivitelezést végző szervezetek
képviselőivel a munkálatok ütemezett
megvalósítása érdekében
A településükön a Projekt keretében
megvalósuló létesítmények összes
beruházási költsége arányában
megállapított 15% mértékű önerő
biztosítása
Összesen:
Tótkomlós Város
Önkormányzata

250 376 452

212 819 984

56 191 266

47 762 576

2 529 127 373

2 149 758 267

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.
„A feladatra jutó támogatás összege” oszlop a 10. sz. Támogatási Szerződésmódosítás keretében jóváhagyásra
került költségnövekedés településekre jutó összegével megnövelve a fenti táblázat szerint módosul.
3.4 Az egyes Tagok által elszámolható költségeket, és az arra jutó támogatást a következő táblázat tartalmazza.

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

Tag neve
Elszámolható költség
Békés Város
189 234 202 Ft
Önkormányzata
Doboz Nagyközség
77 840 459 Ft
Önkormányzata
Geszt Község
54 250 723 Ft
Önkormányzata
Gyomaendrőd
Város
282 908 276 Ft
Önkormányzata
Kondoros Város
96 647 446 Ft
Önkormányzata
Kötegyán Község
78 574 215 Ft
Önkormányzata
Kunágota Község
160 312 954 Ft
Önkormányzata
Méhkerék Község
90 430 103 Ft
Önkormányzata
Mezőberény Város
305 713 083 Ft
Önkormányzata
Okány Község
137 319 417 Ft
Önkormányzata
Pusztaföldvár
Község
80 961 538 Ft
Önkormányzata
Sarkad Város

Támogatási összeg
160 849 072 Ft
66 164 390 Ft
46 113 115 Ft
240 472 035 Ft
82 150 329 Ft
66 788 083 Ft
136 266 011 Ft
76 865 588 Ft
259 856 121 Ft
116 721 504 Ft
68 817 307 Ft
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13.
14.
15.
16.

Önkormányzata
Sarkadkeresztúr
Község
Önkormányzata
Szarvas Város
Önkormányzata
Tótkomlós Város
Önkormányzata
Újszalonta Község
Önkormányzata
Összesen

219 246 737 Ft

186 359 726 Ft

51 147 555 Ft

43 475 422 Ft

397 972 947 Ft

338 277 005 Ft

250 376 452 Ft

212 819 984 Ft

56 191 266 Ft

47 762 576 Ft

2 529 127 373 Ft

2 149 758 267 Ft

„A feladatra jutó támogatás összege” oszlop a 10. sz. Támogatási Szerződésmódosítás keretében jóváhagyásra
került költségnövekedés településekre jutó összegével megnövelve a fenti táblázat szerint módosul. A 10. sz.
Támogatási Szerződésmódosítás keretében jóváhagyásra került költségnövekedés teljes összege 331.359.175 Ft,
melynek 15%-át, összesen 49.703.876 Ft-ot a településeknek önerőként szükséges vállalniuk.
3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi saját hozzájárulásukat (önrész) adják, amelyek összesen a
Projekt elszámolható költségének 15 %-akát képezik, az alábbi megoszlásban:
Tag neve
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Békés Város Önkormányzata
Doboz Nagyközség
Önkormányzata
Geszt Község
Önkormányzata
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
Kondoros Város
Önkormányzata
Kötegyán Község
Önkormányzata
Kunágota Község
Önkormányzata
Méhkerék Község
Önkormányzata
Mezőberény Város
Önkormányzata
Okány Község
Önkormányzata
Pusztaföldvár Község
Önkormányzata
Sarkad Város
Önkormányzata
Sarkadkeresztúr Község
Önkormányzata
Szarvas Város
Önkormányzata
Tótkomlós Város
Önkormányzata
Újszalonta Község
Önkormányzata
Összesen

önrész formája

önrész összege

pénzbeli

28 385 130 Ft

részesedése a projekt
elszámolható költségéhez
képest (%)
1,1223%

pénzbeli

11 676 069 Ft

0,4617%

pénzbeli

8 137 608 Ft

0,3218%

pénzbeli

42 436 241 Ft

1,6779%

pénzbeli

14 497 117 Ft

0,5732%

pénzbeli

11 786 132 Ft

0,4660%

pénzbeli

24 046 943 Ft

0,9508%

pénzbeli

13 564 515 Ft

0,5363%

pénzbeli

45 856 962 Ft

1,8132%

pénzbeli

20 597 913 Ft

0,8143%

pénzbeli

12 144 231 Ft

0,4802%

pénzbeli

32 887 011 Ft

1,3003%

pénzbeli

7 672 133 Ft

0,3034%

pénzbeli

59 695 942 Ft

2,3603%

pénzbeli

37 556 468 Ft

1,4850%

pénzbeli

8 428 690 Ft

0,3333%

379 369 106 Ft

15%

3.6. A Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló projekt előrehaladási jelentéseket, záró jelentést és projekt
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fenntartási jelentést (továbbiakban együtt projekt előreheladási jelentés) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető
állítja össze, és küldi el a Közreműködő Szervezetnek.
A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt, projekt előrehaladási jelentéssel még le nem fedett időszakban elvégzett
tevékenységeik előrehaladásáról a projekt előrehaladási jelentés Közreműködő Szervezet részére történő
benyújtásának határidejét megelőző 15 munkanappal kötelesek beszámolni a Konzorciumvezető részére, és
kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.
3.7. A támogatás igényléséhez szükséges kifizetési igénylést a Konzorciumvezető állítja össze és küldi el a
Közreműködő Szervezetnek.
A Tagok a kifizetési kérelem összeállításához szükséges, a támogatási szerződésben meghatározott
dokumentumokat a Konzorciumvezetőnek küldik meg. A dokumentumokat és számlákat a támogatási szerződésben
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elküldeni a Konzorciumvezetőnek.
A Közreműködő Szervezet felé benyújtásra kerülő kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek
benyújtására vonatkozó korlátokat.
A Közreműködő Szervezet a kifizetési igényléshez tartozó számlákra eső, Közreműködő Szervezet által jóváhagyott
támogatást egy összegben a Konzorciumvezető 2. pontban megjelölt bankszámlájára utalja.
A Konzorciumvezető köteles a Tagokra jutó támogatást a 5 napon belül továbbutalni, illetve erről a következő
kifizetési igénylés keretében köteles benyújtani az igazoló dokumentumokat.
A Tagok tudomásul veszik, hogy a Konzorciumvezető lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása esetén a
teljes támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.
Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés
megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság
vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Közreműködő Szervezet részére visszafizetni, a
Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.
Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a
Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési
felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a Közreműködő Szervezet a követelése teljes összegét
bármely Taggal szemben érvényesítheti.
3.8. A Tagok a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 58. §-a alapján a következő biztosítékot nyújtják:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tag neve
Békés Város
Önkormányzata
Doboz Nagyközség
Önkormányzata
Geszt Község
Önkormányzata
Gyomaendrőd
Város Önkormányzata
Kondoros Város
Önkormányzata
Kötegyán Község
Önkormányzata
Kunágota Község
Önkormányzata
Méhkerék Község
Önkormányzata
Mezőberény Város
Önkormányzata
Okány Község
Önkormányzata
Pusztaföldvár Község
Önkormányzata
Sarkad Város
Önkormányzata
Sarkadkeresztúr

Biztosíték formája
biztosítékadásra nem kötelezett
biztosítékadásra nem kötelezett
biztosítékadásra nem kötelezett
biztosítékadásra nem kötelezett
biztosítékadásra nem kötelezett
biztosítékadásra nem kötelezett
biztosítékadásra nem kötelezett
biztosítékadásra nem kötelezett
biztosítékadásra nem kötelezett
biztosítékadásra nem kötelezett
biztosítékadásra nem kötelezett
biztosítékadásra nem kötelezett
biztosítékadásra nem kötelezett
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Biztosíték értéke
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns

14.
15.
16.

Község Önkormányzata
Szarvas Város
biztosítékadásra nem kötelezett
Önkormányzata
Tótkomlós Város
biztosítékadásra nem kötelezett
Önkormányzata
Újszalonta Község
biztosítékadásra nem kötelezett
Önkormányzata

nem releváns
nem releváns
nem releváns

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket, stb. a támogatási szerződésben, illetve a 281/2006.
(XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a Konzorciumvezető részére átadni, aki
azt a Közreműködő Szervezet részére továbbítja. A biztosíték jogosultja a Támogató.

4. Kapcsolattartás
A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki.
A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen
Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a
kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.
A kijelölt kapcsolattartók és/vagy települések vezetői negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést
tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket.
A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt
kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül
megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Közreműködő Szervezet bármikor kérheti.
A települési vezetők (polgármester és alpolgármester) képviselik a települést a Konzorciumi ülés során. A Tagok
részéről más személyek részvétele lehetséges, azonban szavazati joggal meghatalmazás esetén sem
rendelkeznek. A települések vezetőit a települési képviselő testület hatalmazza fel döntésével, személyi változás
esetén 15 munkanapon belül a felhatalmazásnak meg kell születnie. A Konzorcium Tagjai 50%+1 fő igen szavazata
alapján döntenek a megvitatott kérdésekben.
A Megállapodás 4. pontja kiegészül a Konzorcium döntése alapján azzal, hogy a polgármestereknek adott, a Vezető
által meghatározott esetben faxon is lehet szavazniuk. A szavazáshoz szükséges minden információt és
dokumentumot a Konzorcium Vezetője, valamint a projektmenedzsment küld meg a települések részére, így azokat
aláírva, faxon is elküldhetik részükre. Ha a faxos szavazás nem sikeres, a Konzorcium személyesen dönt.
6. Közbeszerzési eljárások lefolytatása
A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának és lefolytatásának módjáról, az
eljárások során hozott döntésekért felelős személy(ek)ről, illetve testület(ek)ről a 10. pont rendelkezik.
8. A tagság megszűnése
8.2. A Konzorciumvezető nem jogosult a Konzorciumból kilépni. A Tagok azonban megállapodhatnak, hogy a
Konzorcium vezetését az erre irányuló szerződésmódosításban meghatározott időponttól más Tag lássa el, melyet
követően a korábbi Konzorciumvezető is jogosulttá válik a kilépésre.
8.6. A Tag kilépése, illetve kizárása (a továbbiakban együtt kilépése) esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a
Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a
Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontjától számított 10 napon belül a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt
kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett
tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a
Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Vezetőnek haladéktalanul,
ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. A feladat átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a
Konzorciumvezető, a kilépő Tag és a feladat-átvétellel érintett Tag ír alá.
A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben
meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig
megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.
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A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez
nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha a Tagok az
ingyenes használatról határoznak, a kiváló Tag tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződésben meghatározott, a
fenntartásra vonatkozó szabályok rá nézve a kiválását követően is kötelező érvényűek, a támogatási szerződés
megszűnésének időpontjáig. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során
létrejött vagyonra jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre
meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.
A kilépő Tag – olyan belépő Tag hiányában, aki a kilépő Tag kötelezettségeinek eleget tesz – köteles vállalni a
Konzorcium által vállalt kötelezettségek rá eső pénzügyi fedezetét, a megkötött szerződésekhez kapcsolódó önerő
és már kifizetett vagy kötelezettségként vállalt támogatás megfizetését, amennyiben a kilépése után ezen
szerződések díja arányosan nem csökken.
10. A Tagok egyéb megállapodásai
10.1. A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatására a Vezető – a megfelelő
kiválasztási eljárás útján - szakértőt bíz meg. A Tag települési önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a
Projekttel kapcsolatos menedzsment, műszaki ellenőri, PR kommunikációs és könyvvizsgálói feladatok ellátását
közbeszerzési eljárás útján kiválasztott szervezet látja el, a Konzorcium hatályos közbeszerzési szabályzatában
rögzítettek szerint.
A kivitelező kiválasztása Tagonként történik, az Ajánlatkérő a Tag települési önkormányzat, mely a kiválasztott
kivitelezővel a szerződést a projektben vállalt kötelezettségeknek megfelelően köti meg és felelős a kivitelezés
határidőre és megfelelő minőségben történő megvalósításáért. A kivitelezés előrehaladásáról a Tag folyamatosan
tájékoztatja a Konzorcium vezetőjét és Tagjait, valamint az érintett partnereket (menedzsment, műszaki ellenőrzés).
A kivitelezés megvalósítása során az érintett partnerekkel folyamatosan együttműködik, az általuk képviselt szakmai
javaslatokat megvizsgálja, e mellett a Közreműködő Szervezettől és egyéb hatóságoktól érkező állásfoglalkásoknak
megfelelően jár el.
10.2. A Projekt műszaki tartalmát a jogerős vízjogi létesítési engedélyek és azok mellékletét képező
tervdokumentációk rögzítik, amelyek a Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A Tag települési
önkormányzatok székhelyén megvalósuló főbb feladatokat, azok költségeit, valamint a Projekt teljes költségét, a
támogatás összegét, az önerő mértékét, teljes összegét és településenkénti megoszlását a Támogatási Szerződés
tartalmazza.
10.4. A 10.3. pontban részletezett saját forrásnak a Vezető részére történő átadására a konzorciumban Tagként
résztvevő települési önkormányzatok pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást kötnek a Vezető Kondoros Város
Önkormányzatával. A megállapodások célja, hogy a Konzorcium által elfogadott, szolgáltatásokra eső önerő a
kivitelezési vállalkozási szerződés megkötésének időpontja előtt a projekt elkülönített bankszámláján rendelkezésre
álljon.
Amennyiben az településekre jutó önerő nem kerül átadásra a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásnak
megfelelően, úgy a helyzet jogi és pénzügyi vizsgálatát, valamint az érintett Taggal történő eredménytelen
egyeztetést követően az adott település a Konzorcium Tagjaként a továbbiakban nem tekinthető, a rá eső támogatás
lehívását a Vezető nem kezdeményezi. Az adott Tag a Vezető felé az előzőleg, a projekt terhére Konzorciumi döntés
alapján vállalt kötelezettségek tekintetében kártérítéssel felel.
10.5. A Tagok tudomásul veszik, hogy a Konzorciumvezető részére Működési Hozzájárulást kötelesek fizetni a
támogatáshoz mérten, illetőleg a beruházási költséggel arányosan 0,05%-os mértékben, melyet 2014. május 15-ig
kötelesek rendezni a Konzorciumvezető felé, az alábbi megbontásban.
Békés Város Önkormányzata
Doboz Nagyközség Önkormányzata
Geszt Község Önkormányzata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Kondoros Város Önkormányzata
Kötegyán Község Önkormányzata
Kunágota Község Önkormányzata
Méhkerék Község Önkormányzata
Mezőberény Város Önkormányzata
Okány Község Önkormányzata
Pusztaföldvár Község Önkormányzata
Sarkad Város Önkormányzata
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata

94.617 Ft
38.920 Ft
27.126 Ft
141.454 Ft
48.324 Ft
39.287 Ft
80.157 Ft
45.215 Ft
152.857 Ft
68.660 Ft
40.481 Ft
109.624 Ft
25.574Ft
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Szarvas Város Önkormányzata
Tótkomlós Város Önkormányzata
Újszalonta Község Önkormányzata

198.987 Ft
125.188 Ft
28.096 Ft

Konzorcium vezető köteles a működési hozzájárulás felhasználásáról a projekt zárásakor tagok részére beszámolni.
11. Záró rendelkezések
11.1 Jelen Megállapodás módosítás 23 oldalon és 20 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási
szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
11.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Békéscsabai Járásbíróság, illetve értékhatártól
függően a Gyulai Törvényszék illetékességét kötik ki.
A Tagok a Megállapodás módosítást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

A Konzorcium Vezetője
Dankó Béla
polgármester
Kondoros Város Önkormányzata
P.H.
Aláírás dátuma:………………………….
A Konzorcium Tagjai
Izsó Gábor
polgármester
Békés Város Önkormányzata
P.H.

Simon István Tamás
polgármester
Doboz Nagyközség Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:…………………………

Aláírás dátuma:………………………….

Fábián Zsuzsanna
polgármester
Geszt Község Önkormányzata
P.H.

Vári András
polgármester
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:………………………….

Aláírás dátuma:………………………….

Nemes János
polgármester
Kötegyán Község Önkormányzata
P.H.

Pápai Zoltán
polgármester
Kunágota Község Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:………………………….

Aláírás dátuma:………………………….

Tát Margit
polgármester
Méhkerék Község Önkormányzata
P.H.

Siklósi István
polgármester
Mezőberény Város Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:………………………….

Aláírás dátuma:………………………….
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Fekete Zoltán
polgármester
Okány Község Önkormányzata
P.H.

Dr. Baranyi István
polgármester
Pusztaföldvár Község Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:………………………….

Aláírás dátuma:………………………….

Bende Róbert
polgármester
Sarkad Város Önkormányzata
P.H

Bakucz Péter
polgármester
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:………………………….

Aláírás dátuma:………………………….

Babák Mihály
polgármester
Szarvas Város Önkormányzata
P.H.

Dr. Garay Rita
polgármester
Tótkomlós Város Önkormányzata
P.H.

Aláírás dátuma:………………………….

Aláírás dátuma:…………………………

Jova Tibor
polgármester
Újszalonta Község Önkormányzata
P.H.
Aláírás dátuma:………………………….

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 03. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. március 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás 2014. február
26-ai módosítása
Nyíri Szmolár Eszter
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa 2014. február 26-án elfogadta a Társulási
Megállapodás újabb módosítását. A módosítás az alábbiakban részletezett okok miatt vált szükségessé:
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása "Változásbejelentés-Irat befogadás" tárgyú kérelmet nyújtott be a
Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságához. A kérelem elbírálásához az ÁVR 167/A. §-a, valamint a
167/C-E. §-ának jogszabályi előírások alapján szükséges az Igazgatóság által megküldött végzés rendelkező
részében részletezett hiányok pótlása.
A Társulási Megállapodás 1. sz. mellékletének kiegészítése tartalmazza a KEOP-1.1.1/2F pályázat
megvalósításához kapcsolódó átruházott hatáskörök jegyzékét. Az ebben a részben hivatkozott jogszabályok
változása ennek aktualizálását tette szükségessé.
A fenti változások ismételten szükségessé tették a Társulási Megállapodás módosítását. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat elfogadására!
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság egyhangúan javasolja a döntési
javaslat elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

A Bizottság egyhangúan javasolja a döntési
javaslat elfogadását.

Döntési javaslat
"Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás 2014. február 26-ai módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Megállapodás 2014. február 26-ai módosításait az alábbiak szerint:
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Megállapodás Módosítása
2014.02.26.
1. §
A Társulási Megállapodás I. fejezet 15. pontjának szövege az alábbiak szerint változik:
Az alábbi szövegrész törlésre kerül:
„A Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás gazdálkodási besorolása:
Önálló jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó szerv.”
A következő szövegrész az alábbiak szerint változik:
„A Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás főbb adatai:
Törzskönyvi azonosító: 583088
Adószáma: 15583082-2-04
KSH statisztikai számjel: 15583082-8411-327-04
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Pénzforgalmi számlaszám: Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás
10402142-21413499-00000000”
2. §
A Társulási Megállapodás I. fejezet 16. pontjának szövege az alábbiak szerint változik:
Államháztartási szakágazati besorolása és megnevezése:
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
3. §
A Társulási Megállapodás I. fejezet 17. pontjának szövege az alábbiak szerint változik:
A Társulás alaptevékenysége körében ellátandó közfeladata (kormányzati funkció, megnevezése):
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
Az alapfeladathoz kapcsolódó feladatok:
szervezeti keretet biztosít a települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési rendszerének,
az önkormányzati feladat- és közszolgáltatási rendszer közös, illetve térségi rendszerének kialakítása,
szervezése, működtetése, fejlesztése,
egyes ágazati feladatok közös szervezése, ellátása (ágazati feladatellátás),
a kistérség intézményrendszerének integrálása, feladatellátásának összehangolása,
a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinációja, fejlesztése,
közigazgatási feladat és hatáskörök ellátása,
térségfejlesztés (területfejlesztés és településfejlesztés összehangolása, programozási és tervezési
tevékenység.

4. §
A Társulási Megállapodás I. fejezet 18. pontjának szövege az alábbiak szerint változik:
A Társulás alapfeladatán felül végezhető vállalkozási tevékenysége:
A Társulás tulajdonában levő szélessávú internet hálózat bérbeadás útján történő üzemeltetése, hasznosítása.
A tevékenység bevételei és kiadásai elszámolásához használható kormányzati funkció:
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5. §
A Társulási Megállapodás III. fejezet 4.1. pontjának szövege az alábbiak szerint változik:
Az alábbi szövegrész törlésre kerül:
„Önállóan működő gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv.”
6. §
A Társulási Megállapodás 1. sz. mellékletének kiegészítése Átruházott hatáskörök jegyzéke az alábbiak
szerint változik:
„A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás
1. sz. mellékletének kiegészítése
Átruházott hatáskörök jegyzéke
Szarvas, Gyomaendrőd, Csabacsűd, Kondoros, Kardos települések önkormányzatai a KEOP-1.1.1/2F/09-11-20120005azonosítószámúpályázati projekt megvalósítását, és a társulás kizárólagos tulajdonát képező üzemeltető
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szervezet létrehozását követően az alábbi önkormányzati hulladékgazdálkodási hatásköröket ruházzák át a Körösszögi Kistérség Többcélú Társulására a jelenleg hatályos hatásköri jegyzék szerint:
Feladat/Hatáskörök

Jogszabály

Kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az
2012. évi CLXXXV. tv. 33.-37.§
ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék
kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és
tart fenn.
A közszolgáltatóra vonatkozó szabályok betartatása

2012. évi CLXXXV. tv.41.-45. §

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó 2012. évi CLXXXV. tv.46.-52. §
szabályok betartatása
A közszolgáltatói szerződés felmondható
A közszolgáltatási szerződés felmondása esetén el kell
járni

2012. évi CLXXXV. tv. 37. §
2012. évi CLXXXV. tv. 37./A §

A közszolgáltató ügyfélszolgálatára vonatkozó szabályok 2012. évi CLXXXV. tv.53. §
betartatása
A hulladék jogellenes elhelyezésével illetve elhagyásával 2012. évi CLXXXV. tv.61. §
kapcsolatos szabályok betartatása
Területi hulladékgazdálkodási tervek és területi
megelőzési programokra vonatkozó rendelkezések
betartatása

2012. évi CLXXXV. tv. 74.-78.§

A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről
és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének
feltételeiről betartása
A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba
vételéről, valamint hatósági engedélyeztetéséről szóló
rendelet betartatása
A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettségekről
A csomagolási és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységekről

438/2012. (XII.29.) Korm. r.
439/2012.(XII.29.) Korm. r.
440/2012.(XII.29.) Korm. r.
442/2012.(XII.29.) Korm. r.”

Szarvas, 2014. február 26.
Brlás János sk.
Társulási Tanács elnöke

A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban
maradnak.
Szarvas, 2014. február 26.

Brlás János sk.
a Társulási Tanács elnöke

Dr. Melis János sk.
Szarvas Város Jegyzője
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. március 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2014-2015 évi gázbeszerzésre Bíráló Bizottság létrehozása
Nyíri Szmolár Eszter
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2013. évi gyakorlatnak megfelelően a 2014-2015. gázévre közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.
Nagy Sándor energetikus véleménye szerint - a tavalyi év gyakorlatának megfelelően - a 20 m3/óra teljesítmény
feletti fogyasztási helyekkel kell részt venni a földgázbeszerzésben. A gázbeszerzés tekintetében a becsült összeg a
2013-2014-es gáz év adataira támaszkodva nettó 35 M Ft, tehát közbeszerzés köteles. A Kbt. 121. § (1) bekezdés b)
pontja alapján uniós értékhatár alatti, nyílt eljárást kell lefolytatni, a törvény Második Részében meghatározott
szabályok szerint, a 122-122/A. §-ban foglalt eltérésekkel. A fedezet a 2014. évi költségvetésben biztosítva van.
A Közbeszerzési Szabályzatunk 11.) b) pontja alapján a jelen projektben eljáró Bíráló Bizottság személyeire a
következő javaslatot tesszük:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr. Varga Imre
Pénzügyi szakértelem biztosítására: Tóthné Gál Julianna pénzügyi előadó
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítására (elektromos-energia beszerzés): Nagy Sándor energetikus
Esetleges további tagokat a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolhat.
A Bíráló Bizottság létrehozása után – velük együttműködve – a Közbeszerzési csoport megkezdi az eljárást
megindító felhívás elkészítését.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Bíráló Bizottság kijelölésére vonatkozó javaslatot tekintsék át és
véleményezzék!

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

A Bizottság egyhangúan javasolja a döntési
javaslat elfogadását.

Döntési javaslat
"2014-2015 évi gázbeszerzésre Bíráló Bizottság létrehozása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014-2015. évi gázbeszerzéssel kapcsolatban a
Bíráló Bizottság tagjait az alábbiak szerint határozza meg:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr. Varga Imre
Pénzügyi szakértelem biztosítására: Tóthné Gál Julianna pénzügyi előadó
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítására (elektromos-energia beszerzés): Nagy Sándor energetikus

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 03. 27.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. március 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

"Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése" c. pályázat kapcsán Bíráló Bizottság
létrehozása
Nyíri Szmolár Eszter
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
2014. március 20-án elektronikus felületen értesültünk arról, hogy a 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján "Iskolai
közétkeztetés színvonalának fejlesztése" című pályázatunk pozitív elbírálásban részesült.
A beruházás összköltsége 36.001.031 Ft, mely érték eléri a közbeszerzési értékhatárt. Ha a támogatási szerződés
valóban létrejön, a beruházást közbeszerzés útján szükséges megvalósítani. Ebben az esetben a közbeszerzésekről
szól 2011. évi CVIII. tv. (továbbiakban Kbt.) rendelkezései, valamint a Közbeszerzési Szabályzatunk 11. b) pontja
alapján Bíráló Bizottságot szükséges létrehoznia a T. Képviselő-testületnek.
A Bíráló Bizottság tagjaira a következő javaslatot tesszük:
Jogi szakértelem: Dr. Timár Gyöngyi
Pénzügyi szakértelem: Tóthné Gál Julianna
Műszaki szakértelem: Nyíri-Szmolár Eszter
További Bíráló Bizottsági tagként javasoljuk Lehóczkiné Timár Irént.
A pályázat rövid leírása:
A pályázat keretei között az iskolai étkeztetési feladatokat is ellátó Térségi Szociális Gondozási Központ Központi
Konyháját és kettő telephelyét kívánjuk fejleszteni.
Infrastrukturális fejlesztés valósulna meg a Központi Konyha esetében, ahol szeretnénk kialakítani egy hűtőkamrát,
mellyel kiváltható lenne az intézményben jelenleg is működő 8 db fagyasztó láda és a 8 db hűtőszekrény, melyek
energiafelhasználása az állandó használat miatt jelentős. A hűtőkamra kialakításával jelentős energia- és
költségmegtakarítást remélünk.
Régóta esedékes már a Kis Bálint Általános Iskola diákjai által használt, Gyomaendrőd, Kossuth u. 3. szám alatt
található tálalókonyha felújítása, korszerűsítése. Támogatás elnyerése esetén lehetőség lenne az épület
homlokzatának külső hőszigetelésére és a lábazati fal utólagos vízszigetelésére. Sor kerülne a homlokzati
nyílászárók cseréjére, a tető héjazat felújítására. Ezen tevékenységek elvégzését követően az épület energetikailag
korszerűbbé válna, így várható a működtetési költségek csökkentése.Kiegészítésként szeretnénk a belső festést és
a padlóburkolat felújítását is elvégezni, mely esztétikai és higiéniai szempontból is lényeges eleme fejlesztési
terveinknek.
Ezeken túlmenően a Kossuth úton és a Népliget utcábn található általános iskolai tálalókonyhák esetében - az
étkeztetés színvonalának fejlesztése érdekében - szeretnénk beszerezni melegen tartó pultokat a hozzájuk tartozó
edényekkel és fedőkkel.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntési javaslat elfogadására!
Döntési javaslat
""Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése" c. pályázat kapcsán Bíráló Bizottság létrehozása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 4/2014. (I.31.) BM rendelet alapján
"Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése" c. pályázat megvalósítására létrehozandó közbeszerzési Bíráló
Bizottság tagjait az alábbiak szerint:
- Pénzügyi szakértelem: Tóthné Gál Julianna
- Jogi szakértelem: Dr. Timár Gyöngyi
- Műszaki szakértelem: Nyíri-Szmolár Eszter
- Lehóczkiné Timár Irén
Határidők, felelősök:
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Határidő: 2014. 03. 27.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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22. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. március 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Körösi Halász Szövetkezet kérelme
Csényi István
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
A Körösi Halász Szövetkezet ( Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 27. ) a 2000. április 3.-án kelt haszonbérleti szerződés
alapján hasznosítja a Csókási-zugi, Hantoskerti, Fűzfás-zugi, Rév-zugi, Német-zugi holtágakat. A haszonbérleti
szerződés határozott időtartamra, 2014. december 31.-ig szól.
A Szövetkezet a Magyar Állam tulajdonában lévő természetes vizek halászati hasznosítására szintén haszonbérleti
szerződést kötött a Földművelésügyi Minisztériummal, amely szerződés 2015. december 31-ig érvényes.
A Szövetkezet kérelemmel fordult Gyomaendrőd Város Képviselő - testületéhez.
A Szövetkezet ésszerűségi és gazdasági okokból az Önkormányzattal kötött haszonbérleti szerződés
meghosszabbítását kéri változatlan feltételek mellett 2015. december 31.-ig. A Szövetkezet Elnökével történt
egyeztetés alapján a változatlan feltételek alatt azt értik, hogy 2015. december 31. napjáig a bérleti díjat a 2013.
május 29-én megkötött haszonbérleti szerződésmódosításban leírtak szerint haltelepítéssel egyenlítenék ki.
A Szövetkezet véleménye szerint az állammal és az önkormányzattal kötött szerződések „együttmozgatása” több
szempontból előnyös:
1. a horgászok kedvező áron jutnak az engedélyükhöz, mivel a jelenlegi rendszer szerint a holtágakra kiváltott
engedély jogosulttá teszi a Szövetkezet által használt folyószakaszokon való horgászatra is.
2. ha a horgász időjárási, vízjárási vagy egyéb okok miatt nem tud a holtágon halat fogni, próbálkozhat a más
körülményeket biztosító folyón való horgászással ugyanazon költségek mellett.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet alapján a vagyonelem a forgalomképtelen kiemelt jelentőségű
nemzeti vagyonba tartozik.
A korábbi szerződésmódosítások tárgyában a döntést a T. Képviselő – testület hozta meg.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság 1 igen, 1 nem és 2 tartózkodás mellett
elutasította az előterjesztést.

Döntési javaslat
"Haszonbérleti szerződés módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Körösi Halász Szövetkezet kérelmének helyt adva / 5500
Gyomaendrőd, Kossuth út 27. szám / a Csókási-zugi, Hantoskerti, Fűzfás-zugi, Rév-zugi, Német-zugi holtágak
haszonbérletére kötött 2013. május 9-én kelt megállapodás módosítást az alábbiak szerint módosítja.
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MEGÁLLAPODÁS
MÓDOSÍTÁSA
Mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete ( 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. )
képviseletében eljáró Várfi András polgármester, bérbeadó /továbbiakban: bérbeadó/
másrészről a Körösi Halász Szövetkezet képviseletében Dr. Csoma Antal elnök / 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út
27. szám / mint bérlő / továbbiakban: bérlő/ között a mai napon és helyen a Csókási-zugi, Hantoskerti, Fűzfás-zugi,
Rév-zugi, Német-zugi holtágak 2013. május 29-én kelt haszonbérleti megállapodás módosítás tárgyában a
következő feltételek mellett:
1.
Felek közös megegyezés alapján Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete …/2014.(III.27.) önkormányzati
határozatának megfelelően a 2013. május 29-én kelt haszonbérleti szerződés 2. és 3. pontjában helyébe az alábbi
rendelkezések lépnek.
„2.
Felek közös megegyezés alapján figyelemmel Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete
…/2014.(III.27.) önkormányzati határozatára értelmében a használt bérlemények bérleti díja 2013, 2014 és
2015 években a 3 éven keresztül vállalt haltelepítési program végrehajtása munkáinak bruttó elszámolása
úgy történik, hogy a bérbeadó az ellenőrzött haltelepítési munkák igazolt kiadásairól szóló számla
összegének mértékéig azt beszámítja a bérleti díjba a számviteli szabályoknak megfelelően.”
„3.
Felek a mindenkori bérleti díjat jelen megállapodás módosítás aláírásának napjától kezdődően oly
módon tekintik teljesítettnek, hogy abba 3 éven keresztül beszámításra kerül a bérlő saját költségén
telepített a haszonbérleti díj összegének megfelelő mennyiségű II. és III. nyaras ponty. Továbbá a bérlőnek
igazolnia kell az általa vállalt saját költségén, ugyanezen mennyiségű II. és III. nyaras ponty telepítésének az
elvégzését. Az igazolást, a bérbeadó által kijelölt átvevő a szállítójegy aláírásával jegyzi.”

2.

A megállapodás módosítás az eredeti megállapodás egyéb rendelkezéseit nem érinti.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
Alulírott szerződő felek jelen megállapodás módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Gyomaendrőd, 2014. április ....

…………………………………………
Várfi András
Polgármester

…………………………………………
Dr. Csoma Antal
Elnök

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 04. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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23. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. március 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Területszerzés csónak kikötő létesítéséhez
Csényi István
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a 2011. január 27-i ülésén [ 24/2011.(I. 27.) önkormányzati határozat ]
döntött arról, hogy elvi támogatását adja az önkormányzati tulajdonban lévő 0823/2 hrsz.-ú és a mellette
elhelyezkedő 0822/5 hrsz.-ú földrészletből történő tulajdonszerzés útján létrejövő területen sport csónak és kishajó
kikötő létesítéséhez.
A 0822/5 hrsz.-ú ingatlan területe 19 ha és 4403 m2, ebből 3 ha 6283 m2 szántó, 15 ha 8120 m2 pedig legelő
megjelölésű. Az ingatlanból a Csuvár Katalin tulajdoni része: 1679/12958. Ez a tulajdoni rész területre vetítve 2 ha
és 5189 m2-t tesz ki.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazta Várfi András polgármestert, hogy a sport csónak és kishajó
kikötő létesítésének előkészületi és tervezési munkáiban részt vegyen. Az előkészítő munkálatokhoz kapcsolódóan
előzetes tárgyalásokat folytasson a 0822/5 hrsz.-ú ingatlan magántulajdonban lévő területrész megszerzése
érdekében, amely történhet adásvétellel vagy cserével is.
A fejlesztési elképzelések megvalósításához az önkormányzat ingyenesen használatba adta 0823/2 hrsz.-ú ingatlant
a Körös Kajak Sportegyesületnek. Az ingatlanon a rossz állapotban lévő bérlakásokat az egyesület pályázati
forrásból átalakította csónakházzá, amelynek a munkálatai 2012 évben fejeződtek be.
A sport csónak és kishajó kikötő létesítéséhez szükséges területigény érdekben többszöri egyeztetést és tárgyalást
követően sikerült megegyezni Csuvár Katalin tulajdonossal a tulajdonrészének a megvásárlása ügyében. Csuvár
Katalin nem kívánt területet cserélni az önkormányzattal.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete 2013. októberi ülésére beterjesztésre került Csuvár Katalin tulajdoni
hányadának a megvásárlása. Az előterjesztéhez mellékelve lett a Gyomaendrődi sport – és kishajó kikötő előzetes
megvalósíthatósági tanulmánya. A megvalósíthatósági tanulmány a 2013. októberi ülés anyagában megtekinthető.
A területvásárlás célja: sport csónak és kishajó kikötő létesítése.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a 2013. októberi ülésén nem hozott döntést a terület megvásárlására.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a sport csónak és kishajó kikötő létesítéséhez történő területvásárlást
megelőzően [507/2013.(X.31.) önkormányzati határozat] az alábbiakat kérte megvizsgálni:
1. A sport csónak és kishajó kikötő létesítéséhez pontosan mekkora területre van szükség,
2. Az érintett területen, illetve a közvetlen környezetében van-e hasonló tevékenységre kiadva engedély,
3. A Magyar Államtól előzetesen információt kell kérni, hogy Csuvár Katalin tulajdonrészének megvásárlása esetén
kíván-e élni az elővásárlási jogával, illetve a későbbiek során amennyiben szükséges hajlandó-e területet eladni az
önkormányzat részére.
A felmerülő kérdésekre adott válaszok:
1. A sport csónak és kishajó kikötő létesítéséhez a Dévaványa irányába vezető műút hosszában 80 méter
szélességben, mintegy 2,5 ha területre van szükség. Az előterjesztéshez a terület elhelyezkedéséről térképrészlet
van mellékelve.
2. Az érintett területhez kapcsolódóan a folyón Székely János gyomaendrődi lakosnak van engedélye a Nemzeti
Közlekedési Hatóságtól 6 m x 2 m felületű úszóstég elhelyezésére.
3. Csuvár Katalin a 0822/25 hrsz-ú ingatlanból a 1679/12958 tulajdoni hányadát ( 2 ha és 5189 m2 ) csak is
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kizárólag értékesíteni kívánja 2 millió forint összegben. Csuvár Katalin nyilatkozata az előterjesztés mellékletét
képezi.
4. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től megkértük az elővásárlási jogra vonatkozó nyilatkozatot. Az előterjesztés
készítésének időpontjáig még nem érkezett válasz.
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 2013. évi CXXII. törvény jelentős változásokat hozott a termőföldek
adásvételének szabályozásában.
A jogszabály alapján a föld tulajdonjogát közfoglalkozás, illetve településfejlesztés céljára az önkormányzat
megszerezheti.
A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján a terület vízgazdálkodási
terület, természet közeli övezetén (Vg-Tt), ahol az élőhelyek védelme biztosítandó.
A Vg jelű vízgazdálkodási területek, illetve jelölt vízfelületek hasznosítása a vonatkozó vízügyi és természetvédelmi
jogszabályoknak megfelelően, a vízügyi és természetvédelmi hatóság által meghatározott feltételek szerint történhet.
Vízgazdálkodási rendeltetésű övezetben építmény építése, növénytelepítés az illetékes szakhatóságok
engedélyezésének megfelelően történhet.
Az érintett hatóságokkal történt előzetes egyeztetések, engedélyek és tervek alapján a sport csónak és kishajó
kikötő megvalósítható.
A sport csónak és kishajó kikötő megvalósítása a településfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény megfogalmazott céljaiba besorolható. Ennek megfelelően a terület megszerzése nem ütközik jogszabályba.
A Magyar Állammal kapcsolatos vagyonrendezési ügyek az eddigi tapasztalatok alapján hosszadalmasak. Ez
korábban elérte a 4 évet is. Jelenleg a hivatali épület tulajdonrendezési ügye közel 2 éve folyik.
Ezért amennyiben a T. Képviselő – testület a terület megvásárlása mellett dönt, akkor javaslom az adásvételi
szerződés megkötését, amelyre határidőben köteles nyilatkozni a Magyar Állam.
Az adásvétel során eljáró ügyvédi képviselettel, valamint az okiratok megszerkesztésével dr. Tímár Gyöngyi
ügyvédet javaslom megbízni.
Amennyiben az adásvétel létre jön, akkor rendezni kell a földforgalmi törvényben meghatározott tulajdonostársak
közötti használati megosztást. A terület használati megosztását az előterjesztéshez mellékelt térképvázlat szerint
kell megkérni.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság 2 igen és 2 tartózkodás mellett elutasította
az előterjesztést.

Döntési javaslat
"A terület megvásárlása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete megvásárolja Csuvár Katalin Gyomaendrőd, Bocskai István utca 57.
szám alatti lakos 1679/12958 tulajdoni hányadát a 0822/5 hrsz.-ú ingatlanból az alábbi feltételek mellett.
1. A tulajdoni hányad vételára: 2 millió Ft.
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2. A vételár megfizetése a Magyar Állam részéről, az elővásárlási jog lemondásról szóló nyilatkozat átvételét
követő 8 napon belül.
A területvásárlás célja: sport csónak és kishajó kikötő létesítése.
Az adásvétel során eljáró ügyvédi képviselettel, valamint az okiratok megszerkesztésével dr. Tímár Gyöngyi
ügyvédet javaslom megbízni.
A tulajdoni hányad megvásárlását követően Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Magyar Állammal a terület
használati megosztását a megvalósítandó sport csónak és kishajó kikötő vonalában kéri megjelölni az
előterjesztéshez mellékelt térképvázlat szerint.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 05. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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A csónak kikötő létesítéséhez szükséges terület

Csónak és kishajó kikötő tervezett területe

24. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. március 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Játszótér építés
Szabóné Galambos Éva
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésében 3 millió Ft-ot különített el játszótér építésére.
A 2012-es évben több játszóteret szükséges volt elbontani, mivel nem feleltek meg a szabványoknak, ezért azon
területekre tervezzük a játszóterek építését, ahol 2012 előtt voltak, vagy egy lefedetlen a település rész,
nevezetesen a Dr. Csókási Béla térre, Besenyszegre és egy új területre az Árpád út - Kállai utca sarkán lévő
zöldterületre.
Árajánlatokat kértünk a játszóterek kialakítására a kecskeméti Hetes Kft-től, Nyisztor Zoltánné egyéni vállalkozótól
és a Magyar Játszótér Kft-től. A beérkezett ajánlatok alapján a legmegfelelőbb árajánlatot a Magyar Játszótér Kft.
adta, mely alapján a három játszótér kialakítása bruttó 2.377.875 Ft-ba kerülne. Az ajánlat tartalmaz mindhárom
játszótérre 1 rugóshintaló eszközt, 1 mérleghintát, 1 homokozót, 1 nagytornyot műanyag csúszdával, valamint az
Árpád utcai játszótérre plusz 1 db kétüléses hintát, mivel a Dr. Csókási Béla téri és a Besenyszergi játszótéren 1-1
kétüléses hinta telepítésre került a tavalyi évben.
Az árajánlatban a telepítéssel kapcsolatos földmunkák és megfelelő ütéscsillapító kialakítása még további költséggel
jár.
A fent szereplő ajánlat belefér 3.000.000.-Ft-os összegbe, így amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt a fent
szereplő tartalommal a három játszótér megépíthető.
A játszóteret használatba venni csak egy a GKM által kijelölt ellenőrző szervezet által végzett, a biztonsági
követelményeknek való megfelelést ellenőrző vizsgálatot követően lehet, melynek költségét az árajánlat nem
tartalmazza.
A T. Képviselő-testület támogatása esetén a Városüzemeltetési osztály a beérkezett árajánlatok alapján megkezdi
beszerzést.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Dr. Csókási
Béla téren, Besenyszegen és a Kállai F.- Árpád utca kereszteződésében lévő
zöldterületen komplett játszótér kiépítését. A beruházás megvalósításához
szükséges forrást a 2014. évi önkormányzati költségvetésben játszótér építésre
elkülönített 3 millió forint terhére biztosítsa.

Döntési javaslat
"Játszótér építésének 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 Dr. Csókási Béla téren, Besenyszegen és
a Kállai F.- Árpád utca kereszteződésében lévő zöldterületen komplett játszótér kiépítését. A beruházás
megvalósításához szükséges forrást a 2014. évi önkormányzati költségvetésben játszótér építésre elkülönített 3
millió forint terhére biztosítja
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 03. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
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25. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. március 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Az Apponyi u. 24/A. szám alatti bérlakás kiutalása
Debreceni Zoltánné, Keresztesné Jáksó Éva
Lehóczkiné Timár Irén egyéni választókerületi önkormányzati képviselő
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-Testület!
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (3)
bekezdés c) pontja alapján a Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/A. szám alatti szolgálati bérlakás Kunné Diós Valéria
(1962.) Gyomaendrőd, Kis u. 10. szám alatti lakos részére – családi problémák miatt - 2013. november 6. napjától
2014. május 5. napjáig kiutalásra került.
A hivatkozott jogszabályhely kimondja:
„A Polgármester átruházott hatáskörben
a) …
b) …
c) rendkívüli, azonnali intézkedést igénylő életkörülmények kialakulása esetén sürgős elhelyezést igénylő esetben –
a bizottság és a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – dönt az üres, rendelkezésre álló bérlakások
pályázati eljárás lefolytatása nélküli, soron kívüli biztosításáról,”
A rendelet 6. § (5) bekezdése alapján sürgős elhelyezést igénylő esetben a bérlakás határozott időtartamra,
maximum 6 hónap időtartamra kerülhet kiutalásra.
A bérlakás soron kívüli kiutalásáról szóló tájékoztatót Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 604/2013. (XI. 28.)
Gye. Kt. határozatával tudomásul vette.
Kunné Diós Valéria 2014. február 26. napján kelt levelében azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a
bérlakás bérleti jogviszonya határozatlan időtartamra kerüljön részére meghosszabbításra.
Indokolásként leírta, hogy a saját tulajdonú lakása 2013. december 30-án leégett, az lakhatatlanná vált, önerőből
lakásproblémáját nem tudja megoldani.
Helyi rendeletünk 11. §-a alapján szociális bérlakás esetében a lakásbérleti szerződést öt évre megállapított,
határozott időtartamra lehetne megkötni.
A Gyomaendrőd Apponyi u. 24. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban három bérlakás található. A lakások
és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendeletünkben a három
bérlakásból egy lakás (24/C) szociális-, a másik két lakás (24/A és 24/B) szolgálati bérlakásként van nyilvántartva.
A bérlakások komfortfokozata összkomfortos, azonban az épület régi építésű, így a lakás belső falazata vizes, a
lakásokat télen nehezen lehet felfűteni, a 24/A. szám alatti lakás külső fala erősen repedezett. Az ingatlan
állapotából kifolyólag célszerű lenne a bérlakást szociális bérlakássá átminősíteni, így a három lakásból kettő lakás
szociális bérlakásként funkcionálna.
Kunné Diós Valéria egyedül neveli két kiskorú gyermekét, jövedelmi (40.000.-Ft/hó/fő) és vagyoni viszonyai alapján
a helyi rendelet 10. §-ában foglalt, a szociális bérlakásra való jogosultság feltételeinek megfelel.
Amennyiben a Képviselő-testület Kunné Diós Valéria kérelmének helyt ad, és a bérlakást 2014. május 6. napjától
további öt évre szociális bérlakásként kívánja biztosítani kérelmező részére, úgy szükséges a helyi rendelet
módosítása a Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/A. szolgálati bérlakás szociális bérlakássá minősítése céljából.
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 Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.
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Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

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

Döntési javaslat
"Az Apponyi u. 24/A. szám alatti bérlakás kiutalása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt a lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosítását – a Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/A.
bérlakás átminősítése okán - a soron következő testületi ülésre készítse elő.
Ezzel egyidőben a Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/A. szám alatti bérlakást 2014. május 6. napjától 2019. május 5.
napjáig Kunné Diós Valéria (ln.: Diós Valéria, szh.: Dévaványa, szi.: 1962. 08. 25. anyja neve: Józsa Mária) részére
kiutalja és felhatalmazza az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot, hogy a
rendelet módosítást követően a bérlővel a szociális bérlakásra vonatkozó bérleti szerződést kösse meg.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 05. 06.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
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26. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. március 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Szolgálati bérlakás igénylés
Debreceni Zoltánné, Keresztesné Jáksó Éva
Lehóczkiné Timár Irén egyéni választókerületi önkormányzati képviselő
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Seprenyi Mária (1979.) Gyomaendrőd, Petőfi S. u. 58. szám alatti lakos azzal a kéréssel fordult az
önkormányzathoz, hogy részére a Magtárlaposi úton lévő szolgálati bérlakások közül – kisebb alapterületű - egy
bérlakás kerüljön részére kiutalásra.
Indokolásként leírta, hogy a Térségi Szociális Gondozási Központ Szent Imre Idősek Otthonának egységvezetője,
10 éve dolgozik az intézményben. Egyedül neveli a gyermekét.
Mraucsik Lajosné intézményvezető javasolja Seprenyi Mária kérelmének pozitív elbírálását. Leírta, hogy Seprenyi
Mária vezetőgondozóként, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban látja el munkaköri feladatait,
elvárásoknak megfelelően. Seprenyi Mária egyedül neveli négy éves gyermekét. Jelenleg a szüleivel él egy
lakásban.
Az önkormányzat tulajdonában álló Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3. szám alatti társasházban öt lakás került
kialakításra, az alsó szinten kettő, az emeleti részen három.
A bérlakások közül az egyik földszinti (Magtárlaposi u. 1-3/II.) lakás került 2013. november 1. napjától kiutalásra. A
másik földszinti lakás a 2 számú felnőtt háziorvosi körzetet betöltő házi orvos számára kerül kiutalásra.
Az emeleten található három lakás üresen áll.
Az üresen álló lakások adatai:
1-3/III
1-3/IV.
1-3/V.

utcafronti
középső
belső

68,37 m²
56,94 m²
72,03 m²

24.610,- Ft/hó
20.500,- Ft/hó
25.930,- Ft/hó

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 Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

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

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

Döntési javaslat
"Szolgálati bérlakás igénylés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3/III. szám alatti
szolgálati bérlakást Seprenyi Mária (szi.: 1979. 04. 19. szh.: Gyoma, an.: Gellai Mária) Gyomaendrőd, Petőfi S. u.
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58. szám alatti lakos részére 2014. április 1. napjától kiutalja mindaddig még a Térségi Szociális Gondozási Központ
alkalmazásában áll.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Várfi András polgármester urat az alábbi
bérleti szerződés megkötésére.
BÉRLETI SZERZŐDÉS
SZOLGÁLATI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSRA
mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseli Várfi András
polgármester), mint bérbeadó (továbbiakban, bérbeadó),
másrészről
Név:
Leánykori név:
Szül. hely, idő:
Anyja neve:

Seprenyi Mária
Seprenyi Mária
Gyoma, 1979. 04. 19.
Gellai Mária

mint bérlő (továbbiakban: bérlő) között Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
……………………számú határozata alapján az alábbi feltételekkel:
1.) Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3/III. sz. alatti lakás Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában áll,
kezelője GYOMASZOLG IPARI PARK Kft.
A lakás helyiségei: 2 félszoba és egyéb helyiségek
A lakás alapterülete: 68,37 m²
A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek: --A közös használatú helyiségek és területek: udvar
2.) Bérbeadó bérbe adja az 1.) pontban megjelölt lakást és a hozzá tartozó közös használatú helyiségeket
mindaddig még Seprenyi Mária a Térségi Szociális Gondozási Központ alkalmazásában áll.
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: 24.610,- Ft/hó
Egyéb szolgáltatások megnevezése és díja: -Bérlő minden hónap 10. napjáig köteles előre esedékesen megfizetni az önkormányzati lakásokat kezelő
Gyomaszolg Ipari Park Kft. Gyomaendrődi OTP-nél vezetett 11733120-26653897 sz.-ú számlájára
bérleti díjként: 24.610,- Ft-ot,
egyéb szolgáltatásokért -- Ft-ot,
összesen: 24.610,- 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 április hó 1. napján.
5.) Bérleti díjfizetési kötelezettség 2014. év április hó 1. napjától áll fenn.
6.) Bérlő a lakás átalakítására, korszerűsítésére feleknek a munkálatok megkezdését megelőzően létrejött külön
megállapodása alapján jogosult.
7.) Bérlő és a vele együtt lakó személyek a lakás rendeltetésszerű, a szerződésben foglaltak szerinti használatára
jogosultak és kötelezettek is egyben.
8.) A felek szerződésbeli jogai és kötelezettségei:
Bérbeadó részéről:
- a bérlemény rendeltetésszerű (komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel) használatra történő
birtokbaadása,
- megállapodás kötése bérlővel a rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétel elvégzésében és a
költségelszámolás feltételeiben,
- az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképességéről, a közös használatra szolgáló
helyiségek állagában és berendezésekben keletkezett hibák megszűntetéséről gondoskodás,
- életveszélyt okozó, az épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, a szomszédos lakások, nem lakás céljára szolgáló
helyiségek rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó hibák elhárításáról haladéktalanul intézkedés,
- azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy felújítása során eljárni,
- a bérbeadói kötelezettségek elvégzésére kijelölt (üzemeltető) megnevezésével a bérlőt írásban tájékoztatni,
- bérleti és biztosított külön szolgáltatások esedékes díjainak számla ellenében érvényesítése,
- a bérlő helyett és költségére elvégeztetett munkák költségének számla és fizetési felhívás melletti érvényesítése,
továbbá kieső bérleti díjjal egyező mértékű használati díj igénylése,
- jogcím nélküli használat esetére a lakás kiürítési eljárás haladéktalan megindítása és ezzel összefüggésben a
használati díj (R. 23. § -ában meghatározott összegű) érvényesítése,
- befogadó nyilatkozat, lakáscseréhez hozzájárulás megadása.
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Bérlő
- a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, cseréjéről
való gondoskodás azon időpontban és olyan módon, ahogyan azt a lakás, illetőleg a lakásberendezések állapota
szükségessé teszi,
- az általa vagy vele együtt lakó személyek magatartása miatt a lakásban vagy az épület központi berendezéseiben
keletkezett hiba haladéktalan kijavítása, bérbeadói felszólítás alapján a kár megtérítése,
- az épület karbantartásával (felújításával, helyreállításával, átalakításával, stb.) munkák tűrése, amennyiben az nem
eredményezi a lakás megsemmisülését,.
- negyedévente igazolja a lakbér és közüzemi szolgáltatások díjának megfizetését.
9.) A bérlővel jelen szerződés alapján együtt költözők: (név, személyes adatok):
Juhász Marcell (szi.: 2010. 02. 25. szh.: Budapest 08, an.: Seprenyi Mária)
10.) A szerződést kötő feleknek tudomásuk van arról, hogy
- a lakásbérleményben a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül a bérlő 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. .................
……………….
bérlő

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

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 04. 01.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
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27. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2014. március 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Nagylaposi bolt nyitása
Hunya Péter
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Nagylapos településrészen a decemberben bezárt élelmiszerbolt óta nincs rendes ellátása az ott lakóknak. A
lakosoknak továbbra is nehézséget jelent a mindennapi alapvető élelmiszerekhez való hozzájutás. Ez a helyzet
nagymértékben megnehezíti a településrész lakóinak megélhetését, hosszú távon hozzájárul ezen városrész
lélekszámának csökkenéséhez.
A Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet továbbra is újranyitná az élelmiszerboltot és meg is tette ennek
érdekében a lépéseket. Megkötötte a bérleti szerződést a tulajdonossal, elindította az engedélyezési eljárásokat,
amelyek várhatóan lehetővé teszik, hogy április elején megnyíljon a bolt. Több lehetséges beszállítóval való
tárgyalás után megállapítható, hogy 30 napos fizetési kondícióval több, mint másfél millió forint értékű árukészlettel
fel tudják tölteni az üzlethelységet. Várhatóan néhány beszállító még állóeszközöket is tud kihelyezni a boltba, így
összességében lényegesen kevesebb indulótőkére lehet szükség. A boltvezetői bér finanszírozásához a munkaügyi
központon keresztül támogatást igénylünk.
Tehát mindösszesen a következő forrás szükséges a bolt indításához: 1 db pénztárgép 180eFt, 1 db ablakos álló
hűtő 80eFt, 1 db mélyhűtő láda 60eFt,1 db belker mérleg, hitelesítéssel 30eFt, HACCP 40eFt, 3 havi bérleti díj
180eFt, 3 havi munkabér járulékkal 462eFt, 3 havi rezsi költsége 120eFt, összesen 1 152 000 Ft.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előlegezzen meg 1 152 000 forint összeget a Gyomaendrődi Start
Szociális Szövetkezet részére, hogy elkezdhesse üzemeltetni a boltot. A Szövetkezet a kapott összeget 2015.
március 1. követően 24 hónapon belül törleszteni fogja a teljes mértékben.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolta,
hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata vásárolja meg a Nagylaposi bolt
nyitásához szükséges eszközöket; 1 db pénztárgép 180eFt, 1 db ablakos álló
hűtő 80eFt, 1 db mélyhűtő láda 60eFt,1 db belker mérleg, hitelesítéssel 30eFt,
HACCP 40eFt és adja át a szövetkezetnek ingyenes haszonkölcsön szerződés
keretében.

Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi
Bizottság

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
javasolta, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata vásárolja meg a
Nagylaposi bolt nyitásához szükséges eszközöket; 1 db pénztárgép 180eFt, 1
db ablakos álló hűtő 80eFt, 1 db mélyhűtő láda 60eFt,1 db belker mérleg,
hitelesítéssel 30eFt, HACCP 40eFt és adja át a szövetkezetnek ingyenes
haszonkölcsön szerződés keretében.

Döntési javaslat
"Nagylaposi bolt nyitása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testület megvásárolja a Nagylaposi bolt nyitásához szükséges eszközöket; 1 db
pénztárgép 180eFt, 1 db ablakos álló hűtő 80eFt, 1 db mélyhűtő láda 60eFt,1 db belker mérleg, hitelesítéssel 30eFt,
HACCP 40eFt és átadja a szövetkezetnek ingyenes haszonkölcsön szerződés keretében.
Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Hunya Péter
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28. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2014. március 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló a 2014. évre tervezett közfoglalkoztatásról
Hunya Péter
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Beszámoló a 2014. évre tervezett közfoglalkoztatásról
A 2013 évben indult start közfoglalkoztatási programok közül a mezőgazdasági (83 fő), illegális hulladék (20 fő), téli
és egyéb értékteremtő (57 fő) és a mezőgazdasági földutak karbantartása (50 fő) programelemek 2014. február 28.ával zárultak le. Ezen programelem közül a mezőgazdasági keretei között volt lehetőség 83 fő további
foglalkoztatására, a többi program várhatóan májustól indulhat újra, hiteles információ egyelőre nincs. Tehát február
végével összesen 127 fő közfoglalkoztatott munkaviszonya szűnt meg.
2013. év végén Önkormányzatunk indított több képzési csoportot – konyhai kisegítő 10 fő, betanított konyhai
kisegítő 10 fő, ECDL Start 15 fő, Kisgépkezelő és betanított parkgondozó 25 fő, település-karbantartó 10 fő,
bérügyintéző 10 fő, tejtermékgyártó 10 fő, zöldség és gyümölcs feldolgozó 10 fő, valamint 36 fő alapkompetencia –
összesen 136 fővel, akiknek a képzés utáni foglalkoztatását vállalta idén április 30.-ig.
Azon közfoglalkoztatottak további foglalkoztatására, akik jogviszonya 2014. február hónap végén szűnt meg és a
mezőgazdasági programba visszakerülni nem tudtak, a foglalkoztatás további támogatásához 2014. március 3-án
forrásigényt nyújtott be a Munkaügyi Központ a Belügyminisztériumhoz. A forrást a Munkaügyi Központ március 11.én megkapta, így az Önkormányzatnak lehetősége nyílt újra bevonni 127 főt a közfoglalkoztatásba, március 13.-tól.
Várhatóan május elsejével indulhatnak újra az elmúlt években megszokott szociális foglalkoztatási programelemek –
belvíz elvezetési, mezőgazdasági utak karbantartása, illegális hulladéklerakók felszámolása – feltehetően 100 fő
körüli létszámban.
Ahogyan az elmúlt években, idén is lehetősége lesz Önkormányzatunknak kézbesítőket alkalmaznia, így folyamatos
további 6 fő bevonása.
Az alábbi táblázat számszerűen mutatja meg melyik hónapban mennyi fő lesz foglalkoztatva.
Félkövér számok a biztos létszámokat mutatják, a dőlttel jelöltek pedig a várhatót.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
1.
Mezőgazd Ill. hull. Mg. Út Belvíz Téli Tanfolyam kézb. egyéb Összesen
2.
(fő)
(fő)
(fő)
(fő) (fő)
(fő)
(fő)
(fő)
(fő)
3.Január
83
20
50
0
57
136
6
352
4.Február
83
20
50
0
57
136
6
352
5.Március
83
136
6
127
352
6.Április
83
136
6
127
352
7.Május
83
20
30
50
42
6
231
8.Június
83
20
30
50
42
6
231
9.Július
83
20
30
50
42
6
231
10.Augusztus
83
20
30
50
42
6
231
11.Szeptember
83
20
30
50
42
6
231
12.Október
83
20
30
50
42
6
231
13.November
83
20
30
50
42
6
231
14.December
83
20
30
50
42
6
231
Mezőgazdasági program részletezése:
Törekvésünk célja, hogy a tartósan munkanélküli lakosság egy részét sikeresen visszavezessük a munka világába,
úgy, hogy lehetőség szerint értéket teremtsen, és a tevékenység önfenntartóvá váljon. Ennek eszközéül egy olyan
komplex mezőgazdasági program kiépítése a cél, amely a jövőben képes lehet több családot eltartani. Állattartás
–továbbiakban is őshonos gyimesi racka juhtartással és szintén őshonos erdélyi kopasznyakú tojótyúk tartással
foglalkoztatjuk a dolgozókat. A racka állomány szaporulatból való növelése a cél. A 2012-ben vásárolt jerkéink 2014
év elején ellenek, március elejére 90 bárány született. A kos bárányok hizlalás után értékesítésre kerülnek (elérhető
árbevétel: várhatóan 40-50 db kosbárány, átl. 18kg-os súlyukban eladva körülbelül 900 forintos áron 650-800
árbevétel érhető el), a jerkéket tovább tartjuk, ezzel növelve az anyaállomány létszámát. A bárányok leválasztása
után a juhok fejésével előreláthatólag kisebb sajtkészítő manufaktúrát is indítanánk – jelenleg a téli
közfoglalkoztatásban sajt és egyéb tejtermékgyártó tanfolyamot végeznek dolgozóink –, egyelőre csak kis
kapacitással, később a lakosság bevonásával fejleszteni lehetne ezt a tevékenységet. Tavasszal baromfi
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állománybővítést hajtunk végre, új állatok vásárlásával, valamint a meglévő tyúkállomány tojásainak keltetésével –
az első kelés március végére tehető. A többlettojást és csirkét szociális rászorultság alapján osztanánk ki a
közfoglalkoztatottak és a lakosság között. Növénytermesztés - Önkormányzatunk több mint 100 ha szántó és gyep
területen gazdálkodik: kukorica, zab, napraforgó, lucerna, termesztését kívánjuk megvalósítani. A mennyiben sikerül
piacot találnunk, egyéb gyógynövényeket termesztését is véghez kívánjuk vinni. Ezen a földeken termelnénk annyi
takarmányt és hasznot, aminek egy részét be lehet forgatni az állattartásba, és következő évi vetőmag és tápanyag
utánpótlást biztosíthatunk. 22 gátszelvényt bérlünk, amelyet téli szálastakarmánynak kaszálunk. Márciusban
telepítésre kerül a gyümölcsös 1 ha területen és továbbra is gondozzuk a homoktövis. Fóliás
növénytermesztésünkben idén elsősorban egynyári virágok előállításával foglalkoznánk, amelyeket köztereink
virágágyásaiba helyeznénk ki.
Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatási program részletezése.
2013 márciusában indított varrodánk sikeres évet zárt, a továbbiakban a dolgozók foglalkoztatását és a termelést a
Gyomaendrőd Start Szociális Szövetkezet átveszi, így a közfoglalkoztatásban varrodai tevékenységet nem kívánunk
folytatni.
A programban dolgozók betonelem gyártást folytatva elsősorban térköveket, szegély és zsaluköveket, járdamederlapokat, árokelemeket és egyéb betonelemeket készítenénk, valamint egy 200 négyzetméteres betonaljzat
elkészítésével növelnénk gyártási kapacitásunkat. A dolgozók egy része egyéb aktuális értékteremtő munkákkal
lenne megbízva. Az előző években gyakran kapott olyan feladatokat a közfoglalkoztatás, ahol gyorsan kellett
felvonulni, megbízható emberekkel és jó munkát végezni (szivattyútelep zsaluzás, mozgáskorlátozott feljáró-,
garázsfeljáró-, kilátó készítés, járdakészítés, stb.).
Idén helyi általános iskolában készítenek térburkolatot (~200m2) aminek egy jelentős részét már legyártották az
előző évi értékteremtő program során, így azt már csak le kell rakni. Továbbá járdák javításával és építésével fognak
foglalkozni (100fm), parkolót készítenek az új önkormányzati hivatal elé (~500m2), kerítést (~200fm) építenek. Ebbe
a brigádba kerülnének olyan dolgozóink, akik az elmúlt években megbízhatóan teljesítettek, ugyanakkor az
elsődleges munkaerőpiacra nem tudnak bejutni.
A startprogramok ellenőrzései során problémának többször jelölték meg az önkormányzat közfoglalkoztatásban
beszerzett eszközeinek nem kellő mértékben történő elkülönítését (pl. Gyomaszolg, Zöldpark eszközeitől). Ezen
eszközök nagy részét az inkubátor házban tárolhattuk, de az oda újonnan betelepülő vállalkozásoknak át kell
adnunk a helyet. A Luther utcai (korábban Sallai utcai) volt iskola épületébe kezdtük áttelepíteni az eszközöket,
valamint elkezdődtek az épületrenoválási munkák. Ide tervezzük megvalósítani a betonelem gyártást, további gépek
és eszközök raktározását, ebben az épületben lehetne teljesen elkülöníteni a közfoglalkoztatásban beszerzett
eszközöket. Célszerű lenne, ha a közfoglalkoztatást teljesen elkülönítenénk, így kérjük a Tisztelt Képviselő-testület a
közfoglalkoztatás végleges helyszínéül jelölte ki a Luther utcai volt iskolát.

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

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
egyhangú 4 igen szavazattal elfogadta a beszámolót a 2014. évi
közfoglalkoztatásról és javasolja Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének,
jelölje ki a Luther utca 2., 2020 helyrajzi szám alatti volt iskolai ingatlant a
közfoglalkoztatás központi helyéül.

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság egyhangú 4
igen szavazattal elfogadta a beszámolót a 2014. évi közfoglalkoztatásról és
javasolja Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének, jelölje ki a Luther utca
2., 2020 helyrajzi szám alatti volt iskolai ingatlant a közfoglalkoztatás központi
helyéül.

Döntési javaslat
"Beszámoló a 2014. évre tervezett közfoglalkoztatásról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a beszámolót a 2014. évre tervezett
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közfoglalkoztatásról, valamint kijelöli a Luther utca 2., 2020 helyrajzi szám alatti volt iskolai ingatlant a
közfoglalkoztatás központi helyéül.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 03. 27.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Hunya Péter
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29. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2014. március 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló a szociális szövetkezet működéséről
Hunya Péter
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Beszámoló a szociális szövetkezet működéséről, 2013. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról, valamint a 2014.
évi fő célkitűzéseiről.
2013. június 27.-én Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 326/2013. (VI.27.) Gye. Kt.
határozatával döntött arról, hogy mint befektető tag részt kíván venni a Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet
alapításában, 200 000 Ft értékben, támogatásként biztosította a szövetkezet alapításával járó költségeket.
2013. július 10.-én 12 taggal megalakult a Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet. A szövetkezet székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Ipari Park hrsz: 3741/50 lett, amelyet a Gyomaszolg Ipari Park Kft. a 2013 évben
térítésmentesen, 2014. évtől már havi br. 1500Ft bérleti díj ellenében biztosít.
A szövetkezet létrejöttének célja az volt rövidtávon, hogy pályázatot nyújthasson be, a TÁMOP 2.4.3.D-2/2013-1
pályázatra, hosszú távon pedig, hogy a helyi szükségletekre, valamint a helyi termékekre és szolgáltatásokra
alapozott hosszútávon fenntartható közösségi gazdaságot hozzon létre és működtessen.
Ennek megfelelően a pályázat határidőre benyújtásra került. A pályázat tartalma szerint 6 fő teljes munkaidős és 1 fő
részmunkaidős foglalkoztatása mellett tárgyi eszközök vásárlására pályáztunk. A nyertes pályázók köréről még
nincs információ.
A szövetkezet nem kapott pontos információkat vagy iránymutatást arra vonatkozóan, hogyan lehetséges majd a
közfoglalkoztatást és a szövetkezeti munkákat összehangolni, így szövetkezetünk varrónő tagjai a kistérségi
startprogramban dolgozó közfoglalkoztatottakkal karöltve október óta készítenek munkaruházatot több
megrendelőnek, valamint megrendelésre egyéb részmunkákat és könnyűvarrodai munkákat vállalnak. A
közfoglalkoztatásban és a szövetkezet saját forrásából beszerzett alapanyagokat teljes mértékben elkülönítve
kezelte.
A Belügyminisztérium Szociális Szövetkezetek Programkoordinációs Iroda megküldött egy módszertani útmutatót,
amiben a közfoglalkoztatási támogatásból származó eszközök szociális szövetkezet részére történő átadásának
lebonyolítását jegyzik le. A bonyolításhoz a BM egy állami felelőst jelöl ki, amennyiben a szövetkezet, vagy az
Önkormányzat ezt kérelemben rögzíti és nyilatkozik ezen eszközök további felhasználásról, ismerteti a
haszonkölcsön szerződés tervezetét. Az iratok megküldésre kerültek február 27.-én, egyelőre nem érkezett válasz.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 505/2013. (X. 31.) határozatában jóvá- hagyta a közfoglalkoztatásban
beszerzett egyes eszközök ingyenes haszonkölcsönbe adását a Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet részére,
ezek alapján a Selyem úti önkormányzati hivatal épületében lévő varroda eszközeiről megtörtént az átadás. Az
átadott eszközök listája a következő: 1 db overleock szegve varró gép (Gy.sz.: 2012126714), 1 db körkéses
szabászgép (Gy.sz.:111102140), 1 db kardkéses szabászgép (Gy.sz.:13052002), 1 db vasalóasztal Trevill
DOMOSTIR 3000 (Gy.sz.: 77254), Faber vasalóval (Gy.sz.:76629), 6db Brother DB2-B735-3 gyorsvarrógép (Gy.sz.:
B 1666624, B 1666561, C 2604506, B 1666653, B 1660631, B 1660632).
2014. évi kilátások:
- Többen jelezték, hogy tagként részt vennének a szövetkezet munkájában, így idén várhatóan több taggal fog
bővülni közösségünk.
- Támop pályázat elbírálásának kimenetele nagyban befolyásolja majd jövőnket.
- A februári közgyűlésen döntés született arról, hogy amennyiben megfelelő forráshoz jut szövetkezetünk, úgy
vállaljuk a Nagylaposi élelmiszerbolt működtetését.
A február 28.-ával véget érő értékteremtő közfoglalkoztatási program, ahol a varrodai dolgozók foglalkoztatva voltak
befejeződött, a program várhatóan csak májustól folytatódhatott volna, így a szövetkezet veszi át a munkáltatói
szerepet. Tehát március elejétől a szövetkezet 9 főnek biztosít megélhetést. A foglalkoztatáshoz 4 főre támogatást
kap a munkaügyi központ segítségével a TÁMOP-1.1.2. projekt keretében. Így előreláthatólag a következő
bérköltségekkel kell számolnia szövetkezetünknek: március 577 634 Ft, április, 758 150 Ft, május, június 1 069 120
Ft, július, augusztus 1 242 150 Ft, szeptember, október, november, december egyaránt 1 380 090 Ft. Ezzel
szemben a vállalt bedolgozások havi négyszázezer forint tiszta bevételt jelentenek, mellette folyamatos
megrendelések (élelmiszeripari vállalati munkaruhák, több önkormányzat közfoglalkoztatásának munkaruházatai). A
szövetkezet varrodai értékesítéséből 2013. évben 1 516 078 Ft bevétele volt. Ehhez felhasznált anyagok: 459 991
Ft. Tehát megállapítható, hogy 1 056 eFt nyereséget hozott. Fontos megjegyezni, hogy ez a pénzösszeg teljes
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mértékben visszaforgatásra kerül, elsősorban bérköltségként, valamint a tavalyi munkáknál közfoglalkoztatás
dominált. Egyéb költségekre, illetékekre elköltött: 383 eFt-ot. Az önkormányzattól kapott a szövetkezet 200 000 Ft-ot
a működéshez. Helyi adó: 20eFt Társasági adó: 102eFt.

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

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
elfogadta a beszámolót a szociális szövetkezet működéséről és kéri, hogy a
szövetkezet a soron következő Bizottsági ülésre készítsen részletesebb
beszámolót a 2014. évi pénzügyi terveit illetően.

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
egyhangúan elfogadta a beszámolót a szociális szövetkezet működéséről.

Döntési javaslat
"Beszámoló a szociális szövetkezet működéséről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a beszámolót a szociális szövetkezet
működéséről.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 03. 27.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Hunya Péter

142

30. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. március 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Ipari Park inkubátorház hasznosításáról szóló beszámoló
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. elkészítette az ipari parkban található ipari csarnok, inkubátorház hasznosításáról
szóló beszámolót.
A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetője kéri, hogy a tisztelt Képviselő – testület fogadja el az ipari csarnok
hasznosításáról készített beszámolót.

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

A Bizottság egyhangúlag javasoljaa beszámoló
elfogadását.

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

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete elfogadja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. előterjesztéshez mellékelt ipari
csarnok hasznosításáról készített beszámolót.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 03. 27.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István
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31. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. március 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója
Enyedi László, Jakucs Mária, Keresztesné Jáksó Éva, Lévai Éva, Pardi László, Szilágyiné
Bácsi Gabriella
Dr. Csorba Csaba jegyző
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Elkészítettük a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról szóló beszámolót, mely a
mellékletben olvasható.
Tisztelettel kérem az elfogadását!

Döntési javaslat
"Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szervezet fejlesztés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.
évi munkájáról készült beszámolót elfogadja
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Csorba Csaba
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. január 1-vel kezdte meg a működését.
Fizikailag új helyen kezdte meg feladatainak teljesítését, az átköltözés pár napig késleltette az
ügyfelek fogadását. Az épület teljes birtokbavétele a megfelelő körülmények kialakítása
mindezek ellenére elhúzódott az év második feléig, pl. irattár gépjármű tároló kialakítása.
A fizikai feltételek mellett jelentős mértékben megváltozott az a jogszabályi környezet mely
meghatározza a hivatal tevékenyégének kereteit.
A járási szintű államigazgatás kiépítése átláthatóbbá tette az önkormányzati igazgatást.
Jelentős ügyszámmal járó feladatok kerültek a járási igazgatás területére a feladat ellátását
biztosító létszámmal. Gyomaendrőd Városa járási székhellyé vált, ami biztosította a
településnek azt a rangot, hogy jelentős államigazgatási funkciókat tarthatott meg a
közigazgatás átszervezése során, pl. építéshatósági igazgatás, valamint megnyílnak a
településfejlesztés során a járási székhelyű városok számára biztosított fejlesztések.
A beszámoló évében az államigazgatás területén megkezdték működésüket a központi
egységes adatkezelést biztosító rendszerek, melyek egyes részeik kapcsán elérhetővé váltak az
önkormányzati igazgatás számára is pl. szociális igazgatás, személyügyi igazgatás,
címnyilvántartás. Elindult az önkormányzatok törvényességi felügyeletét támogató nemzeti
jogszabálytár, melyben a testületi döntéshozatal eredményei kerülnek rögzítésre, teljesen
megújult a nemzeti választási informatika, az oktatási igazgatás, valamint az államháztartás
alrendszerének működésével kapcsolatos nyilvántartás. A rendszerek működésével
kapcsolatos képzések nincsenek, vagy csak hosszú idő elteltével kerülnek biztosításra, az
érintettek a rendelkezésre álló felhasználói dokumentációból nyerhetnek működésükről
információt.
A közszolgáltatás jelentős területei alapjaiban változtak meg, pl. oktatási igazgatás, vízi
közműszolgáltatás, hulladékgyűjtés, ártalmatlanítás, vagyonkezelés, stb.
A magyar önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. folyamatosan hatályba lépő
rendelkezései a települési igazgatást alapjaiban változtatták meg, pl. társulások
felülvizsgálata, közös önkormányzati hivatalok létrejötte, munkáltatói jogok változása, így a
az önkormányzatok alapdokumentumait kellett újragondolni és elkészíteni.
Az államháztartásról szóló tv és a végrehajtása tárgyában kiadott rendelkezések a
gazdálkodási folyamatokat szabályozza újra, és követeli meg a dokumentumok
újragondolását.
Folyamatosan alakulnak a jegyzői hatáskörök, pl. telephely engedélyezés, földügyi igazgatás,
társasházak törvényességi felügyelete. Nem csökkent a külső ellenőrzések száma sem.
A beszámolóban az egyes szervezeti egység munkájának ismertetése során a változásokat
részletesen bemutatjuk, amennyiben lehetséges számokkal alátámasztva, továbbá tájékoztatást
adunk az esetleges jogorvoslati eljárásokról, külső ellenőrzésekről.
A közös önkormányzati hivatal alapításáról szóló okiratok elkészültek, a törzskönyvi
nyilvántartásba bejegyzésre kerültek. Az év első hónapjai részben a hivatal fizikai
elhelyezkedésével, részben a szervezet kialakításával teltek. Napjainkra ezek a folyamatok
lezárultak, bár a személyi változások folyamatosak. Megtörtént a községi önkormányzatoktól
a dolgozók átvétele, elkészültek a munkaköri leírások. A szervezet kialakítása során
folyamatos egyeztetések voltak az alapító önkormányzatok polgármestereivel, illetve a
dolgozókkal. Megtörtént a kötelezettség vállalással, utalványozással, pénzügyi
ellenjegyzéssel, teljesítésigazolással kapcsolatos eljárási rend kialakítása.
Elvégeztük az önkormányzati számlák kezelésével kapcsolatos feladatokat, ezek
pénzintézetekkel történő egyeztetése, bejelentése megtörtént.
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Szabályozásra kerültek az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos legalapvetőbb
feladatok, így ezen a területen is szabályozásra került a kötelezettségvállalás, utalványozás,
pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás.
Elkészültek az önkormányzatok 2013-as
költségvetési rendeletei, a 2012-es költségvetési évről a beszámolók, illetve zárszámadási
rendeletek. A községi önkormányzatoktól egy esetben kértünk be működési hozzájárulást, a
jövőben a negyedéves elszámolási rendre kívánunk áttérni. A kirendeltségek, működtetésével
járó költségek tételes elszámolását biztosító szakfeladati rend kialakítása megtörtént, ez
biztosítja a költségek tényleges felhasználásnak megfelelő korrekt elszámolást biztosító
elkülönítését.
Elkészültek a szervezeti változásnak megfelelő bélyegzők, valamint a használatbavételükről
szóló okiratok.
Megtörtént a közös hivatal működését biztosító informatikai rendszerek üzembe állítása, a
kistérségi informatikai háló igénybevételével. Elvégeztük a dolgozók képzését,
eredményeként biztosítottá vált a POLISZ pénzügyi, a testületi működést támogató EDTR, a
GovSys iktató rendszer, a szabadság nyilvántartó és az adóprogramok egységes felhasználása.
Megtörtént a közös személyi adat- és lakcímnyilvántartás bevezetése. A községekben is
megteremtettük az elektronikus ügyintézés feltételeit, kibocsájtásra kerültek a legfontosabb
elektronikus
adóbevallási
nyomtatványok.
Kialakításra
került
az
egységes
infokommunikációs rendszer. Megtörtént az alapító önkormányzatoknál a 2012-es adóév
zárása, a 2013-as adóév nyitása. Áttekintésre kerültek a községi önkormányzatok
honlapjainak működtetésével kapcsolatos feladatok, biztosítottá vált az önkormányzatok
működésével járó közzétételi kötelezettségek teljesítése.
Elkészült az alapítói önkormányzatok SZMSZ-nek felülvizsgálata, a közös hivatal SZMSZ-a,
megtörtént a dolgozók balesetvédelmi, tűzvédelmi oktatása, kiadásra kerültek a
munkavédelmi tűzvédelmi szabályzatok. Megtörtént a dolgozók munkaköri leírásának
felülvizsgálata, a kiadmányozási jogkörök szabályozása.
A hatósági munka egységesítése, színvonalának javítása érdekében elkészültek az egyes
ügyekhez tartozó ügymenetmodellek, azok alkalmazása folyamatossá vált, kiépítésre kerültek
a kontroll rendszerek, mind a hatósági, mind a gazdálkodási területen.
Kialakult a dolgozók helyettesítési rendje a kirendeltségek esetében is, heti, kétheti
rendszerességgel veszünk rész a kirendeltségeken a vezetési feladatokban, testületi ülésen
biztosított a jegyző, vagy aljegyző, osztályvezető jelenléte.
Meghatározásra kerültek a közös hivatal köztisztviselőinek munkavégzésével szemben
támasztott teljesítménykövetelmények.
A feladatok elvégzése, csak jelentős túlmunkavégzés mellett biztosított, melyeket úgy
végeztünk el, hogy az ügyfelek kiszolgálása folyamatosan biztosított, rendszeresen ülésezetek
a képviselő-testületek, a társulás, biztosítani kellett a katasztrófavédelemmel, oktatás
átszervezésével, egészségügy szervezésével, költségvetés készítésével, építéshatósági munka
átalakításával, a folyamatosan változó jogszabályok feldolgozásával járó feladatokat,
lecsökkent létszám mellett.
Megtörtént a dolgozók képzése, rendeletek felülvizsgálata, SZMSZ elfogadását követő
végrehajtási feladatok.
Személyi feltételek:
A közszférában tervezett változások 2012. évben kezdődtek, hatályon kívül helyezték a
köztisztviselők jogállására vonatkozó 1992. évi XXIII. törvényt, helyét a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény vette át. Ezzel párhuzamosan kezdődött a
járások kialakításának előkészítése és az egyes önkormányzathoz tartozó feladatok és
hatáskörök megváltoztatása.
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2012 decemberében a Polgármesteri Hivatalban 54 fő köztisztviselő, - melyből hárman
gyermekgondozási segélyen voltak, - és 2 fő munkatörvénykönyves foglalkoztatott látta el a
feladatokat.
2013. január 1. napjától a járás kialakulásával, a közös hivatal létrejöttével, ez a helyzet
megváltozott, tizenhárom kollégánk a járási hivatalhoz került, a jegyzői hatáskörök - szociális
ellátások –egy minimális részével, valamint az Okmányirodai feladatok teljes egészében.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya települések létrehozták a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatalt. Az egyes hivatalokban 2012. december 31-én a következőként
alakult a létszám, végzettség és átlagéletkor.

Mivel a jogszabály a lakosság létszámához arányosan határozza meg az egyes településeken a
köztisztviselők számát, így a két kistelepülésen csökkenteni kellett 1 – 1 fővel a létszámot,
ennek megfelelően 3 – 3 fő látja a feladatokat. Gyomaendrődön a 43 főből ketten
munkatörvénykönyves foglalkoztatottak, 41 fő köztisztviselő. A közös hivatal létszámát, a
köztisztviselők iskolai végzettségét és átlagéletkorát a következő táblázat szemlélteti.

3

A gyermekgondozási segélyen lévő három fő év közben négy főre emelkedett. A leterheltség
enyhítésére két főt alkalmaztunk támogatással, ahol a munkabér és járulékai az első
időszakban 100%-ban, majd 50%-ban, végül a járulék erejéig térültek meg. Ezen kívül
összesen 6 fő közfoglalkoztatott segítette az egyes osztályokon folyó tevékenységeket.
Kisebb mértékű fluktuáció volt az elmúlt évben is hivatalunkban. Az iktatóban egy fő
kolléganő jogviszonya nyugdíjazás miatt szűnt meg, a másik kolléganő elköltözés miatt kérte
áthelyezését. A Városüzemeltetési osztályon is áthelyezéssel szűnt meg egy köztisztviselő
jogviszonya, mindhárom állást pályázat útján töltöttük be. Szintén a Városüzemeltetési
osztályon egy fő szülési szabadságra ment, helyére közfoglalkoztatott került. Az
építéshatóságon egy kolléganő év közben táppénzes állományba ment, mint kismama, helyét
pályázat útján, határozott idejű szerződéssel alkalmazott köztisztviselővel töltöttük be. A
pénzügyi osztály feladatellátása kibővült az iskolák dologi kiadásainak megrendelésével,
elszámolásával, melyre egy főt alkalmazunk jelenleg még támogatással, 2014. július 1.
napjától pedig főállásban.
Az elmúlt évben egy fő végzős hallgatónak biztosítottunk gyakorlati lehetőséget a
Városüzemeltetési osztályon.
A Munkaügyi Központ Járási Kirendeltsége 100%-os támogatásával az önkormányzat
intézményeinél összesen 13 fő diák ismerkedhetett a munka világával.
2013. évtől alakult át a köztisztviselők képzésének rendszere, ez az év átmeneti jellegű volt,
hivatalunk belső képzés keretében oldotta meg ezt a kötelezettséget. Ennek megvalósítását
egy TÁMOP pályázat segítette. Az összeállított programot az Nemzeti Közszolgálati Egyetem
nyilvántartásba vette. A képzés költsége egy főre vetítve 90 000.- forintba került, melyből a
TÁMOP pályázatnak köszönhetően 1 800.- forint volt az önerő. A képzésen 40 fő vett részt, a
TÁMOP által fizetett összeg 3 528 400.- Ft, önerő 72 000.-Ft volt.
A képzés hozzájárult ahhoz, hogy köztisztviselőink nagyobb biztonsággal és hatékonyabban
tudják használni, az önkormányzati igazgatást segítő informatikai rendszereket munkájuk
során. Nagy előnyt jelentett, hogy a képzés helyben valósult meg, így a munkából való kiesés
időtartama a képzés idejére szűkült.
Minősített képzésen két fő vezető vett részt távoktatásos formában. Ez a képzési forma a
legjobb, mivel ennek igénybevételét teljes mértékben a résztvevő tudja irányítani
leterheltségétől függően.
Minden köztisztviselő rendelkezik a végzettségének megfelelő alap, illetve szakvizsgával, az
újonnan felvett tisztviselőkből egy fő rendelkezett a munkájához szükséges alapvizsgával, két
fő év közben végzett, egy fő pedig most fog vizsgázni áprilisban.
A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló kormányrendeletben foglaltaknak
megfelelően 2014 januárjában elkészítettük a 4 évre szóló továbbképzési tervet, melynek
értelmében a felsőfokú végzettségű tisztviselőknek legalább 128, a középfokú végzettségű
tisztviselőknek legalább 64 tanulmányi pontot kell teljesíteni. A továbbképzési programok
központilag egységesek, három fő csoportja van: közszolgálati, szakmai- és
kompetenciafejlesztő, valamint vezetőképzés, melyeket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
szervez. A képzésekre minden év január 31-ig normatívát kell fizetni, mely 28 214.- forint /fő,
- ez évben 1 074 100.- forint - ami a közszolgálati továbbképzéseket, a vezetőképzési
programokat és a közigazgatási szakvizsga költségeit fedezi. Abban az esetben, ha a
normatívát túllépjük, a különbséget be kell fizetni, ha nem használjuk fel, a megmaradt összeg
átmegy a következő évre. Egy pont értéke 2 300.- forint. A szakmai képzések nem
szerepelnek a normatívában, de azok túlnyomó része ingyenes képzés.
A 2013-as évben két fő vett rész a kialakításra kerülő kormányablakok szakirányú
továbbképzésén, hogy az ügyfélszolgálati irodán dolgozók megismerjék az államigazgatás
ezen területét is.
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A köztisztviselők juttatásait a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény
szabályozza, ennek megfelelően dolgoztuk ki a Cafetéria szabályzatunkat, mely alapjaiban
nem változott, 2013 és 2014 évben is egységesen bruttó 200 000.- forint, juttatás illeti meg a
hivatal dolgozóit.
Technikai feltételek:
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal megalakulása egybe esett a gyomaendrődi
önkormányzati hivatal új épületbe költözésével is, ezért kettős kihívás előtt állt az apparátus.
Egyrészt ki kellett építeni az új gyomaendrődi épület infokommunikációs rendszerét, másrészt
a meglévő informatikai technológia és szolgáltatás csoport felhasználásával egy virtuális
hivatalt is létre kellet hozni, hogy azonos alkalmazásokkal, az információkat azonos
adatbázisba szervezve, azonos szervezési és módszertani szabályok szerint, koherens
működési modell legyen kialakítva.
Nagy előnyünkre szolgált, hogy a virtuális tér kialakításának alapfeltételei nagyobb részt
adottak voltak a Békési Kistréségi Informatikai Hálózat révén, amihez mindhárom
önkormányzati hivatal már korábban csatlakozott. Gyomaendrődön kellett csak az új épületet
bekapcsolni egy mikrohullámú link közbeiktatásával.
Már 2012 decemberében, a közös hivatal alapításáról szóló megállapodás aláírását követően
megkezdtük az előkészítő munkát a meglévő szoftverek felmérésével. Azt kellett
megállapítanunk, hogy az iktató szoftver (GovSys) és a helyi adó program kivételével nem
volt több olyan alkalmazás, amely azonos területet támogatott volna. A látszólagos hátrány
azonban előnnyé vált, mivel a Gyomaendrődön rendelkezésre álló szoftverek kivétel nélkül
alkalmasak voltak távoli futtatásra és egyszerű licenszeléssel újabb felhasználókra való
kiterjesztésre. Ezek nem fontossági sorrendben: helyi jogszabály nyilvántartás (Complex Saját
Jogi Adatbázis készítő), testületi ülést előkészítő rendszer (EDtR), integrált pénzügyi rendszer
(POLISZ), szociális segélyezés (WinSzoc), népesség és lakcímnyilvántartás decentrum
(Vizuál Regiszter), a biztonságot támogató védelmi szoftver (NOD) és egyéb kisebb
szoftverek (Szabadság, Cafeteria, Teljesítmény értékelő rendszer)
Ezeket az alkalmazásokat részben a gyomaendrődi informatikai központ szerverein VPN
kapcsolattal, vagy távoli ASP központokból futtatjuk. A gyomaendrődi központi hivatalnak
jogosultságai miatt felügyeleti és szükség esetén közbeavatkozási lehetősége van a
kirendeltségeken végzett tranzakciós műveletekre is. Több alkalmazásnál részben
horizontálisan, részben vertikálisan is van jogosultság megosztás. Pl. az adó, szociális
igazgatás és a pénzügyi területen minden település magának rögzíti a saját adatait
(horizontális jogosultság elosztás), de a szintetizáló műveleteket (pl. adó zárások) a központi
hivatal végzi el mindenki számára (vertikális jogosultság megosztás).
A földrajzi távolságok áthidalása érdekében a kirendeltségi számítógépeket elsősorban
távmenedzselés formájában vezéreljük és csak szükség esetén kerül sor helyszíni beállításra,
hangolásra. Ezek nem javítási, hanem rendszer beállítási műveletek, vagy a felhasználót
segítő beavatkozások.
Az év folyamán a munkamegosztás és a virtuális munkatér támogatására elindultunk a
felhőalapú megoldások keresésében is. Az új technológiai trendek miatt ezen az úton kell
majd továbbhaladnia az önkormányzati információs rendszereknek az elkövetkezendő
években.
Még az első félévben Gyomaendrőd után, Hunya és Csárdaszállás testületei is bevezettük az
elektronikus ülés előkészítést és kapcsolattartást. A képviselők Hunyán notebook,
Csárdaszálláson netbook mobil számítógépekkel lettek ellátva, így az emailben kapott vagy a
községi honlapokról letöltött elektronikus előterjesztések révén rugalmasabb a kapcsolat és
költség takarékosabb a kapcsolattartás és információ ellátás.
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A gyomaendrődi mellett elkészítettük a hunyai és csárdaszállási elektronikus adóbevallási és
egyéb adózással kapcsolatos ÁNYK-ba tölthető e-nyomtatványokat.
Az ügyfélkapcsolati területen - meglátásunk szerint a térségben egyedül álló módon – sikerült
egy modern integrált ügyfélszolgálati irodát létrehoznunk. Az internetes felülettel is
rendelkező ügyfélhívó nemcsak az ügyfelek kényelmét, de az ügyintézői terhelés elosztást és
mérést is lehetővé teszi. Az új szolgáltatás megismertetésére internetes videó kampányt is
indítottunk.
A lakossági vélemények megismerése érdekében az önkormányzati ügyfélszolgálat
működéséről internetes közvélemény kutatást is végeztünk. Szintén az interneten
biztosítottunk szavazási lehetőséget az utca névadási és névmódosítási javaslatokhoz.
Az internetes felületen nyilvánosságra hoztuk a gyomaendrődi és hunyai adótartozók
jegyzékét, amit az adatvédelmi ombudsman ajánlásának megfelelően csak az adott telpülés
lakói tekinthetnek meg.
Májusban elkészítettük Csárdaszállás Önkormányzatának új, modern technológiájú honlapját
is. A három település honlapjait szintén központilag menedzseljük és folyamatosan
aktualizáljuk, friss információkkal látjuk el.
A polgármesterek, illetve a közös hivatalvezető tisztviselői közötti kapcsolat tartás
rugalmassága és gyorsítása érdekében a községi polgármestereket és kirendeltség vezetőket is
elláttuk önkormányzati flottás mobiltelefon készülékekkel.
A humán erőforrás fejlesztés érdekében a hivatal munkatársai nemcsak általános szakmai
képzésben, de 40 fő egy 90 órás, specifikusan helyi ismereteket átadó, informatikai képzésben
is részesült.
A következő években megoldásra váró feladatok:
A központi hivatal robusztus távadat kapcsolatának megteremtése, a kistérségi optikai
kábelhálózatba kapcsolásával. A BKT hamarosan ajánlattal fordul a gyomaendrődi
önkormányzathoz, hogy egy arra alkalmas pénzügyi konstrukció révén előfinanszírozással
még ez évben megvalósulhasson a üvegszálas adatkapcsolat megteremtése. Ezt követően
gondoskodni kell az elöregedett és egyre sérülékenyebb szerver park lecseréléséről. E
területen célszerű lesz egy modern felhő alapú (Cloud Computing) megoldást választani,
amihez fokozatosan a modern és olcsóbb megoldást kínáló vékony kliensekkel1 (más néven
buta terminálokkal) kapcsolódnak majd a felhasználók. Ezek a felhasználók nemcsak a
hivatalon belüli (köztisztviselők), de azon kívüliek (pl. települési képviselők, bizottsági tagok,
intézmények stb. bármely településről) is lehetnek természetesen eltérő jogosultságokkal.
A fizikai, de különösen az erkölcsi avulás és a hihetetlen tempóban gyorsuló informatikai
fejlődés elengedhetetlenné teszi az önkormányzati CIO-k (Chief Information Officer –
vállalati informatika felső vezetés) mozgásterének bővítését, az informatikai kiadások ésszerű
és szükséges mértéken történő meghatározását. Ezen a területen különösen a biztonságra és
adatvagyon védelemre, a mobilitásra, a gép és gép közötti automatikus kommunikációra
(M2M) valamint az ügyfélkapcsolati szegmensben az on-line önkiszolgálásra, automatizálásra
és maximális ügyféltámogatásra kell a figyelmet fókuszálni.
A közeljövőben kisebb karbantartási és ésszerűsítési szervező teendők várnak ránk még
elsősorban a kirendeltségeken. Itt korszerűsíteni szükséges a belső hálózati struktúrát, az
erőforrás elosztást és a közös hivatali virtuális téren belüli információ áramlást.

1

A vékonykliens (angol terminológiával: thin client) egy minimális - általában mozgó alkatrészeket mellőző eszközökkel rendelkező számítógép, mely a programok futtatásához szükséges erőforrásokat a távoli
kiszolgálón, vagy kiszolgálókon veszi igénybe. Egy vékony kliens feladata többnyire kimerül az alkalmazás
szerver által küldött adatok grafikus megjelenítésében, és a felhasználó által bevitt adatok és parancsok
átvitelében; a tényleges, nagy mennyiségű adat mozgatását, kezelését igénylő feladatot az alkalmazás szerver
végzi el.
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Az elmúlt évben a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal működését az első félévben
egy LADA Niva gépjármű segítette, majd beszerzésre került 3,5. millió Ft értékben négy
kerék meghajtású Dacia Duster gépkocsi.
Az üzemanyag, és irodai munkához szükséges tárgyi eszközök beszerzésére lefolytattuk a
beszerzési eljárást.
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez a személyi és tárgyi feltételek
adottak, az évközi beszerzések biztosítják a kulturált ügyfélfogadást, a községi
önkormányzatokkal a megfelelő kapcsolattartást.
A következőkben az egyes szervezeti egységek munkájáról kívánunk beszámolni.
Integrált Ügyfélszolgálat
1. Ügyfélszolgálat – ügyfélforgalom bemutatása
2013. január 1. napjától Hivatalunk Integrált Ügyfélszolgálatot működtet, melynek zavartalan
és folyamatos működtetéséhez biztosítja mind a személyi, mind a tárgyi feltételeket.
A Képviselő-testület az ügyfélfogadási időt 2013. év elején az alábbiak szerint határozta meg:
Hétfő
8,00-12,00 és 12,30-16,00
Kedd
Nincs
Szerda
8,00-12,00 és 12,30-16,00
Csütörtök
Nincs
Péntek
8,00-12,00
Az ügyfélfogadási idő korlátozására azért került sor, mert az ügyfélszolgálaton dolgozó
köztisztviselők mindegyike saját ügykörrel rendelkezik, így az „ügyfélmentes” napokon
végzik az ügykörükbe tartozó ügyiratok feldolgozását. Az ügyfélfogadási idő kiterjesztéséhez
a személyi feltételek nem adottak.
A kirendeltségek esetében gyakorlatilag folyamatos az önkormányzati ügyekben az
ügyfélfogadás.
A Közös Hivatal székhelyén a lakossági igény kielégítésére helyet biztosítottunk az EON és
GDF SUEZ számára ügyfélszolgálati pont kialakítására, így a gyomaendrődi lakosok helyben
tudják intézni a villanyáram és gáz közműszolgáltatásokkal kapcsolatos ügyeiket. Mindkét
ügyfélszolgálati pontot jelentős számú ügyfél keresi fel.
A Szolgáltatók ügyfélfogadási rendje nem igazodik a mi ügyfélfogadási rendünkhöz, a nagy
lakossági igény miatt feltételeztük a nagy létszámú ügyfélforgalmat a közüzemi
szolgáltatóknál, ezért is került sor az eltérő ügyfélfogadási idő meghatározására. Az elmúlt
időszak tapasztalatai alapján leszögezhetjük, hogy szerencsésebb lenne az ügyfélfogadási
időket egymáshoz igazítani, ezért a Szolgáltatókat megkeressük fenti tárgyú kérésünkkel.
Az EON ügyfélszolgálatának ügyfélfogadási rendje:
Kedd 8,00-12,00
Csütörtök 14,00-18,00
A GDF SUEZ ügyfélszolgálatának ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 14,00-18,00
Kedd:8,00-12,00
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Az Integrált Ügyfélszolgálaton egy helyen intézhetőek az adó ügyektől kezdve a
városüzemeltetési hatósági ügyek mellett a szociális hatósági ügyek is. Az Integrált
Ügyfélszolgálat mellett a földszinten található az anyakönyvi és hagyatéki igazgatás,
építéshatóság. Az elektronikus ügyfélhívó rendszer segítségével az ügyfelek könnyen el
tudnak igazodni abban, hogy konkrét ügyeiket melyik ügyfélszolgálati ablaknál illetve
irodában intézhetik. Az ügyfélváró klimatizált, fényzáró szalagfüggönnyel felszerelt helyiség,
melyben az ügyfelek optimális körülmények között várakozhatnak ügyeik elintézése céljából.
Az eltelt egy év tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy adó és városüzemeltetési ügyek
intézéshez elegendő 1 fő, a szociális hatósági ügyek intézéséhez azonban szükséges 2 fő
ügyintéző. Ennek az a magyarázata, hogy a járási rendszer kialakításakor a nagy ügyfélszámú
ügyfajták továbbra is az önkormányzatok (átmeneti segélyezés), illetve a jegyzők (aktív
korúak ellátása, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, lakásfenntartási támogatás)
hatáskörében maradtak. Az elmúlt év során az integrált ügyfélszolgálaton voltak változások,
először külön ablaknál lehetett intézni a közfoglalkoztatást, majd ez az ablak főként a
kereskedelmi igazgatás területéhez tartozó ügyek intézésére szolgált.
Év végére, illetve 2014. év elejére azonban problémaként jelentkezett, hogy az ügyfelek nagy
számban a 2. emeleten lévő közmunka menedzsereknél intézik ügyeiket. Ezért 2014.
márciusától a közfoglalkoztatással kapcsolatos ügyintézés önálló ablaknál történik egy
szűkebb ügyfélfogadási időben.
Az elmúlt egy év tapasztalata alapján elmondható, hogy a hivatal munkavégzésében az
ügyfélszolgálat egy helyre való telepítése megkönnyítette minden köztisztviselő munkáját,
hiszen kevesebb létszámmal kellett a feladatokat ellátni és ehhez a munkavégzés ilyen irányú
megszervezése – az ügyfélfogadás egy helyre és egy-egy ügyintézőhöz való hozzárendelése –
tette lehetővé a hivatal zökkenőmentes működését, a feladatok ellátását.
Az alábbiakban mutatjuk be a 2013. év ügyfélforgalmi statisztikáját, összehasonlítani nem
tudjuk az előző évekkel, mert az elmúlt évben került kiépítésre az elektronikus ügyfélhívó
rendszer, mely lehetővé teszi az ügyfélforgalom mérését, a statisztika elkészítését:
Az alábbi táblázat mutatja be az ügyfélforgalom adatait havi bontásban:

Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
szeptember
Október
November
December
Összesen

Ügyfélfogadási
napok száma
10
12
12
12
12
12
13
12
13
12
12
12
144

Napi (ügyfélfogadási nap) átlag ügyfélforgalom: 98 fő
Havi átlag ügyfélforgalom: 1 174 fő
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Ügyfélforgalom
1 218
1 554
1 459
1 087
1 103
1 165
1 141
971
1 300
1 041
1 211
842
14 092

Az alábbi táblázat mutatja be az ügyfélforgalom megoszlását az intézhető ügyfajták
tekintetében:
Ügyfélforgalom
2013.
évben
(fő)

Ügyfélforgalom
havi
átlaga
(fő)

Ügyfélszo
l-gálati
ügyintéző
k száma
(fő)

Egy
ügyintőze
jutó
ügyfélforgalom (fő)

Ügyiratot
feldolgozó
ügyintéző
k száma
(fő)

Egy
ügyintézőr
e
jutó
ügyirat/
ügyfélforgalom (fő)
16

Anyakönyv és 194
16
1
16
1
földkifüggeszt.
Birtokvédelem 46
4
1*
4
1*
4
Építéshatóság
793
66
2
33
2
33
Hagyatéki
403
33
1
33
1
33
igazgatás
Helyi adó
2508
209
1
209
6
35
Közfoglalkoztat 716**
60
1
60
4
15
ás
Pénztár
798
66
1*
66
3*
22
Szociális ügyek 6654
554
2
277
4*
69
Kereskedelmi
187
16
1
16
1*
16
igazgatás
Városüzemelte- 1113
92
1
92
2*
46
tés
* az ügyintéző osztott munkakörben látja el a feladatot
** nem tükrözi a tényleges ügyfélforgalmat, mert csak az első három hónapban volt külön
ablaknál ügyintézés, azt követően az ügyfélfogadás megoszlott az integrált ügyfélszolgálat és
közfoglalkoztatási menedzseri iroda között
Ügyfél elégedettség mérés adatainak bemutatása
2013. év elején ügyfél elégedettség tárgyú felmérést készített a hivatal, melynek eredményét
az alábbiakban foglalhatjuk össze.
- a kérdőívet 52 fő töltötte ki és helyezte el az urnában.
• Ügyfélszolgálat elhelyezkedése
- A válaszadók 42 %-a az ügyfélszolgálaton található elhelyezési körülményeket
barátságosnak, otthonosnak és kényelmesnek minősítette, ugyanakkor 33 %-a sivárnak és
unalmasnak találta. A válaszadók 25 %-ának nem volt véleménye vagy nem érdekelték az
elhelyezés körülményei.
- A válaszadók 29 %-a magától fedezte fel az épületen belül az Integrált Ügyfélszolgálatot,
míg 71 %-a vagy Portaszolgálat, vagy a bejáratnál található információs tábla, vagy a TVben/interneten látott reklámfilm segítségével tájékozódott.
- A válaszadók 33 %-a részletes tájékoztatást kapott a Portaszolgálattól ügyének intézése
kapcsán, 31 %-a az ügyfélszolgálat helyével és az elektronikus ügyfélhívó használatával
kapcsolatban kapott tájékoztatást, míg 33 %-át az ügyfélszolgálat elhelyezkedéséről
tájékoztatták.
- A válaszadók 95 %-a szerint az ügyfélhívó berendezés pozitívan hat az ügyintézés menetére.
- A válaszadók 67 %-a nem kért időpontot interneten az ügyfélhívóhoz.
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• Az ügyintézés színvonala
- A válaszadók 77 %-a elégedett volt az ügyintézéssel, 13 %-a nem volt teljesen elégedett az
ügyintézők munkájával, 10 %-ának viszont nem volt véleménye.
- A válaszadók 60 %-a szerint az ügyfélfogadási idő megfelelő, 23 %-a szerint nem
megfelelő. A válaszadók 17 %-a „nem tudom”-mal válaszolt vagy nem válaszolt a kérdésre.
- A válaszadók 74 %-a adó és szociális ügyben kereste fel a hivatalt.
- A válaszadók 67 %-a véleménye szerint az ügyintéző meglepően gyorsan vagy gyorsan
intézte az ügyét, mindössze 8 % véleménye volt teljesen negatív.
- A válaszadók 83 %-ának ügyét 1-15 perc alatt intézték el, 15 %-ának az ügyintézés 20-30
percet vett igénybe, míg 2 %-ának 40-60 percet.
- A válaszadók 35 %-a a szolgáltatási körülmények közül a Városházi parkolók számát
növelné, 25 %-a bevezetné a telefonos időpont foglalást, 54 %-a nem önkormányzati ügyeket
is telepítene az ügyfélszolgálatra.
• Elektronikus ügyintézés
- A válaszadók 56 %-a telefonon vagy e-mailben érdeklődött ügyének intézése felől, 31 %-a
az önkormányzat honlapján tájékozódott az ügy elintézésének lehetőségéről, 8 %-a a
honlapról töltött le dokumentumot, 8 %-a a letöltött a dokumentumot ügyfélkapun keresztül
küldte be.
- A válaszadók 19 %-a nagyon kevésnek vagy kevésnek, 27 %-a elfogadhatónak, 13 %-a
megfelelőnek, 17 %-a terjengősnek találta az önkormányzati honlapon található ügyintézést
segítő információk tartalmának terjedelmét.
- A válaszadók 17 %-a érthetetlennek, 29 %-a elfogadhatónak, 19 %-a megfelelőnek, 13 %-a
kiválóan érthetőnek találta az önkormányzati honlapon található ügyintézést segítő
információk tartalmának minőségét.
- A válaszadók 4 %-a gyengének, 12 %-a elfogadhatónak, 27 %-a közepesnek, 15 %-a
megfelelőnek, 19 %-a kiválónak találta az ügyfélkapun beküldhető e nyomtatványok
minőségét.
• Audiovizuális média az ügyintézés szolgálatában
- A válaszadók 17 %-a látta az ügyfélszolgálati reklámfilmet, ebből 13 % az önkormányzat
internet portálján, 4 % a helyi kábel tévén.
- A válaszadók 17 %-a válaszolt arra kérdésre, hogy figyelemmel kíséri-e a helyi kábel TV-n
az önkormányzati ügyintézéssel kapcsolatos felhívásokat, 13 % rendszeresen, 4 % egyáltalán
nem kíséri figyelemmel.
- A válaszadók 18 %-a válaszolt arra kérdésre, hogy figyelemmel kíséri-e az interneten az
önkormányzati ügyintézéssel kapcsolatos felhívásokat, 8 % rendszeresen, 10 % egyáltalán
nem kíséri figyelemmel.
- A válaszadók 18 %-a válaszolt arra a kérdésre, hogy a média tartalmak segítik-e és milyen
mértékben a lakosság tájékoztatását, 6 %-nak az volt a véleménye, hogy a helyes arányú és
figyelemfelhívó tartalmú minden bizonnyal hatékony lehet, 12 %-nak véleménye szerint csak
figyelemfelhívó lehet és a részleteket más módon is elérhetővé kell tenni.
A kérdőív zárásaként a válaszadók üzenetet írhatták a témával kapcsolatban, ezek közül
néhány:
- Haladjanak szépen sorban a két településrész közötti városháza fejlesztésében. 20-30 év
múlva már mindenkinek természetes lesz a helye.
- Mindennap kellene ügyfélfogadásnak lennie
- Kitartást kívánok a nyűgös ügyfelekhez!
- Lassú
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- Az ügyfélfogadási időről már a külső ajtónál legyen tájékoztatás, ne csak annyi, hogy
ügyfélfogadás nincs.
- Lassú, rossz.
- Meg vagyok mindennel elégedve.
- Ez az űrlap nagyon jó ötlet. Fontos, hogy foglalkozzanak az ügyfél elégedettségével.
Köszönet a munkájukért!
-Legyen több és kötelező fogadóóra az önkormányzati képviselőknek.
Ügyiratforgalom bemutatása
Az iktatás Gyomaendrődi Közös Önkormányzatának Egyedi Iratkezelési Szabályzatában
foglaltak szerint történik. A Szabályzat hatálya kiterjed a Hivatalban és a kirendeltségeken
keletkező, oda érkező, illetve onnan kimenő valamennyi iratra, a három önkormányzat
vezetőjére, köztisztviselőjére, közalkalmazottjára és más jogviszonyban foglalkoztatott
munkavállalójára. A Szabályzat az iratok biztonságos őrzésének módját, rendszerezését,
nyilvántartását, segédletekkel ellátását, irattározását, selejtezését és levéltárba történő átadását
szabályozza. Az ügyiratok kezelése központi iktatás keretében számítógépes programmal
történik.
Az alábbi táblázat 2003. évtől mutatja be az ügyiratforgalom változását Gyomaendrődön:
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Főszám
22 270
24 163
22 774
23 566
19 717
21 928
22 915
20 265
21 909
21 304
16 992

Alszám
49 581
50 059
45 959
50 266
45 732
50 622
59 992
66 764
68 203
62 914
43 628

Gyűjtő
11 706
9 230
2 038
6 806
1 132
4 307
-

Összesen
83 557
83 452
70 771
80 638
66 581
76 857
82 902
87 029
90 112
84 218
60 620

A 2012. és 2013. év ügyiratforgalmi statisztikájának összehasonlítása:
Önkormányz
atok/szervezet
i egységek
Csárdaszállá
s
Hunya
Adó O.
Hatósági O.
Humánpoliti
kai O.
Gyámhivatal

2012
FőAlszám
szám

Összes

Szervezeti
egységek

1 627

2 739

4 366

*1 058
6 669
2 432
6 039

*2 200
11 307
5 766
16 758

490

3 150

Változás
%ban

2013
FőAlszám
szám

Összes

641

1 595

2 236

*3 258
17 976
8 198
22 797

Csárdaszállá
s
Hunya
Adó O.
Közigazgatás
i O.

479
6 297
6 367

895
1 374
8 715 15 012
17 176 23 543

-58
-17
-14

3 640

Gyámhivatal

0

0

100

11

0

-49

Okmányirod 1 150 11 319 12 469 Okmányirod 0
0
0
-100
a
a
Pénzügyi O. 1 151 3 126 4 277
Pénzügyi O. 965
3 145 4 110
-4
Városüzem
2 427 6 730 9 157
Városüzem
1 569 6 171 7 740
-16
Közmunka
399
2 396 2 795
Közmunka
598
4 674 5 272
+88
Titkárság
546
2 211 2 757
Titkárság
75
1 247 1 322
-52
összesen
23 988 67 702 91 690 összesen
16 991 43 618 60 609
-34
* Hunya Község esetében a 2012. évi ügyiratforgalmi statisztikában szereplő adatok
Örménykút Község adataival összevontan szerepel, az adatokból Hunyára vetítve a
lakosságszám arányosan képeztük a táblázatban szereplő adatokat
Az ügyiratforgalom változásának szöveges indokolása:
- Mindkét kistelepülés esetében nagyarányú a csökkenés, mert a telephelyek iktatásánál
csak azok az iktatott iratok szerepelnek, melyek a többi szervezeti egységhez nem
voltak hozzárendelhetők. Pl.: az adóval kapcsolatos hunyai és csárdaszállási iratok az
Adóosztály iktatókönyveiben jelenik meg.
- Az Adóosztályon a végrehajtási cselekmények iktatása változott meg 2012-ről 2013ra, nem adós személyenként, hanem eljárási cselekményenként kerülnek iktatásra, így
jóval kevesebb iktatott irat jelenik meg az osztály iktatókönyvében.
- A Közigazgatási Osztály a Hatósági és a Humánpolitikai Osztály összeolvadásával jött
létre. Az ügyiratok számának csökkenését a szociális hatáskörök változása okozta
(ápolási díj, közgyógyellátás, egészségügyi ellátásra való jogosultság 4416 db
ügyirat), a hatósági osztályon csökkent ügyiratok száma az okmányirodai iratokon
kívül: 1821 db)
- A Gyámhivatal és az Okmányiroda feladatai teljes egészében átkerültek járási
hatáskörbe (16 109 ügyirat)
- A Városüzemeltetési Osztály szervezetéből a vagyongazdálkodási ügyek kerültek át
más szervezeti egységbe.
- A Közfoglalkoztatás területén 240 főről 400 főre emelkedett a közfoglalkoztatottak
száma, ez indokolja az ügyiratforgalom emelkedését.
- Titkárság szervezetéből kikerült az oktatás irányítás, illetve a személyügyi igazgatás.
Az alábbi táblázat az egy köztisztviselőre jutó ügyiratszámot mutatja be:
2012
Önkormányz Köztis
aztvisel
tok/szervezet ői
i egységek
létszá
m
Csárdaszállá
s
Hunya
Gyomaendrő
d
Összesen:

4
4
54
62

Ügyir
atszám Főszá
m

Egy
Szervezeti
köztisz egységek
tviselőr
e jutó
ügyirat
-szám
1 627 407
Csárdaszállá
s
1 058 264
Hunya
21 303 394
Gyomaendrő
d
23 988 387
Összesen
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2013
Köztis
ztvisel
ői
létszá
m

Változás
Ügyir Egy
atköztiszt- %szám - viselőre ban
Főszá jutó
m
ügyiratszám

3

641

214

-49

3
43

479
160
15 871 369

-40
-6

49

16 991 347
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KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLY
A Közigazgatási Osztály a Hatósági és a Humánpolitikai Osztálynál - a 2013. január 1.
napjával bekövetkező hatásköri változásokat követően - jegyzői hatáskörben maradt hatósági
feladatok ellátására létrejött szervezeti egység.
A hatósági feladatok mellett az osztály feladat-ellátásába integrálódott az oktatással
kapcsolatos intézményirányítás, közművelődési valamint sport és civil szervezetekkel
kapcsolatos feladat-ellátás valamint a szociális és egészségügyi intézményfenntartói feladatok
ellátása is.
Az Osztály feladata továbbá az Integrált Ügyfélszolgálat működtetése, azonban ezt az Adó és
Városüzemeltetési Osztály folyamatos segítsége nélkül nem tudnánk biztosítani. Az Integrált
Ügyfélszolgálat nemcsak az ügyfeleknek teremtett új helyzetet, de magával hozta a hivatal
másfajta működését is, az osztályok közötti sokkal szorosabb együttműködést is.
Az Osztály feladatához tartozik még a Portaszolgálat és az Iktatóiroda működtetése is.
Az osztályvezető munkáját két irodavezető segíti, az osztály szervezeti felépítése az alábbi
táblázatban látható:
Osztályvezető
Lakás-gazdál-kodás

Szociális igazgatás

Ügyfélszolgálat

Hagya-téki igazgatás

Anyakönyvi igazgatás

Építés-hatóság

Intézmény-felügyeleti Iroda

Iktató-iroda

Portaszolgálat

Városüzemeltetési feladatok –
városüzemeltetési osztályvezető

Személyügyi igazgatás
Közvetlen
jegyzői,
polgármesteri irányítással

Hatósági Irodavezető Szociális
Irodavezető

A hatásköri változásokat az alábbi táblázat mutatja be:
Feladat megnevezése
Járási
Hivatali Jegyzői hatáskör
hatáskör

Feladat-ellátás módja
Új feladatként 2013ban került jegyzői
hatáskörbe

Személyi okmányok
(szig, lakcímkártya,
vezetői
engedély,
útlevél)
Gépjármű igazgatás

-

-

Személyi
és
lakcímnyilvántartás
Címnyilvántartás*

Csatolt munkakör
Építéshat/hagyatéki
üi
Csatolt munkakör
Építéshat/hagyatéki
üi

Lakcímbejelentés*
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Egyéni
vállalkozói
igazolvány
Mozgáskorl.
Parkolási
igazolványa

Hirdetmények
kifüggesztése

Csatolt munkakör
Hagyatéki ügyintéző

Lakáscélú
állami
támogatással kapcs.
előírt
jegyzői
feladatok
Birtokvédelem

Csatolt munkakör
Ügyfélszolgálati
ügyintéző

Gázszolgáltatás
megszüntetése
céljából
hatósági
közvetítés

Kereskedelmi
igazgatás
Szálláshely
szolg.
Tev. engedélyezése
Telepengedélyezési
eljárás
2013.03.01. napjától
visszakerült jegyzői
hatáskörbe

Csatolt munkakör
Hatósági ügyintéző
Csatolt munkakör
Hatósági ügyintéző
Csatolt munkakör
Hatósági ügyintéző
Csatolt munkakör
Hatósági ügyintéző

Ingatlanvállalkozásfelügyeleti
ható.
Feladatok
Temetkezési
szolgáltatás
engedélyezése
Szabálysértés (2012.
04. 15. előtti ügyek
lezárása)
Talált tárgyak
Termőfölddel
kapcsolatos
kifüggesztés
Anyakönyvi
igazgatás
Hagyatéki ügyintézés

Csatolt munkakör
osztályvezető
Csatolt munkakör
Hagyatéki ügyintéző
Csatolt munkakör
anyakönyvvezető
Csatolt munkakör
anyakönyvvezető
Csatolt munkakör
Hagyatéki ügyintéző

Gyámhivatal
Szociális igazgatás –
ápolási díj
Szociális igazgatás –
alanyi és normatív
közgyógyellátás
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Szociális igazgatás –
méltányossági
közgyógyellátás (KT
hatáskör)

Csatolt munkakör
Ügyfélszolgálati
ügyintéző

Szociális igazgatás –
lakásfenntartási
támogatás
Szociális igazgatás –
aktív korúak ellátása
Szociális igazgatás –
Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény
Szociális igazgatás –
óvodáztatási
támogatás
Szociális igazgatás –
átmeneti segélyezés

Csatolt munkakör
Szociális ügyintéző

Szociális igazgatás –
egészségügyi
szolgáltatásra
való
jogosultság

Csatolt munkakör
Szociális ügyintéző
Csatolt munkakör
Szociális ügyintéző

Csatolt munkakör
Ügyfélszolgálati
ügyintéző
Csatolt munkakör
Ügyfélszolgálati
ügyintéző
* párhuzamos hatáskör az ügyfelek mind a járási mind az önkormányzati hivatalnál intézhetik
A Közigazgatási Osztály aktív dolgozói létszáma 16 fő, melyet az alábbi táblázat mutat be:
Létszám

Iskolai végzettség

osztályvezető
Anyakönyvvezető- ügyintéző
Hagyatéki ügyintéző
Ügyfélszolgálati munkatárs/ügyintéző

1 fő
1 fő
1 fő
4 fő

Építéshatóság
Mt. szerint foglalkoztatott portaszolgálat
Iktató iroda - ügykezelő
Személyzeti ügyintéző
Szociális ügyintéző
Intézményfelügyelet - ügyintéző
összesen

2 fő
1 fő
2 fő
1 fő
2 fő
1 fő
16 fő

felsőfok
középfok
középfok
3 fő felsőfok
1 fő középfok
2 fő felsőfok
középfok
2 fő középfok
felsőfok
2 fő felsőfok
felsőfok

Az aktív dolgozói létszámon felül 3 fő gyermekgondozási szabadságon van.
•

Anyakönyvi igazgatás

A feladatot egy fő anyakönyvezető saját hatáskörben látja el.
Vezetnie kell a négy anyakönyvi típust (születési, házassági, halotti és a bét). A nyitott
anyakönyvi bejegyzések, javítások állandó munkát jelentenek.
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Munkájához tartozik továbbá az apai elismerő nyilatkozatok felvétele, névváltoztatási
kérelmek, állampolgársági eskük megszervezése s a letétel utáni adatszolgáltatás, hazai
anyakönyvezések kezdeményezése külföldi házasságkötések előkészítése. Felveszi a
házasságkötést megelőző eljárásról a jegyzőkönyveket. Vezeti az előírt nyilvántartásokat. UB
bejegyzések másolatát megküldi a Békés Megyei Fiók levéltárnak, teljesíti a postán érkezett
kérelmeket. Közreműködik az állampolgársági eskütételnél, házasságkötésnél, névadói
ünnepségeken, és egyéb családi eseményeken.
Feldolgozza az ASZÁN érkező kérelmeket és teljesíti azokat.
Jegyző hatáskörbe tartozik a házasságkötést megelőző eljárás során a várakozási idő alóli
felmentési kérelmek elbírálása, külső helyszínen és munkaidőn kívüli házasságkötések
engedélyezése, valamint közeli rokonok házasságkötésének engedélyezése törvényi előírás
szerint.
Az anyakönyvvezető feladata lett 2013. januártól a TSZR rendszerből az adatszolgáltatás,
mely csak önkormányzati és polgármesteri hivatali kérelmekre vonatkozóan biztosít
hatáskört.
Anyakönyvi
típusok
Házassági
Halotti

2011

2012

Születési
BÉT
Egyéb anyakönyvi ügyek
Honosítási ügyek

2013

43
104

52
96

49
87

662
10

1
0
1100
18

1
0
1026
7

Az anyakönyvvezető csatolt munkakörben látja el a termőföldek kifüggesztésével
kapcsolatos hatósági feladatokat.
Törvényi előírás szerint jegyzői hatáskör a termőföldre vonatkozó vételi/haszonbérleti
ajánlat/szerződés kifüggesztése, melyet 2009-től elektronikus úton is közzé kell tenni. A
kifüggesztés lejárta után a hirdetményt az esetleges észrevételekkel együtt vissza kell juttatni
a kifüggesztést kérőnek/ most már a mezőgazdasági szakigazgatási szervnek is/
2013. december 15-től hatalmas változás történt a szabályozásban. A változások időben
eltérően érintik mind a termőföldek haszonbérbeadásával, mind az eladásával kapcsolatos
jogügyletek kifüggesztésével kapcsolatos eljárási rendet. Szakaszosan lép hatályba a 2013. évi
CXXII. törvény, a 474/2013. kormányrendelet, a 2013. évi CCXII törvény. Hatályát veszti a
16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet és a 1994. évi LV. törvény. Az új szabályozás teljes
terjedelmével 2014. május 1. napjával lép életbe. Az átmeneti időszakban a hatályba lépések
követése és gyakorlati alkalmazása igen nagy kihívás mind a lakosság, mind az ügyintéző
számára.
A kifüggesztések száma 2012-ben 125, 2013-ban 157 volt.
•

Hagyatéki igazgatás

A hagyatéki eljárás hivatalból indul. A hagyatéki eljárás első lépése hagyatéki leltár felvétele
az elhunyt utolsó belföldi lakhelye szerinti Polgármester Hivatal jegyzője (hagyatéki
ügyintézője) által.
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A halott vizsgálati bizonyítvány hagyatéki példányának beérkezése után a hozzátartozót adott
időpontra beidézzük a leltár felvétele céljából. Amennyiben az elhunyt ingatlan hagyatékkal is
rendelkezett, úgy az ingatlan azonosítására szolgáló adatok (helyrajzi szám, ingatlan pontos
címe vagy régi tulajdoni lap) kellenek.
A hivatalban az elhunyt, a törvényes-, illetve végrendeleti örökösök személyi adatainak,
illetve a hagyatékban szereplő értéktárgyak hagyatéki leltárba történő felvételére kerül sor a
hozzátartozó által bemutatott igazolások (tulajdoni lap, számlakivonat, értékpapír és egyéb
bankszámlák, gépjármű forgalmi engedélye, társasági szerződés, életbiztosításra vonatkozó
iratok, végrendelet és egyéb végintézkedést igazoló okiratok, nyugdíjszelvény), valamint a
hagyatéki terheket (pl. temetés költsége) és hitelezői igényeket bizonyító okiratok alapján.
Ha az örökhagyó rendelkezett valamelyik pénzintézetnél részjeggyel, értékpapírral,
folyószámlával vagy tartozása áll fenn, akkor azt a pénzintézetet fel kell keresni, hogy
igazolás formájában küldjék meg részemre, hogy a nyilvántartásukban mi minden van az
örökhagyó nevén.
A Hivatalban lefolytatott eljárás után a hagyatéki leltárt megküldjük a csatolt
dokumentumokkal együtt az illetékes közjegyzőnek, aki a közjegyzői eljárás után átadja a
hagyatékot az örökös(ök)nek.
Illetékes közjegyző: Dr. Zsarnai Ferenc Gábor (5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 21/A.)
Ha az elhunyt nem rendelkezett sem ingó, sem ingatlan vagyonnal és a hozzátartozó erről a
tényről büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tesz, a hagyatéki eljárás a Közös
Hivatalban lezárásra kerül.
Hagyatéki ügyek
Főszám
Alszám
Összesen:

2011

2012
179
1190
1369

2013
295
1393
1688

345
2069
2414

A hagyatéki ügyintéző csatolt munkakörben ellátja a nem termőföld kifüggesztésével
kapcsolatos hirdetményi, valamint a talált tárgyakkal kapcsolatos feladatokat.
Hirdetmények:
Ingatlan vagy ingóárverési hirdetmények, ismeretlen lakóhellyel rendelkező személyek
értesítésének beérkezése után kihelyezésre kerül az ügyfélszolgálat hirdetőtáblájára, valamint
a www.magyarorszag.hu internetes oldalra. A hirdetőtáblára való kifüggesztés napját és a
levétel napját a hirdetményen záradékolni kell, majd vissza kell küldeni feladó részére.
2013-ban 149 egyéb hirdetmény került kifüggesztésre.
Talált tárgyak:
A talált dolgot a találó köteles a találástól számított 8 napon belül átadni a jegyzőnek,
amennyiben a tulajdonos nem megállapítható. Az átadásról jegyzőkönyv készül, melyet az
átadó és az átvevő is aláír. A jegyzőkönyvnek tartalmazni kell, hogy ki a megtaláló (név,
lakcím), mi a talált tárgy, mikor találta és hol. A jegyzőkönyvben nyilatkoznia kell az
átadónak, hogy igényt tart-e a talált tárgyra, ha a tulajdonos nem ismert. Ha megállapítható a
tulajdonos, akkor a dolgot haladéktalanul átadjuk. Ha nem jelentkezik a tulajdonos, 3 hónapig
vagyunk kötelesek megőrizni a tárgyat, ezután, ha a megtaláló igényt tartott rá, akkor át kell
adni a részére (átadás-átvételi jegyzőkönyv kell itt is).
Talált tárgyak száma 2011-ben 4, 2012-ben 22, 2013-ban 8 volt.

17

•

Építéshatóság

Az építésügyi hatósági feladatot jelenleg 2 fő látja el. Az év során személyi változás történt a
hatóságnál, mivel az egyik ügyintéző 2013. június 24-től szülési szabadságon van. Az új
kolléga 2013. szeptember 23-tól áll munkaviszonyban.
Hatáskörét és illetékességét az építésügyi és építés-felügyeleti hatóságok kijelöléséről és
működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1.§-a állapítja meg.
2013. január 1-jétől Gyomaendrődi Közös Önkormányzat Jegyzője, mint első fokú építésügyi
hatóság Gyomaendrőd, Dévaványa, Hunya, Csárdaszállás és Ecsegfalva településeken
rendelkezik illetékességgel, mivel az építésügyi hatáskör a települési önkormányzatoktól a
járásszékhely önkormányzat szintjére került.
2013. január 1-jén új eljárási kódex került bevezetésre a 312/2012. (XI. 8.) Korm rendelettel,
amely következtében megváltozott az egyes engedélyezési eljárások ügyintézési határideje
(pl. építési engedélyezési eljárás 60 napos ügyintézési határideje 15 napra csökkent), valamint
az engedélyekhez csatolandó dokumentumok esetében is változása történt. Egyes eljárási
fajták pl. lakóépület bontás tudomásulvétele esetében az engedélyező hatóság Szarvasi Járási
Hivatal Építésügyi Hivatala.
2013. január 1-jén került bevezetésre az ÉTDR (Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást
Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer), amely alkalmazása kezdetben sok
nehézséget jelentett mind az ügyintézők, mind az ügyfelek számára is. Az ÉTDR
alkalmazásával az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat már elektronikus úton is
kezdeményezhetik a polgárok. A program az Európai Unió és a magyar állam összesen 1,1
milliárd forintos társfinanszírozásával, az Új Széchenyi Terv keretében valósult meg. A
program lényege, hogy a kérelmeket és a terveket januártól az ügyfélkapun belépve az
interneten is be lehet nyújtani, az ügyek kezelése pedig minden esetben elektronikus úton
történik. A hatósági ügyintézés során a döntés ÉTDR-rendszerben tárolt elektronikus
dokumentációk és adatok alapján történik.
2013. október 1-jétől az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.)
kormányrendelet szerint elektronikus építési naplót (e-építési naplót) kell vezetni.
Egy beruházáshoz egy e-építési napló tartozik, függetlenül a beruházás nagyságától, a
beruházás kapcsán megkötött építőipari kivitelezési tevékenység végzésére irányuló
szerződések számától. Az e-építési napló rögzíti a szerződés szerinti építőipari kivitelezés
tárgyát, az építési-szerelési munkák adatait, az építési munka menetét, megfelelőségét, a
teljesítési igazolásokat és a kapcsolódó dokumentumokat (pl. az építés kezdés bejelentését ez
e- építési napló megnyitásával tudják igazolni az építtetők, amelyet az építésügyi hatóság az
OÉNY –Országos Építésügyi Nyilvántartás- rendszeren keresztül tud ellenőrizni).
Ügyiratok száma:
Fő számon iktatott ügyirat:
Alszámon iktatott ügyirat:
Összesen:
Új lakásépítési engedély (Gyomaendrőd):
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2011
700
2545
3245

2012
644
2554
3198

2013
558
1718
2276

1

1

1

•

Kereskedelmi igazgatás

A kereskedelmi igazgatás területén 2009. óta nem történt jelentősebb jogszabályváltozás.
Üzletek működési engedélyezésével kapcsolatos eljárás
A 210/2009. (IX.29) Korm. rendelet alapján vannak bejelentés és működési engedély köteles
tevékenységek. A bejelentés köteles tevékenység esetében az eljárás sokkal egyszerűbb, mivel
nem kell bevonni a szakhatóságokat, hanem a benyújtott íratok ellenőrzését követően
kiállítható a működési engedélyről szóló igazolás a kérelmező részére, amely megküldésre
kerül a szakhatóságok felé is.
A működési engedély köteles tevékenységnél a benyújtott iratok ellenőrzését követően a
szakhatóságok bevonásával folytatható le az eljárás, majd a szakhatóságok állásfoglalásainak
birtokában adható ki a működési engedély.
Mindezekről kötelező nyilvántartást vezetünk, mely az önkormányzat honlapján is elérhető.
2013. évben új üzlet megnyitására nem került sor, a kereskedők kb 100 esetben
tevékenységük módosításának nyilvántartása céljából keresték fel hivatalunkat.
A telepengedélyezési eljárás 2013. március 1. napján került vissza jegyzői hatáskörbe. Az
eddig a szarvasi Kistérség Jegyzője által nyilvántartott telepeket nyilvántartásba vettük, új
telep engedélyezésére 2013. évben nem került sor.
Az 57/2013. ( II.27.) Kormányrendelet alapján vannak bejelentés-köteles és telepengedélyköteles tevékenységek. A bejelentés-köteles tevékenységeket a jegyző nyilvántartásba veszi,
majd ezt követően a nyilvántartásba vételről értesíti az illetékes szakhatóságokat. A
telepengedély-köteles tevékenységek vonatkozásában a szakhatóságok bevonásával folytatja
le az engedélyezési eljárást.
Erről szintén kötelező nyilvántartást vezetünk, mely az önkormányzat honlapján is elérhető.
A jegyző hatáskörébe tartozik a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadás is. Vannak
kereskedelmi szálláshelyek és nem üzleti céllal működtetett szálláshelyek. A kereskedelmi
szálláshelyek működési engedélyezése a szakhatóságok bevonásával történik. A nem üzleti
célú szálláshelyeket az üzemeltető kérelmére nyilvántartásba vesszük.
A szálláshelyekről szintén kötelező nyilvántartást vezetni.
A táblázat három évre mutatja be a szállásadók illetve a szállást igénybevevők számának
alakulását:
2011
Egyéb szállásadók száma
Vendégek száma

2012
72
1805

2013
75
2365

75
2109

A kereskedelmi igazgatás feladatait egy fő ügyfélszolgálati munkatárs látja el, továbbá csatolt
munkakörben ellátja a birtokvédelemmel kapcsolatos jegyzői feladatokat.
2013. évben, 24 esetben indítottak jegyzői hatáskörben birtokvédelmi eljárást (2012-ben csak
9 birtokvédelmi ügy volt hivatalunknál). 3 esetben nyújtottak be keresetet a bíróságnál
határozatunk megváltoztatása iránt. Az ügyek kimenetelét nem tudjuk, mert a bíróság még
nem értesítette hivatalunkat az ügy lezárásáról.
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•

Intézmény-felügyeleti iroda

Az oktatási feladatok (fenntartói irányítás) közül az óvodákkal kapcsolatos feladatok
maradtak önkormányzatunknál 2013. január 1. napját követően. A köznevelési intézmények
fenntartását és az ahhoz kapcsolódó feladatok ellátását az állami intézményfenntartó központ
helyi tankerülete biztosítja.
A feladatot 1 fő ügyintéző látja el 2013. május 17. napjától. Az első négy és fél hónapban az
osztályvezető és a személyügyi ügyintéző látta el a munkakörrel kapcsolatos feladatokat.
Az ügyiratszám alakulása az elmúlt három évben (alszámokkal együtt):
2011

2012
1173

2013
913

515

Az Iroda feladata:
Az nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényből adódó önkormányzati feladatok
ellátása:
- fenntartói irányítással kapcsolatos döntések előkészítése – óvodai csoport és létszám
meghatározás, intézményi beszámolók elfogadása, SZMSZ és alapító okiratok módosítása,
óvodai beíratás időpontjának meghatározása, nyári nyitva tartás egyeztetése, igazgatói
pályázatok lebonyolítása
- iskolai előkészítésre kötelezett, tankötelezett korú gyermekek nyilvántartása
- nyári napközis ellátás biztosítása, szervezése
- az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmények
átszervezésével, vezetői megbízással kapcsolatos döntések véleményezése
- általános iskolák felvételi körzetének kialakításának véleményezése
- jegyzői hatáskörben lévő feladatok ellátása: jelentési kötelezettségek teljesítése (hátrányos
helyzetű tanulók, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tekintetében, szociális
feladatellátások tekintetében)
További fenntartói és önkormányzati feladatok:
- a Képviselő-testület által fenntartott intézmények alapító okiratának felülvizsgálata,
nyilvántartása
- a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és a Térségi Szociális Gondozási
Központ fenntartásával kapcsolatos döntések: közös társulási ülések előkészítése, lezárása
- kapcsolattartás az óvodákkal, óvodák beszámolójának a képviselő-testület elé terjesztése,
működésükkel
kapcsolatos
testületi
döntések
előkészítése,
Óvodai
sportnap
megszervezésében való részvétel
- a kitűnő tanulók jutalmazásnak megszervezése, Jó tanuló, Jó sportoló díj odaítélésének
megszervezése
- közművelődési intézményekkel kapcsolattartás, beszámolók testülete elé terjesztése,
működésükkel kapcsolatos testületi döntések előkészítése
- Önkormányzat döntése alapján városunkhoz kötődő könyvek, kiadványok
megjelentetésében való részvétel
- városi rendezvények szervezésében való közreműködés
- Békés Megyéért Díj, Gyomaendrőd Díszpolgára, valamint a Gyomaendrődért emlékplakett
adományozásával kapcsolatos szervezési feladatok
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- Gyomaendrőd Város Önkormányzatának elismerő oklevelének adományozásával
kapcsolatos szervezési feladatok
- civil szervezetekkel kapcsolatos feladatok: nyilvántartás vezetése, kapcsolattartás,
statisztikai jelentési kötelezettség teljesítése. Civil szervezetek támogatási alapjával, valamint
a környezetvédelmi-, idegenforgalmi- és sportalappal kapcsolatos feladatok: pályázati kiírás,
beérkezett pályázatok elbírálásának előkészítése, szerződéskötés, elszámolások ellenőrzése,
pályázatok lezárásának előkészítése
- az oktatási, közművelődési intézmények költségvetési előirányzatának tervezésében való
részvétel
- sporttal kapcsolatos feladatok. Sportszervezetekkel való kapcsolattartás
- statisztikai jelentési kötelezettségek teljesítése sportlétesítmények üzemeltetési tekintetében
•

Szociális igazgatás

A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmek
elbírálásával 4 fő ügyintéző foglalkozik. Két fő állandó ügyfélszolgálati munkatársként csatolt
munkakörben látja el a feladatot. Két fő mentesült az ügyfélfogadás alól, ők ketten végzik a
nagy ügyfél és ügyiratforgalmú támogatások feldolgozását:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kb. 600 fős ügyfélkör
- lakásfenntartási támogatás kb. 800 fős ügyfélkör
- aktív korúak ellátása kb. 700 fős ügyfélkör.
•

Aktív korúak ellátása

Az aktív korúak ellátásának megállapítását, szüneteltetési és megszüntetési eseteit, illetve
felülvizsgálatát az 1993. évi III. törvény 33. § - 37/C. §-ai szabályozzák. Az aktív korúak
ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére
nyújtott ellátás. Megállapításának fő feltételei az állami foglalkoztatási szervvel való törvény
által előírt együttműködési kötelezettség, egészségkárosodási feltételek, illetve a törvény által
megszabott jövedelmi és vagyoni viszonyok.
2013. április 1-től két pontban hozott változást a Magyary féle egyszerűsített program az aktív
korúak ellátása tekintetében. Pozitív az ügyfélnek az, hogy amennyiben az aktív korúak
ellátására való jogosultságot az Flt. szerinti álláskeresési támogatás kimerítésétől számított 30
napon belül benyújtott kérelem alapján állapítják meg, az ellátásra való jogosultság kezdő
napja az álláskeresési támogatás kimerítését követő nap.
Az a segélyezett, aki keresőtevékenységet kezdett el folytatni, meg kellett szüntetni az
ellátását a keresőtevékenység kezdetétől. 2013. április 1-től annyiban változtattak a
jogszabályon, hogy az a segélyezett, aki munkaviszonyt létesít az ellátását 90 napig
szüneteltetni kell és csak a keresőtevékenység 91. napjától kell megszüntetni a jogosultságot.
Ez azért könnyítés az ügyfélnek, mert ha nem dolgozik 90 napnál többet, és mivel nem lett
megszüntetve a jogosultsága nem kell újabb kérelmet és az ahhoz szükséges csatolmányokat
beadni a megállapításhoz, így az ellátás továbbfolyósítására kerül sor.
Aktív korúak ellátása ügyben, 2013-ban 703 ügyirat keletkezett.
Az ellátásban Gyomaendrődön 2013. évben átlagosan 490 fő részesült, a támogatásra
felhasznált összeg 72 257 000.-Ft.
Az ellátásban Csárdaszálláson 2013. évben átlagosan 22 fő részesült, a támogatásra
felhasznált összeg 4 234 000.-Ft.
Az ellátásban Hunyán 2013. évben átlagosan 22 fő részesült, a támogatásra felhasznált összeg
2 642 000.-Ft.
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•

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítási, illetve megszüntetési eseteit az
1997. évi XXXI. törvény 18.§ - 20/B. §-ai szabályozzák. Ezen §-okban meghatározott
feltételek szerint a jegyző állapítja meg a jogosult gyermek számára a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményt. Megállapításának fő feltételei a család jövedelmi, illetve
vagyoni viszonyai. A feltételek fennállása esetén a jegyző egy év időtartamra állapítja meg a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot, mely számos, egyrészt a
törvényben, másrészt egyéb jogszabályban meghatározott kedvezmény társul. A
kedvezmények közül a legjelentősebb az a természetbeni támogatás - fogyasztásra készétel,
ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány -, mely az augusztus
1. napján, illetve november 1. napján fennálló jogosultság esetén illeti meg a gyermeket
(2013. évben a természetbeni támogatás összege: 5.800,- Ft/gyermek), a gyermekétkeztetés
normatív kedvezménye és a tankönyvtámogatás.
2013. szeptember 1-jétől megváltozott a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet
megállapításának feltételei, melyet az 1997. évi XXXI. törvény 67/A. §-a szabályoz.
Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki
esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: alacsony iskolai végzettség, vagy alacsony
foglalkoztatottság, vagy olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az
egészséges fejlődéshez szükséges feltételek. Halmozottan hátrányos helyzetű az a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében a fent említett három
körülmény közül legalább kettő fennáll, illetve a nevelésbe vett gyermek, valamint az
utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.
A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára a köznevelés területén
biztosítanak számos kedvezményeket.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ügyben 2013-ban 574 ügyirat keletkezett, a
támogatásban Gyomaendrődön 934 fő, Hunyán 21 fő, Csárdaszálláson 55 fő részesült.
•

Lakásfenntartási támogatás

A normatív lakásfenntartási támogatás folyósítására és felülvizsgálatára vonatkozó hatáskör
címzettje a jegyző.
A támogatás feltételeit a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 38.-39. §-ai szabályozzák. A támogatás a szociálisan rászorult személyeknek,
családoknak az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik
viseléséhez nyújtott támogatás.
A hivatkozott törvény értelmében a lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni
szociális ellátás formájában kell nyújtani. A természetben nyújtott támogatás esetén az
önkormányzat közvetlenül a közüzemi (gáz, áram, víz) szolgáltatók felé utalja a támogatás
összegét.
Kérelmezőt jogosultság esetén, a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg a
támogatás, melyet egy évre lehet megállapítani.
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 30/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendeletet 21
§-a alapján az aktív korúak ellátására való jogosultság valamint a normatív lakásfenntartási
támogatás megállapításával/felülvizsgálatával kapcsolatos eljárásban vizsgálni kell, hogy a
kérelmező/jogosult lakókörnyezete a fenti jogszabályhely (2) bekezdése alapján rendezett-e
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Az önkormányzat 2013. évben összesen 1364 fő részére állapított meg normatív
lakásfenntartási támogatást, összesen 39.530.500 Ft összegben. A megállapított támogatáshoz
az állam 90 %-os támogatást nyújt, az önkormányzatot a megállapított összeg 10 %-a terheli.
Lakásfenntartási támogatás ügyben 2013-ban 889 ügyirat keletkezett.
Az ellátásban Gyomaendrődön 2013. évben átlagosan 747 fő részesült, a támogatásra
felhasznált összeg 39 446 000.-Ft.
Az ellátásban Hunyán 2013. évben átlagosan 25 fő részesült, a támogatásra felhasznált összeg
1 252 000.-Ft.
Az ellátásban Csárdaszálláson 2013. évben átlagosan 44 fő részesült, a támogatásra
felhasznált összeg 2 367 000.-Ft.
Fenti támogatások megállapítása során az alábbi két elektronikus nyilvántartó rendszerbe is
fel kell tölteni az adatokat az adott ügyintézőnek, e két rendszer folyamatos vezetése nagy
leterheltséget jelent az ügyintézők számára.
FOKA rendszer
Az NMH által létrehozott Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis, valamint az azt
támogató informatikai rendszer, amely az Önkormányzat számára meghatározott
szolgáltatásokat biztosít, melynek keretében lehetővé teszi a Foglalkoztatási és
Közfoglalkoztatási Adatbázisba meghatározott adatok Önkormányzat általi rögzítését.
A fentieken kívül az alkalmazás támogatást nyújt az Önkormányzatok és a Munkaügyi
Kirendeltségek részére a Foglalkozást Helyettesítő Támogatásban (FHT) részesülő ügyfelek
ügyintézési feladatainak elvégzésre.
PTR rendszer
2013. november 15-én hatályba lépett a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos
nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Kormányrendelet, mely többek között rendelkezik
a
Pénzbeli
és
természetbeni
ellátások
országos
nyilvántartási
rendszerének (továbbiakban: PTR) létrehozásáról. Az egységes, országos nyilvántartás
létrehozásának célja a pénzbeli és természetbeni ellátások elbírálásához kapcsolódó feladatok
támogatása, a rendszer átláthatóságának növelése, valamint a párhuzamosságok kiszűrése.
A projektelem célja az, hogy a széttagolt, hatóságonként vezetett nyilvántartásokból egységes,
országos nyilvántartás jöjjön létre, mely támogatja az ellátásokra vonatkozó igények hatékony
és igazságos elbírálását. A szakmai terjedelembe a szociális törvényben és gyermekvédelmi
törvényben definiált, államigazgatási hatáskörben nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások
tartoznak, de a rendszer keretet biztosít az ellátások nyilvántartásának további elemekkel
történő későbbi kibővítésére is.
Az önkormányzat részéről az adatszolgáltatás kiterjed: aktív korúak ellátásai (foglalkoztatást
helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély), lakásfenntartási támogatás,
közgyógyellátás (méltányos), rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény.
•

Köztemetés

A hatáskör címzettje a polgármester.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. §-a alapján a
haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere önkormányzati
hatáskörben - a halálesetről való tudomásszerzést követő 21 napon belül - gondoskodik az
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elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az
eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem
gondoskodik.
Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzata a költségeket
hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy, az eltemettetésre
köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.
Az önkormányzat 2013 évben 6 elhunyt eltemettetéséről gondoskodott. Az önkormányzat a
közköltségen történő temettetés összegére - 674.995,- Ft - hagyatéki hitelezői igényt nyújtott
be.
Csárdaszálláson és Hunyán 2013. évben nem történt köztemetés.
•

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes
gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet értelmében rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás állapítható meg az alábbi esetekben:
- tanulói, hallgatói jogviszonyban álló gyermek vagy fiatal felnőtt tanévkezdési kiadása,
- tanulói, hallgatói jogviszonyban álló gyermek tandíjának, egyéb ellátási díjának megfizetése,
- átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás elősegítése,
- a családban nevelkedő gyermek 5 napot elérő kórházi kezelése miatti költség,
- a családban nevelkedő gyermek egyéb - a MEP által teljes egészében nem finanszírozott
egészségügyi szolgáltatási díjának megfizetése.
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összegét gyermekenként a rászorultsághoz
igazodóan 1.000,- Forinttól 10.000,- Ft-ig terjedő összegben lehet megállapítani.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg továbbá a nappali tagozatos tanulói,
hallgatói jogviszonyban álló gyermek, vagy fiatal felnőtt részére:
- a helyi autóbusz közlekedésben érvényes bérlet vásárlásához.
A támogatás egyhavi összege a mindkori kedvezményes havi bérlet árának összegét nem
haladhatja meg.
Természetben nyújtott támogatásként rendkívüli gyermekvédelmi támogatás biztosítható:
- eseti magas gyógyszerköltség enyhítésére.
A Képviselő-testület a rendkívül gyermekvédelmi támogatás területén keletkezett hatáskörét a
polgármesterre ruházza át.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ügyben 2013-ban 223 ügyirat keletkezett.
Az ellátásban Gyomaendrődön 2013. évben 279 fő részesült, a támogatásra felhasznált összeg
1 443 000.-Ft.
Az ellátásban Csárdaszálláson 2013. évben 30 fő részesült, a támogatásra felhasznált összeg
180 000.-Ft.
Hunya településen 2013. évben rendkívüli gyermekvédelmi támogatás nem került kifizetésre.
•

Óvodáztatási támogatás

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/ C. §a szerint
a gyámhatóság – települési önkormányzat jegyzője – óvodáztatási támogatásra való
jogosultságot állapít meg az arra jogosult szülő részére. A Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a támogatásra jogosult személyek részére első alkalommal természetbeni
támogatásként vásárlási utalványt biztosít.
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Az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot annak a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeknek a szülője részére lehet megállapítani, aki gyermekét annak az évnek az utolsó
napjáig beíratta az óvodába, amelyben a gyermek a negyedik életévét betöltötte, - 2013.
április 1. napjától legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben a gyermek
az ötödik életévét betölti, megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a
kérelem benyújtását közvetlenül megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül
rendszeresen jár óvodába -.
A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságának az első
alkalommal folyósított óvodáztatási támogatás esetén a támogatás megállapítását megelőző
hónap első napján kell fennállnia, - 2013. április 1. napjától a kérelem benyújtásának
időpontjában -, a további, tárgyév június hónapjában folyósított óvodáztatási támogatásnál a
tárgyév május 5-én, a tárgyév december hónapjában folyósított óvodáztatási támogatásnál a
tárgyév november 5-én kell fennállnia.
2013. szeptember 1. napjától jelentősen megváltozott a halmozottan hátrányos helyzet
megállapítása. Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: alacsony iskolai végzettség,
vagy alacsony foglalkoztatottság, vagy olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan
biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek. Halmozottan hátrányos helyzetű
az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében a fent említett
három körülmény közül legalább kettő fennáll, illetve a nevelésbe vett gyermek, valamint az
utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.
2013. április 1. napjától a 30 napos ügyintézési határidő 21 napra csökkent.
Óvodáztatási támogatás ügyben 2013-ban 56 ügyirat keletkezett.
Az ellátásban Gyomaendrődön 2013. évben 46 fő részesült, a támogatásra felhasznált összeg
850 000.-Ft.
Az ellátásban Csárdaszálláson 2013. évben 5 fő részesült, a támogatásra felhasznált összeg
50 000.-Ft.
Hunya településen 2013. évben óvodáztatási támogatás nem került kifizetésre.
•

Átmeneti segélyezés

Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló
3/2009.
(I. 30.) Gye. Kt. rendelet szabályozza az átmeneti segélyben részesíthetők körét.
Átmeneti segély állapítható meg:
- létfenntartást átmenetileg veszélyeztető többletkiadásokra (legalább 5 napot elérő vagy
meghaladó kórházi gyógykezelés),
- magas gyógyszerköltség enyhítésére (természetbeni – gyógyszerutalvány formájában),
- helyi menetrend szerinti közlekedésben érvényes bérletjegy megváltására,
- elemi kár esetére,
- krízishelyzetre.
Átmeneti segélyezés ügyben 2013-ban 433 ügyirat keletkezett.
Az ellátásban Gyomaendrődön 2013. évben 426 fő részesült, a támogatásra felhasznált összeg
4 890 000.-Ft.
Az ellátásban Hunyán 2013. évben 10 fő részesült, a támogatásra felhasznált összeg 80 000.Ft.
Az ellátásban Csárdaszálláson 2013. évben 1 fő részesült, a támogatásra felhasznált összeg 5
000.-Ft.

25

•

Temetési segély

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete temetési segélyt nyújthat az elhunyt
hozzátartozójának, vagy a temettetésről gondoskodó más személynek, ha a temetési költségek
viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti és családjában az egy főre jutó havi
jövedelem a rendeletben meghatározott összeghatárt nem haladja meg.
A Képviselő-testület az átmeneti segély és a temetési segély megállapítására és folyósítására
vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
Temetési segély ügyben 2013-ban 122 ügyirat keletkezett.
Az ellátásban Gyomaendrődön 2013. évben 116 fő részesült, a támogatásra felhasznált összeg
4 013 000.-Ft.
Az ellátásban Hunyán 2013. évben 3 fő részesült, a támogatásra felhasznált összeg 115 000.Ft.
Az ellátásban Csárdaszálláson 2013. évben 2 fő részesült, a támogatásra felhasznált összeg 20
000.-Ft.
•

Közgyógyellátás (méltányos) megállapítása

A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem elbírálásához csatolni kell
a havi rendszeres gyógyító ellátásokról kiállított háziorvosi igazolást, továbbá a kérelmező,
illetve a hozzátartozók jövedelemigazolását.
2014. január 1-től a méltányossági közgyógyellátás megállapítására a polgármester
hatáskörébe került. A benyújtott kérelem esetén a meg kell vizsgálni, hogy a járási hivatalnál
ugyanazon kérelmezőre tekintettel nincs-e folyamatban eljárás közgyógyellátás megállapítása
iránt eljárás, ezért a kérelmet az illetékes járási hivatalhoz át kell tenni. Amennyiben a járási
hivatal az áttett közgyógyellátás megállapítása iránti kérelmet elutasítja, az elutasító döntést annak jogerőre emelkedését követően - megküldi a kérelmet áttevő képviselő-testületnek. A
képviselő-testület öt napon belül megindítja az eljárást a szakhatósági állásfoglalás beszerzése
végett. A szakhatósági állásfoglalás megérkezését követően megállapítható a közgyógyellátás.
Szociálisan rászorult személynek kell tekinteni 5.000,- Ft feletti havi rendszeres
gyógyszerköltség esetén azt a kérelmezőt, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó
jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő
személy esetében a 200%-át nem éri el.
Közgyógyellátás ügyben 2013-ban 91 ügyirat keletkezett.
Méltányossági közgyógyellátásban Gyomaendrődön 2013. évben 54 fő, Hunyán 2 fő
részesült.
Önkormányzatunk az alábbi lakhatáshoz kapcsolódó támogatásokat nyújtja:
Első lakás megszerzéséhez nyújtható támogatás
Az önkormányzatnak nem kötelezően ellátandó feladat.
A kormányrendelet és a lakástörvény által szabályozott egyéb feltételek végrehajtására alkotta
meg az önkormányzat a 2/2004. (II. 10.) KT rendeletét, melyben a támogatások odaítélésének
hatáskörét a képviselő-testület az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottságra átruházta.
Kérelmezők az önkormányzati támogatás összegét Gyomaendrőd közigazgatási területén az
első saját tulajdonú lakás vásárlására, építésére (bővítésére) használják fel, akik még nem
részesültek lakáscélú önkormányzati támogatásban.
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A kérelmeket formanyomtatványon kell benyújtani a az önkormányzati hivatalnál, a kérelmek
benyújtása folyamatosan történik. A Bizottság a kérelem benyújtását követő hónap (ülésterv
szerinti) rendes ülésén dönt.
2013 évben ezen a szakfeladaton 3.000.000,- Ft került elkülönítésre.
A bizottság két család részére állapított meg lakásvásárláshoz önkormányzati támogatást
összesen: 980.000,- Ft összegben.
Elemi csapás okozta lakáskárok helyreállításához nyújtott önkormányzati támogatás
Az önkormányzatnak nem kötelezően ellátandó feladat.
A 33/2008. (VIII. 29.) Gye. Kt. rendelet szabályozza az elemi csapás okozta lakáskárok
helyreállításához nyújtott önkormányzati támogatást. A rendelet hatálya kiterjed azokra a
személyekre, akiknek az ár vagy belvíz, rendkívüli időjárás, vihar, vagy tűz Gyomaendrőd
Város Közigazgatási területén található, a káresemény bekövetkeztekor a kérelmező által
lakott lakóházban kárt okozott, és a lakhatását vagy a lakóház helyreállítását e támogatás
nélkül nem képes megoldani, továbbá olyan mérvű károsodás következett be, hogy az a
biztonságos lakhatást veszélyezteti.
A tulajdonosnak nyilatkoznia kell arról, hogy az ingatlanra a kár keletkezésének időpontjában
volt-e érvényes biztosítása, illetve a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási
Alappal (továbbiakban: WMA) kötött érvényes szerződése, és a kár más módon
(biztosításból, WMA) nem térül meg.
A támogatás mértékéről a kár nagysága, a család jövedelmi viszonya, szociális helyzete és a
települési keretösszeg alapján a polgármester dönt.
2013 évben ezen a szakfeladaton 1.000.000,- Ft került elkülönítésre.
Az elmúlt évben egy család részére került visszatérítendő támogatás megállapításra 300.000,Ft összegben.
Szociális és szolgálati bérlakások
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokat az
1993. évi LXXVIII. tv. valamint a 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet szabályozza.
Az önkormányzat tulajdonában 17 szociális, 21szolgálati és 24 (Magtárlaposi úton 8 db a
fiatalok részére-,még az Endrődi úton 16 db lakás található, mely a nyugdíjasok részére kerül
kiutalásra) költségalapú bérlakás van.
A megüresedett szociális bérlakásokra pályázat kerül kiírásra, melynek elbírálása a
Képviselő-testület Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
hatáskörébe tartozik. A bérleti szerződés megkötése határozott időre – 5 év – történik.
A szolgálati bérlakások kiutalása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A bérleti
szerződés megkötése határozott időre történik. Kérelem, s a munkáltató ajánlása (írásban)
szükséges.
A költségalapú bérlakások száma 24 db. A lakásigényléshez a kérelmet az adott pályázati
kiírás szerinti határidőben formanyomtatványon lehet benyújtani.
A kiutalás az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
hatáskörébe tartozik.
• Városüzemeltetési feladatok
Az Ügyfélszolgálaton dolgozó 1 fő ügyintéző részben lát el szociális és részben
városüzemeltetési feladatokat. Az alábbiakban mutatjuk be a feladatkörébe tartozó
városüzemeltetési feladatokat.
A város területén végzendő rovar-és rágcsáló mentesítés, szúnyog-gyérítés koordinálása, ezzel
kapcsolatos pályázat előkészítéséről, felügyelni a mentesítés, gyérítés menetét, minőségét, és
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a feladat előírás szerinti elvégzését. A szúnyog-gyérítésre létrejött 10 településből álló
konzorciumi megállapodás alapján a települések árajánlati felhívását, a beérkezett árajánlatok
elbírálását, valamint a településekkel való kapcsolattartást. A szúnyoggyérítés időpontjairól
időben értesíti a méhészeket, rendőrséget, tűzoltóságot.
Összegyűjti a fakivágásra vonatkozó lakossági bejelentéseket, lakossági fakivágási kérelmek
elbírálása a 346/2008 (XII. 30.) Korm. rendelet alapján. Életveszélyessé vált, elhalt öreg fák
kivágása esetén meg kell tenni a szükséges lépéseket az élet-és balesetveszély elhárítása
érdekében.
Feladata a városi növény- és állategészségüggyel kapcsolatos zárlati feladatok ellátása.
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet alapján hulladékszállítási díjkedvezmények
megállapítása.
Az élőfolyó és a holtágak mentén fürdőzésre alkalmas szabad strandok évenkénti
kijelölésében való közreműködés. Ellenőrizni az üzemeltetésre kiadott strandok
üzemeltetőinek tevékenységét. Évente meg kell határozni a strandokhoz kapcsolódó
sátorozásra alkalmas helyeket és felügyeli azok kialakítását, rendben tartását.
Nyilvántartásba kell venni a méhészeket, a 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet alapján, valamint
a méhek vándoroltatásának menetét. Az egészségügyi és járványvédelmi szempontok
figyelembevételével engedélyezi a méhtartóknak a méhcsaládok vándoroltatását. A
méhészetre káros mezőgazdasági tevékenységet végzőkkel betartatja a környezetvédelmi
előírásokat.
Ebek nyilvántartásba vétele, ebek transzponderrel történő ellátásának ellenőrzése.
A szervezeti egységhez kapcsolódó önkormányzati rendeletek szám és terület szerinti
ismertetése:
Önkormányzati rendelet megnevezése
A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és
természetbeni ellátásokról és a személyes
gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) Gye.
Kt. rendelet
Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátások
nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló
3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet

A rendelet által szabályozott terület
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
óvodáztatási
támogatás,
személyes
gondoskodást nyújtó ellátások

Helyi lakásfenntartási támogatás, ápolási díj
ellenőrzése, átmeneti segély, temetési segély,
köztemetés, méltányossági közgyógyellátás,
rendszeres szociális segélyben részesülők
együttműködésének szabályai, természetbeni
szociális ellátások
A lakások és helyiségek bérletéről és Szolgálati
és
szociális
bérlakások,
elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT költségalapú bérlakások
rendelet
A lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.)
önkormányzati rendelet
Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó
önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. önkormányzati támogatásról
(II. 10.) KT rendelet
Az elemi csapás okozta lakáskárok Ár- vagy belvíz, rendkívüli időjárás, vihar,
helyreállításához nyújtott önkormányzati tűz által okozott lakáskárok enyhítésére
támogatásokról szóló 33/2008. (VIII. 29.) biztosított támogatás
Gye. Kt. rendelet
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Az anyakönyvi események díjazásáról szóló Anyakönyvi események díjazása
7/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet
2/2013. (II.1.) önkormányzati rendelet
a
helyi
településrendezési
előírások
tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás
és a tervekkel kapcsolatos szakmai
konzultáció valamint a településképi
bejelentési
és
véleményezési
eljárás
szabályairól
31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

Jogorvoslatok, peres ügyek száma:
2013. évben jegyzői hatáskörben hozott határozatok közül (összesen 6019 db) megtámadott
határozatok száma: 2. A határozatot az első fokú hatóság a fellebbezésében foglaltak szerint
módosította.
Önkormányzati hatáskörben hozott határozatok közül (1098 db) megtámadott határozatok
száma: 1 db, mely határozatot a másodfokú hatóság helybenhagyott.
Ellenőrzések:
Az Osztályon az alábbi külső ellenőrzésekre került sor 2013. évben
Jegyzői hatósági tevékenység ellenőrzése Csárdaszállás
Békés Megyei Kormányhivatal szociális és Gyámhivatala által végzett ellenőrzés
megállapítása:
„Az aktív korúak ellátására jogosultság megállapítása, a jogosultság felülvizsgálata, a
szüneteltetés s vizsgálati időszakba tartozó, célvizsgálattal érintett ügyekben, a feltárt anyagi
és eljárási jogszabálysértések mellett az 1993. évi III. tv és végrehajtási rendelete, valamint a
2004. évi CXL tv. rendelkezési alapján történt. Jövedelem és vagyonvizsgálat három ügyben
történt. Jövedelem és vagyonnyilatkozat vitatására nem került sor. Az ellenőrzési
jegyzőkönyvben szereplő anyagi és eljárási szabályokat sértő hiányosságok jövőbeni
kiküszöböléséről intézkedni szükséges.”
Megtett intézkedés: Az ügyiratok feldolgozása az ellenőrzés megállapításainak
figyelembevételével történik.
Jegyzői hatósági tevékenység ellenőrzése Hunya
Békés Megyei Kormányhivatal szociális és Gyámhivatala által végzett ellenőrzés
megállapítása:
„Az aktív korúak ellátására jogosultság megállapítása, a jogosultság felülvizsgálata, a
szüneteltetés s vizsgálati időszakba tartozó, célvizsgálattal érintett ügyekben, a feltárt anyagi
és eljárási jogszabálysértések mellett az 1993. évi III. tv és végrehajtási rendelete, valamint a
2004. évi CXL tv. rendelkezési alapján történt. Vagyonvizsgálat történt. Jövedelemvizsgálat a
vizsgált ügyekben történt. A felügyeleti szerv felhívja az I. fokú hatóságot, hogy felülvizsgálat
keretében vizsgálja meg a jövedelmi feltételek teljesülését, és ha a jövedelmi feltételek nem
teljesülnek, úgy intézkedjen a jogosultság megszüntetése iránt. A tett intézkedésekről 30 napon
belül köteles a felügyeleti szervet tájékoztatni. Jövedelem és vagyonnyilatkozat vitatására nem
került sor. Az ellenőrzési jegyzőkönyvben szereplő anyagi és eljárási szabályokat sértő
hiányosságok jövőbeni kiküszöböléséről intézkedni szükséges.
Megtett intézkedés: A felülvizsgálati eljárás folyamatban van. Az ügyiratok feldolgozása az
ellenőrzés megállapításainak figyelembevételével történik.
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Jegyzői hatósági tevékenység ellenőrzése Gyomaendrőd
Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által végzett ellenőrzés
megállapítása:
„Az aktív korúak ellátására jogosultság megállapítása, a jogosultság felülvizsgálata, a
szüneteltetés s vizsgálati időszakba tartozó, célvizsgálattal érintett ügyekben, a feltárt anyagi
és eljárási jogszabálysértések mellett az 1993. évi III. tv és végrehajtási rendelete, valamint a
2004. évi CXL tv. rendelkezési alapján történt. Jövedelem és vagyonvizsgálat három ügyben
történt. Jövedelem és vagyonnyilatkozat vitatására nem került sor. Az ellenőrzési
jegyzőkönyvben szereplő anyagi és eljárási szabályokat sértő hiányosságok jövőbeni
kiküszöböléséről intézkedni szükséges.”
Megtett intézkedés: Az ügyiratok feldolgozása az ellenőrzés megállapításainak
figyelembevételével történik.
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
Személyi feltételek
A 2012-es évhez viszonyítva az osztály létszámában és összetételében jelentős átalakulás ált
be. A korábbi 1 fő osztályvezető, 2 fő műszaki ügyintéző, 2 fő pályázatíró, 1 fő „kertészeti”
ügyintéző és egy fő jegyzőkönyvvezető és 1 fő vagyongazdálkodási ügyintéző szervezeti
létszám jelentősen lecsökkent. A korábbi osztályvezető munkahely váltása következtében
megszűnt a jogi referens munkakőr. A vagyongazdálkodási ügyintézés átcsoportosításra
került a Pénzügyi osztályra. A kertészeti feladatokat ellátásra alkalmas ügyintézési idő az
ügyfélszolgálat kialakítása következtében minimálisra csökkent, ezáltal osztályon belüli
jelentős munka átcsoportosításokra volt szükség. Hunya és Csárdaszállás település esetén a
klasszikus településüzemeltetési feladatokat a polgármesterek és a jegyzők látták el, a
feladatokra ügyintéző nem volt kijelölve. A Közös Hivatal létrehozásával a jegyzők által
ellátott
városüzemeltetési
feladatok
(közútkezelési
hozzájárulások,
tulajdonosi
hozzájárulások, szakhatósági hozzájárulások) az Városüzemeltetési osztályhoz került. Más
osztályokkal ellentétben a Városüzemeltetési osztály létszáma növekvő feladatkőr mellett
2013-ban csökkent.
Városüzemeltetési osztály által ellátott feladatkörök bemutatása
Hatósági feladatok
• Fakivágási kérelmek elbírálása, engedélyezés
• Elsőfokú környezetvédelmi eljárások ügyintézése
• Állattartással kapcsolatos lakossági ügyek
• Hulladékszállítással kapcsolatos kérelmek vizsgálata
• Zöldfelületi nyilvántartás, adatfeldolgozás, adatszolgáltatás
Városüzemeltetési feladatok
• Helyi járatú autóbusz közlekedés
• Szúnyoggyérítés
• Közutak üzemeltetése
• Belvízvédekezés
• Közfoglalkoztatás
• NIF-es beruházások helyi kapcsolattartása
• Közművekkel kapcsolatos ügyintézés
• Ebek nyilvántartása
• Pályázat írás, után követés,
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•
•
•

Zöldfelület gazdálkodás
Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése
Játszótér üzemeltetés

• Szúnyog gyérítés
A Körös-völgyi Települések Regionális Szervezetének Társulási Tanácsa határozata alapján
továbbra is Gyomaendrőd folytatja le a pályáztatási eljárást, és minden település külön köt
szerződést a szúnyoggyérítésre. A tervezett szúnyoggyérítési tevékenység becsült értéke 2013.
évben sem érte el a közbeszerzési értékhatárt, ezért Gyomaendrőd Város Önkormányzata
pályáztatási eljárás keretén belül 4 lehetséges pályázótól kért árajánlatot. Lakitelek a
pályáztatási eljárás elején jelezte, hogy ebben az évben nem kíván részt venni az eljárásban és
nem kívánja igénybe venni a szúnyoggyérítési szolgáltatást. A pályáztatási eljárás nyertese a
Szemp-air Kft.-RSZ-Coop Kft. Konzorcium lett.
Az alábbi táblázat a Szemp Air RSZ-COOP Kft. konzorciummal, mint kivitelezővel
megkötött szerződés részét képezi, mutatja a társulás önkormányzatait, valamint a 2013-ban
kezelt területeket ha-ban, szúnyoggyérítés módszerét, valamint a kezelések alkalmának
számát.
Biológiai kezelések (ha) ÖsszeLégi Alka- Földi Alka- sen
(ha) lom (ha) lom (ha)
0
0
Békésszentandrás 296 2
296
0
0
2
2
Dévaványa
2
0
0
4,5 2
Ecsegfalva
4,5
282 2
11
2
Gyomaendrőd
293
33
1
4
1
Köröstarcsa
37
62
2
26
2
Mezőtúr
88
35
2
0
0
Mezőberény
35
50
2
0
0
Orosháza
50
14
1
13
1
Sarkad
27
236 2
0
0
Szarvas
236
Összesen
1 456
103,3
1559,3
Önkormányzat
neve

Kémiai kezelések (ha)
Légi Alka- Földi Alka(ha) lom
lom
234 3
150 3
300 4
300 4
170 5
150 5
620 5
410 5
130 4
50
4
500 3
900 3
550 5
300 5
1100 5
100 5
420 4
200 4
430 5
230 5
6011
3890

Összesen
(ha)
384
600
320
1030
180
1400
850
1200
620
660
9901

Gyomaendrőd vonatkozásában évente 3 külterületi holtág légi – kémiai kezelését is magában
foglalja a táblázatban (szerződésben) vállalt 620 ha. Ezek Templom, Soczó, Bónom-zug
környezetében megalakult környezetvédelmi egyesületek 30-30 ha területtel. Az egyesületek
a kezelések ellenértékét az Önkormányzat által kiállított számla alapján a szerződésben
rögzítettek szerint térítik meg.
A társulás szakértőt alkalmaz, akinek feladata meghatározni a kezelések időpontját, ill. mérni
a kezelések hatékonyságának mértékét. Fontos, hogy a vissza nem térítendő támogatások
pénzügyi elszámolását csak abban az esetben fogadja el a támogató, ha a vállalkozók által
kibocsátott számlákat a szakértő is leigazolta.
A Körös-völgyi települések területén, az első légi és földi kémiai gyérítésre 2013. május 2-án
került sor, melynek hatékonysága átlagosan 86%-os lett. Az elvégzett szúnyoggyérítés
jelentős mértékben csökkentette a szúnyogok számát, de ez csak ideiglenes állapot volt.
Május 16-án és május 18-án szükséges volt megismételni a szúnyoggyérítést, mellyel június
közepéig sikerült szinten tartani a szúnyoghelyzetet.
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Június 18. és június 19-én volt a harmadik kémiai szúnyoggyérítés, akkor már érződött, hogy
ilyen sűrűn kell szúnyog irtást végezni.
A kormány a dunai árvizekre tekintettel a Katasztrófavédelem folyamatos kontrollja alatt
végzett szúnyoggyérítést az árvízzel borított területeken. A Körösök völgyére is figyelemmel,
valamint egyéb jelzésekre, országosra terjesztették ki a szúnyoggyérítést. Gyomaendrődön két
alkalommal volt katasztrófavédelmi szúnyogirtás. Szakmai szempontból nagyon pozitív volt,
hogy az a kivitelező végezhette a katasztrófavédelmi irtást is, aki egyébként a
szúnyoggyérítést végzi, ezért a kommunikáció és a szervezés is teljesen zavartalanul
működött minden esetben.
A 2013. évre a magyar Turizmus Zrt-től kapott 3,5 millió Ft vissza nem térítendő támogatás
felosztását a következő táblázat tartalmazza.
A társulás által elnyert, vissza nem térítendő támogatások
Település
Békésszentandrás
Dévaványa
Ecsegfalva
Gyomaendrőd
Köröstarcsa
Mezőtúr
Mezőberény
Orosháza
Sarkad
Szarvas
Összesen

Támogatás megosztása
tény. (Ft)
334.715.296.320.159.730.651.220.156.040.98.445.435.620.615.290.311.580.441.040.3.500.000.-

2013-ban a Körös-völgyi Települések Regionális Szervezete a Magyar Turizmus Zrt-től
magasabb összegű támogatást kapott 2012. évhez képest, 3,5 millió Ft-ot. A megállapodásban
a Zrt. kikötötte, hogy az irtás hatékonyságának el kell érni a 80%-ot, illetve a védekezések
módszerét műszaki, biológiai ellenőrzését szakértőnek kell ellenőrizni.
A támogatás felosztása a ténylegesen végrehajtott szúnyoggyérítés alapján lett megállapítva,
valamint a szakértői díj is ennek megfelelően lett felosztva az önkormányzatok között.
A 2004. november 12-én Körös-völgyi Települési Regionális Szervezete megnevezéssel
létrejött jogi személyiség nélküli önkormányzati társulás fő célja a csípő-szúnyog elleni
védekezési feladatok ellátása volt. Az alapítók az Mötv. 146. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján a közöttük fennálló társulási megállapodást felülvizsgálták. A felülvizsgálat során
javasoltuk az Önkormányzatoknak, hogy jogi személyiséggel rendelkező társulást ne
hozzanak létre, ennek megfelelően a további együttműködést Konzorciumi megállapodás
keretében szabályozzák. 2013. november 27-én a Körös-völgyi Konzorcium megállapodása
aláírásra került 10 település által.
• Park fenntartás (ligetek, egyéb egyéb közterületek, fa ültetés, kivágás)
A város zöldfelületeit utasítás szerint a Zöldpark Kft végezte el. Az elvégzett munkáról szóló
beszámolót külön előterjesztés tartalmazza.
Az utasításban nem szereplő fejlesztési, karbantartási és veszély elhárítási munkákat a Hivatal
koordinálásával a Zöldpark Kft, a Gyomaszolg Ipari Park Kft és a Béres Erdészeti Szolgáltató
Kft végezte el. Ilyen munkálatok voltak a következők:
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•
•
•
•

Ligetek teljes körű gallyazása, baleset veszélyes fák kivágása
Erzsébet liget parkosítása
Ifjúsági táborban és a József Attila utcában található nyárfák kivágása
Hivatal udvarának parkosítása

• Közvilágítás, díszvilágítás
2012. évvégén az EHSzer Kft-vel megkötött közvilágítás üzemeltetési szerződés alapján az
üzemeltető 2013-ban elvégezte a város közvilágítási rendszerének teljes sorcseréjét, ami
jelentősen lecsökkentette a közvilágítási problémák számát.
A korábbi évektől eltérően a 2013-as évben a Városháza épületére teljesen új díszvilágítási
eszközöket kellet beszerezni, mert a régi épületi díszvilágítás nem megfelelő az új hivatali
épületre, valamint az üzembe helyezése az elhasználódásból adódóan költséges és nem
üzembiztos.
A beszerzés során a Városháza és annak környezetének díszvilágítását valósítottuk meg, a
város egyéb területén a meglévő világító eszközök kerültek kihelyezésre.
Beszerzett termékek:
• Fenyő dekorálásra 20 m 120 LED fényfüzér,
• Kandeláber dekorálásra (7db)
• Hivatali dekoráció jégcsapfüggöny 0.5 m belógású (2 db 4 m hosszú, 2 db 3,2 m
hosszú és 2 db 4,2 m hosszú)
• Hivatali oszlop 2 db dekorálása 20m LED fényfüzérrel és Boával.
• Eb összeírás, nyilvántartás
A város területén 2014. február 17-től végeztük az ebek transzponderrel történő ellenőrzését
Gyomaendrőd településen. A hivatali nyilvántartás alapján a bejelentett ebeket nem
ellenőrizték, mivel az ebtulajdonos eleget tett bejelentési kötelezettségének. Azon
ingatlanoknál, ahol kutya volt és nem tettek bejelentést a kutyáról, ott a helyszínen
jegyzőkönyvet készítettek, ha rendben volt az eb oltási könyve, ha nem volt otthon a
tulajdonos, értesítést hagytak, hogy bejelentési kötelezettségének tegyen eleget. Az ellenőrzés
folyamán 336 ebösszeírásos nyilatkozatot és 280 db helyszínen készített jegyzőkönyvet
készítettek az ellenőrzéssel megbízott mezőőrök, településőr és közterület-felügyelő.
Hunya és Csárdaszállás esetében az ellenőrzés január és február hónapban történt.
Hunyán a kutyák ellenőrzése folyamán 18 jegyzőkönyv készült, a 19 értesítésből 12 fő
bejelentette az eb transzponderrel történő ellátását.
Csárdaszálláson összesen 134 db kutya van, melyek transzponderrel el vannak látva.
A transzponderrel el nem látott kutyák esetében a Békés Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Dévaványai Kerületi
Állategészségügyi és Élelmiszer-Ellenőrző Hivatal felé jelentést tettünk Dr. Laczó Pál kerületi
fő állatorvosnak.
• Játszóterek fenntartása
Gyomaendrőd Önkormányzat fenntartásában a településen jelenleg tizenegy játszótér
működik: Közterületen 8 játszótér, általános iskolákban 2 játszótér, valamint a Rózsahegyi
Ház udvarán
2013. júniusban a Békés Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége
ellenőrzést végzett a játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeinek megvalósulása terén. Július
hónapban megtörténtek a településen található valamennyi játszótéri eszköz biztonságossági
felülvizsgálata a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003 (XI. 27.) GKM
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rendelet alapján. Az ellenőrzésekről készült jegyzőkönyvek alapján, a játszótéri játékokon
folyamatosan végezzük el a javítási munkákat.
• Út, járda fenntartás
2013-ban a korábbi évekhez hasonlóan a helyi közutak fenntartását utasítás szerint a
Gyomaszolg Ipari Park Kft végezte. Az általuk ellátott feladatról részletes tájékoztatást adnak
egy önálló beterjesztés formájában.
A 2013-as költségvetés elfogadása során a Képviselő-testület egy bruttó 20 millió forintos
keretösszeget különített el útfelújításra. A kivitelezést a Swietelsky Magyarország Kft.
végezte el.
A beruházás tartalmazott 1300 m2 kátyúzást, 575 m2 kerékpárút felújítást 1268 m
hézagkiöntést és 1522 m2 teljes útburkolat felújítást.
Járdafelújítást kizárólag a Start közfoglalkoztatás keretein belül végeztünk a Blaha úton és a
Polányi Máté utcán.
2013 októberében a földút felújítást végeztünk a Németzugi soron 130 m, a Kenderáztató
utcában 130 m, a Fő úton 50 m és az Orgona utcában 30 m hosszúságban. A munkálatok
költsége: 800.000 Ft + Áfa.
• Peres ügyek
A Regionális Hulladéklerakó Teleppel kapcsolatos folyamatban 2 jogi eljárást indult.
1) védelmi övezet bejegyzése miatt indított kártérítési per
A kártérítési per lezajlott, a beruházó önkormányzatokat területvásárlásra, kártérítésre és
perköltség megfizetésre kötelezte. Az előírt kötelezettségeket önkormányzatunk határidőre
teljesítette, jelenleg az ingatlanok átvétele van folyamatban.
2) a telepet 2010. május 31-ig üzemeltető Remondis Kft-val szemben jogalap nélküli
gazdagodás megtérítése iránt indított per
Az elmúlt évben lezajlott tárgyalásokon érdemi előrelépés nem történt. Az alperes álláspontja
szerint a per megindításául szolgáló jogtalan gazdagodás nem történt meg, mivel az
üzemelésük alatt alkalmazott díjak nem tartalmaztak olyan tételt, melyek az eljárást
indokolnák.
• Közterület-felügyelet
A közterület felügyelet létszáma a 2011-es és 2012-es évhez viszonyítva csökkent mivel az
eddig 2 fővel betöltött munkakőrt egy fő tölti be, továbbá a munkáját segítő településőri
szolgálat is csak 1 fővel működik.
• Holtág üzemeltetés
A holtágak üzemeltetését utasítás szerint a Zöldpark Kft végzi. Az elmúlt évi munkájukról
szóló beszámolót külön előterjesztés tartalmazza.
Egyes területekre felhasznált források
Az osztály által ellátott településüzemeltetési feladatokat a beruházások és fejlesztések
kivételével alapvetően három szakfeladat előirányzatból valósítjuk meg.
Zöldfelület gazdálkodás:
Teljesítés összege
Dologi kiadás: 7.164 eFt
Parkosítás, játszótér karbantartás, padok karbantartása, stb
Pénzeszköz átadás: 21.996 eFt
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Zöldpark Kft utasítás szerinti feladat ellátása.
Utak, hidak járdák, kerékpárutak fenntartása
Teljesítés összege: 25.787 eFt
Gyomaszolg Ipari Park feladatellátásának költségei, hóeltakarítás, jelzőtáblák javítása,
útfelújítás
Ár és belvízvédekezés
Teljesítés összege: 9.992 eFt
Belvízvédekezés, holtág üzemeltetés, csatorna karbantartás, stb.
Ügyiratforgalom
Az osztály által bonyolított ügyirat forgalom:
• 1569 ügy
• 6171 kimenő, bejövő irat
Ügyintézőnként
Nyíri-Szmolár Eszter
• 56 ügy
• 726 kimenő, bejövő irat
Weigertné Szilágyi Erika
• 37 ügy
• 316 kimenő, bejövő irat
Mile Erika
• 38 ügy
• 730 kimenő, bejövő irat
Pardi László
• 167 ügy
• 1209 kimenő, bejövő irat
Benyújtott pályázatok
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2013. évben 15 db pályázatot és 1 db támogatási
igénylést készített elő és nyújtott be, továbbá beadásra került kettő db kérelem a saját forrás
kiegészítésének érdekében is.
A KEOP-4.10.0/A/12 kódszámú pályázati felhívás alapján 4 pályázatot készítettünk elő és
nyújtottunk be, melyek értékelése már megtörtént, döntés azonban egyelőre nem született. A
négy pályázat a következő.
Villamosenergia-igény kielégítése napelemes rendszer kiépítésével a gyomaendrődi
nevelési-oktatási intézményekben (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0359). A projektben érintett
helyszínek nevelési-oktatási intézmények, a Kis Bálint Általános Iskola Fő út 181. és Hősök
útja 45. szám alatt található telephelyei, illetve a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Kistérségi Óvoda székhelyintézménye, a Kossuth út 7. szám alatti Százszorszép Óvoda. A
beruházás összes költsége 42.514.748 Ft, melyhez 36.137.536 Ft támogatást igényeltünk.
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Szociális feladatot ellátó épületek energiaigényének kielégítése napelemes rendszer
kiépítésével (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0326). A pályázat segítségével a Térségi Szociális
Gondozási Központ Mirhóháti út 1-5, Blaha Lujza u. 2-6. és a Kondorosi út 1. szám alatt
található épületeit szeretnénk fejleszteni. A projekt összköltsége 46.218.900 Ft, az igényelt
támogatás 39.286.065 Ft.
Gyomaendrődi alap- és középfokú oktatási intézmények villamosenergia-igényének
kielégítése megújuló energiaforrásokkal (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0358). Szintén oktatási
intézmények fejlesztését szeretnénk megvalósítani, melyek a következőek: Rózsahegyi
Kálmán Kistérségi Általános Iskola Endrődi u. 2. és Alkotmány u. 2-6. szám alatti telephelyei
és a Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola épülete, mely a Hősök útja 43. szám alatt
található. A pályázatban 39.497.395 Ft támogatást igényeltünk, a beruházás összes költsége
46.467.523 Ft.
Közfeladatot ellátó önkormányzati tulajdonú épületek energiaellátásának fejlesztése
napelemes rendszer kiépítésével (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0461) című pályázat nyomán
elnyerhető támogatásból a Varga Lajos Sportcsarnok Szabadság tér 1. szám alatt található és a
Tűzoltóság fő út 2. szám alatti épületének fejlesztését szeretnénk megvalósítani. A beruházás
összes költsége 50.425.350 Ft, a pályázatban ehhez 42.861.547 Ft támogatást igényeltünk.
A Városi közintézmények komplex energetikai fejlesztése Gyomaendrődön című KEOP5.5.0/A/12-2013-0222 jelű pályázattal elnyerhető támogatásból a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal épületét és a Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató
Intézmény épületének felújítását, energetikai korszerűsítését szeretnénk megoldani. Az
előzetes tervezések alapján a beruházás összes költsége 185.355.147 Ft lenne, melynek
megvalósításához 157.551.875 Ft támogatást igényeltünk.
Az Önkormányzati struktúrafejlesztés Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál című,
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0065 jelű pályázat keretei között áttekintik és felülvizsgálják a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati működésének azon elemeit, amelyek esetében változás
szükséges a megváltozott önkormányzati feladatellátás valamint a feladatok hatékonyabb
ellátása miatt. A projekt támogatási intenzitása 100 %-os, az összes költség 21.748.000 Ft,
mely összeget Önkormányzatunk támogatásként elnyerte a megvalósítás érdekében. A
várható befejezés 2014. december 31.
A Varga Lajos Sportcsarnok fejlesztése érdekében pályázatot készítettünk elő a 8/2013.
(III. 29.) BM rendelet alapján. A beruházás pályázat szerinti összes költsége 19.912.702 Ft,
melyhez 15.930.160 Ft (80 %) támogatást igényeltünk, 3.982.542 Ft önerőt szükséges
biztosítani. A pályázat 14.000.000 Ft támogatásban részesült.
Testvérvárosi „lakossági” találkozó megszervezésének érdekében pályázatot nyújtottunk be
az Európai Unió Bizottságához „Élet és kultúra az Európai Unióban” címmel. A találkozó
tervezett időpontja 2014. június 7-9 volt, melynek megszervezéséhez 5000 euro támogatás
igénylésére volt lehetőségünk. A pályázat támogatásban sajnos nem részesült.
A Raiffeisen Bank Zrt. és a Gyermekétkeztetési Alapítvány, valamint az Unilever
Magyarország Kft pályázati felhívásai alapján 3 pályázatot nyújtottunk be, gyermekétkeztetés
természetbeni támogatásának érdekében (Mindenki Ebédel, Rama reggeli csomagok 2013.,
Mindenki Ebédel 2013. Tél). A pályázatok támogatásban sajnos nem részesültek.

36

2013. szeptember 28-29-én került sor az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” c. két
napos rendezvénysorozat lebonyolítására, melyhez 650.000 Ft támogatást kaptunk a Magyar
Televízió Zrt-től.
Az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény kiállításainak megújítása és
múzeumpedagógiai programjainak fejlesztése c. pályázat a 40/2013. (VI. 7.) EMMI
rendelet a települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai
támogatásának 2013. évi szabályairól szóló rendelet alapján készült, 2 millió Ft támogatásban
részesült. A projektet 2014. június 30-ig kell megvalósítani.
A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Vizuális Művészetek Kollégiuma nyílt pályázati felhívása
alapján készült pályázat Határ Győző mellszobrának elkészíttetése támogatásának
érdekében. A pályázat 2.500.000 Ft támogatásban részesült, folyamatban van a támogatási
szerződés megkötése.
A teljes előkészítésig jutott a „Kreatív Zöld Park Gyomaendrőd 2013” című pályázat, mely
a Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA) Vizuális Művészetek Kollégiuma 3974 altéma
számú pályázati felhívására készült, azonban a pályázat benyújtására már nem került sor. Az
eredeti elképzelés megvalósításához 10 millió forintra lett volna szükség, melyhez 30 %
önerőt kellett volna biztosítani.
Támogatási igénylést készítettünk elő a 92/2013. (X. 10.) VM rendelet a települési
önkormányzatok részére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtéséhez kapcsolódóan nyújtott támogatásról szóló rendelet alapján, mely igénylés
alapján 8741 Ft támogatásban részesültünk.
Gyomaendrőd szennyvíztisztító telep korszerűsítése (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0055) c.
projekthez kapcsolódóan a saját erő csökkentése érdekében benyújtottunk 2 db EU önerő alap
pályázatot, melyek pozitív elbírálásban részesültek.
Projektekhez kapcsolódóan 2013. évben 3 ellenőrzésre kerül sor, melyeket a Közreműködő
Szervezetek folytattak le. Ezek a következőek voltak.
‐ Közbenső helyszíni ellenőrzés - KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 Gyomaendrőd
szennyvíztisztító korszerűsítése projekt 2013. február 26-án
Megállapítása: Projekt megvalósítása összességében a 2012 04 10-én hatályba lépett TSZ és a
2 db változás bejelentőben foglaltak szerint halad. A PR és horizontális vállalások arányosan
teljesülnek. A projekt pénzügyi és műszaki előrehaladása a jelenleg érvényes TSZ-nek
megfelelő.
‐ Kötelezettség ellenőrzés - Lévai Kálvin út felújítás TEUT 040000208U 2013. május
30-án
Megállapítása:
A
Kedvezményezett
kötelezettsége
2014.
02.
26-án
lejár.
Kötelezettségeinknek eleget tettünk.
‐ Kötelezettség ellenőrzés - Polgármesteri Hivatal Kirendeltség épületének felújítása
CÉDE 040000508D
Megállapítása: A kedvezményezett kötelezettsége 2014. 06. 07-én lejár. Kötelezettségeinknek
eleget tettünk.

37

Csárdaszállás Község Önkormányzata a 2013. évben támogatási kérelmet nyújtott be a
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesülethez a Csárdaszállás 51 hrsz.-ú 9976
m2 területű Közpark-liget felújítására. A felújítás 2013-ban megtörtént. A pályázat elbírálása
után kiadott határozat alapján a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal utólagos
finanszírozás keretében 2014. január 20.-án a megállapított 7.594.990 Ft-ot átutalta.
Az Önkormányzat 2013. november 25-én nyújtott be kérelmet a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalhoz, Falugondnoki szolgálat részére új gépjármű beszerzése
érdekében. Az MVH 2014. február 6-án kelt határozata szerint a kérelem pozitív elbírálásban
részesült, 10.000.000 Ft támogatást nyert a projekt. Jelenleg a gépjármű beszerzéséhez
kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatása van folyamatban.
2013. december 17-én ellenőrizte a Közpark-liget felújításának megvalósítását a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Csongrád Megyei Kirendeltségének Helyszíni
Ellenőrzési Osztálya. Az ellenőrzés hiányosságokat nem tárt fel, további ellenőrzés elvégzését
nem tartották szükségesnek.
Hunya Község Önkormányzata az alábbi támogatásokban részesült a tavalyi évben,
pályázatok, támogatási kérelmek alapján.
Az átmeneti ivóvíz ellátás biztosításával kapcsolatos feladatokra a település 113. 500 Ft, a
lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítására 5. 222 Ft támogatásban részesült.
A lakossági víz- és csatorna szolgáltatás támogatására 2 004 700 Ft volt a megítélt összeg,
amiből 2013. évben l 170 000 Ft utalására került sor, mely összeget a település átadta az
Alföldvíz Zrt-nek.
Az " Itthon vagy, Magyarország szeretlek" Szent Mihály napi programsorozat megtartásának
támogatás érdekében pályázatot nyújtott be a település a Magyar Televízió Zrt-hez, melynek
nyomán 150. 000 Ft támogatásban részesült a program.
Pályázatokkal kapcsolatosan ellenőrzés lefolytatására 2013. évben nem került sor. A
közmunka támogatásokat a Munkaügyi Központ volt ellenőrizni. Különösebb hiányosságokat
nem tárt fel.
Hivatali infrastruktúra fejlesztése
Klíma rendszer bővítése
2013. III. negyedévében a Hivatal az SzMSz 28. melléklete szerint beszerzési eljárást
bonyolított le az új Városháza Selyem úti épületének klimatizálása ügyében. A három
meghívott ajánlattevő közül ketten adtak érvényes ajánlatot, mely alapján a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatást megajánló kivitelező cég, a Chip Elektronik 2000 Kft. nyerte el a
kivitelezési munkálatok megvalósítását.
A megvalósítás során a földszinten az Ügyfélszolgálati váró, az Építéshatósági Iroda, az
emeleten minden osztály és minden osztályvezető irodája, a tetőtérben a közmunka iroda és a
varroda helységébe került összesen 18 db korszerű, energiatakarékos klíma berendezés
felszerelésre, beüzemelésre.
A megvalósítás összesen nettó 3.858.268,- forintba került.
Közbeszerzések
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2013. évben a nyilvánosan közzé tett 2013. évi
közbeszerzési tervét egy tétel kivételével sikeresen megvalósította, összesen 1.057.221.664
forint becsült értékkel.
A közbeszerzések tárgya árubeszerzés, szolgáltatás megrendelés és építési beruházás volt, az
értékek tekintetében a beszerzések nemzeti eljárás rend keretében zajlottak.
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Árubeszerzésre 2013. év folyamán három alkalommal került sor:
1. a szennyvíztisztító telep gépbeszerzésének megvalósítása során a Terra Hungária
Építőgép Kft. tette a legalacsonyabb összegű ajánlatot. A szerződés végleges
összértéke 18.400.000 forint, az árubeszerzés során JCB 3CX Turbo Tier 4i típusú
homlokrakodó gép került leszállításra. A projekt részben KEOP pályázaton elnyert
támogatással valósult meg;
2. földgázbeszerzés során a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló érvényes
ajánlatot tevő TIGÁZ Zrt. nyerte el az árubeszerzés megvalósítását. A szerződés
végleges összértéke 28.510.935 forint;
3. a két részre (intézményi és közvilágítási részekre) bontott villamos energia beszerzés
során mindkét rész tekintetében a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló
érvényes ajánlatot tevő MVM Partner Zrt. nyerte el az árubeszerzés megvalósítását. A
szerződések végleges összértéke intézményi résznél 7.494.836 forint, a közvilágítás
résznél 5.715.840 forint, összesen 13.210.676 forint (a közbeszerzési tervben a becsült
érték az RHD díjakat is tartalmazza).
Szolgáltatás közbeszerzésére 2013. év folyamán két alkalommal került sor:
1. elsőként az Államreform operatív program keretében elnyert támogatás
megvalósításaként. Az önkormányzat szervezetfejlesztésére, költséghatékony
működésének megvalósítására irányuló szolgáltatást a közbeszerzési eljárás keretében
a legalacsonyabb összegű ajánlatot tett VANIN Vezetési Tanácsadó Kft. és
Responsum Kft. konzorcium nyerte el. A szerződés végleges összértéke bruttó
20.038.000 forint, mely teljes egészében támogatásból kerül finanszírozásra;
2. a szennyvíztisztító telep beruházásával kapcsolatos CBA újraszámolás tárgyában a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást megajánló PI AQUA Kft. nyerte el a
megvalósítást, a szerződés végleges összértéke 23.500.000 forint. A projekt részben
KEOP pályázaton elnyert támogatással valósul meg.
Építési beruházás közbeszerzésére 2013. év folyamán háromszor került sor, ebből egy
alkalommal feltételes közbeszerzés zajlott le:
1. Helyi-, és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése tárgyában, a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást ajánló „T-GYSZ” Közös vállalkozás nyert,
a szerződés végleges összértéke 73.305.664 forint. A beruházás részben DAOP
pályázaton nyert támogatásból valósult meg;
2. A két részre bontott Gyomaendrőd Szennyvíztisztító telepének korszerűsítése tárgyú
eljárás eredményesen zárult. Az 1. rész tekintetében a „Szennyvíztisztító
korszerűsítése vállalkozási szerződés keretében a FIDIC Sárga Könyv feltételei
szerint” tárgyú beruházás megvalósítását az összességében legelőnyösebb ajánlatot
tevő PPSZ Gyomaendrőd Konzorcium nyerte el, a szerződés végleges összértéke
679.782.000 forint. A 2. rész tekintetében a „Hálózatrekonstrukció vállalkozási
szerződés keretében a FIDIC Piros Könyv feltételei szerint” tárgyú beruházás
megvalósítását az A-Híd Zrt. nyerte el, a szerződés végleges összértéke 37.699.893
forint. Mindkét rész kivitelezése részben KEOP pályázat útján nyert támogatásból
valósul meg;
3. Feltételes közbeszerzés keretében került sor a három részre bontott „Helyi hő- és
villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” tárgyú beruházás
megvalósítása kapcsán. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást megajánló Tiszta
Energiák a Földért és az Emberért Kft. nyerte el mindhárom rész esetében a beruházás
megvalósítását, azonban csak abban az esetben lép életbe, ha az Önkormányzat által
benyújtott KEOP pályázat támogatást nyer. A szerződés végleges összértéke
143.162.606 forint.
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A „Városi közintézmények komplex energetikai fejlesztése Gyomaendrődön KEOP5.5.0/A/12” tárgyú tervezett beruházás közbeszerzése támogató döntés hiányában nem
valósult meg.
Összességében elmondható, hogy a tervezett közbeszerzési eljárások sikeresen zajlottak,
minden esetben szem előtt tartva a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény által
előírt alapelveket. Az eljárások alkalmával biztosított volt az esélyegyenlőség és egyenlő
bánásmód a gazdasági szereplők számára, Önkormányzatunk a beszerzések során a
közpénzek felhasználása tekintetében a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt
tartva járt el.
Kivitelezés alatt álló beruházások
Belvíz III.:
A beruházásról részletes tájékoztatás került beterjesztésre a T. Képviselő-testületnek a 2014.
február 27-i KT. ülésre.
Belvíz VIII.:
2014. januári KT. ülésen a T. Képviselő-testület tárgyalta a beruházáshoz tartozó pótmunka
műszaki tartalmát és a hozzá tartozó költségek finanszírozását.
2014. március 10-én a benyújtott pótmunka támogatási igényünkkel kapcsolatban a DARFÜ
helyszíni ellenőrzést tartott, mely során egyértelművé vált, hogy az általunk előkészített
pótmunka műszaki tartalma nem sorolható a klasszikus értelembe vett pótmunkák közzé,
mivel azok előre tervezhetőek voltak.
A pótmunka finanszírozására elkülönített költségvetési forrást a fennálló műszaki
hiányosságok megoldására kívánjuk felhasználni.
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt beruházásai:
Aluljáró építés, vasút felújítás
A beruházás során több önkormányzati ingatlan is érintett melyek használatával, felbontásával
vagy átépítésével kapcsolatos engedélyeket minden esetben a polgármesterrel történt
egyeztetés, egyes esetekben személyes megbeszélések következtében kerültek kiadásra.
Rendelet alkotás:
Az elmúlt időszakban gyökeres változáson ment át a magyar hulladékgazdálkodási rendszer,
mely igen sok feladatot rótt az önkormányzatra és a szolgáltatóra. A bekövetkezett
változásokról és a megtett intézkedésekről a februári KT. ülésen részletes tájékoztatást kapott
a Képviselő-testület.
ADÓ OSZTÁLY:
Személyi állomány:
Az osztály létszáma Gyomaendrődön 6 fő, feladatait 1 fő osztályvezető irányítása mellett 5 fő
ügyintézővel látta el 2013-ban. A társtelepüléseken 1-1 fő látja el a helyi adózással
kapcsolatos feladatokat, egyéb önkormányzati feladatai mellett. Az ügyfélszolgálaton a
Hatósági Osztály keretén belül 1 fő látja el az ügyfelek kiszolgálását helyi adóügyekben.
Az ügyintézők, a saját munkaterületükön, a hivatal SZMSZ-ében meghatározottak szerint
kiadmányozási joggal rendelkeznek. Méltányossági ügyek esetében (részletfizetés
engedélyezése, adómérséklés, adóelengedés) a jegyző rendelkezik kiadmányozási joggal.
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A szervezeti egység feladatainak bemutatása:
Az Adó Osztály a jegyző, mint I. fokú, önkormányzati adóhatóság adóügyi feladata és
hatáskörébe utalt feladatokat látja el. A helyi adóztatás törvényi szintű szabályozáson
alapszik. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, mint egy keretszabály tartalmazza
azokat a követelményeket, melyeket az önkormányzat a helyi adók bevezetése esetén köteles
megtartani. A Közös Önkormányzati Hivatal önkormányzatai, a törvény adta lehetőségek
keretei között önállóan alkotják meg helyi adórendeleteiket, melyben szabályozzák a
bevezetett adók, az adóalanyok, a nyújtott mentességek, kedvezmények körét. Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának 2012. január 1-től egy új, egységes szerkezetbe foglalt helyi
adórendelete tartalmazza a helyi szabályokat. A társtelepülések, Csárdaszállás és Hunya
községek önkormányzatai 2013. márciusában felülvizsgálták a helyi adórendeleteiket és 2013.
április 15-i hatálybalépéssel szintén egy egységes szerkezetbe foglalt, új adórendelet
megalkotásával fektették le az adózás helyi szabályait. Az új rendeletek módosítására 2013.
év végén Hunya Község esetében az iparűzési adó mértékének, Csárdaszállás Község
esetében pedig a magánszemélyek kommunális adója mértékének a megváltoztatása miatt
került sor.
A helyi adók közül Gyomaendrődön az építményadó, a telekadó, a magánszemélyek
kommunális adója, a tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó és az iparűzési adó,
Csárdaszálláson az építményadó, a magánszemélyek kommunális adója és az iparűzési adó,
Hunyán a magánszemélyek kommunális adója és az iparűzési adó bevétele képezi a helyi
adóbevételek rendszerét. Ezeken kívül mindhárom önkormányzat esetében átengedett bevételt
képez a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó, és a gépjárműadó, mely utóbbi
adóbevételből 2013.január 1-től már csak 40 % illeti meg az önkormányzatokat, 60 % az
állam bevételét képezi. További feladat, bevételi forrás az úgynevezett egyéb, adók módjára
behajtandó köztartozások, illetve Gyomaendrőd esetében a talajterhelési díj beszedése.
2013. január 1-től az Adó Osztály szervezeti egységén belül kialakításra került egy behajtási
csoport, mely két fővel látta el munkáját. A csoport feladata a helyi adóhátralékok behajtása
mellett, az egyéb hátralékos, önkormányzat felé fennálló tartozások (hitelek, közmű
hozzájárulási díjak stb.) behajtása, végrehajtása is.
Az Adó Osztály látja el Gyomaendrőd és Csárdaszállás esetében a mezőőri hozzájárulással
kapcsolatos feladatokat is.
Adóalanyok számának alakulása:
Az adózók száma éven belül is fokozatosan változik, egy adózó több adónemben is lehet
egyszerre adóalany. 2013. évben az adózók átlagos létszáma az egyes településeken az
alábbiak szerint alakult:
Gyomaendrőd:
Csárdaszállás:
Hunya:
Összesen:

9.500
475
600
10.575

fő
fő
fő
fő

Fentieket figyelembe véve az egy ügyintézőre jutó adózók száma a következők szerint
alakult:
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Gyomaendrőd:
Csárdaszállás:
Hunya:
Összesen:

1.900
475
600
1.511

fő
fő
fő
fő

Az egyes adónemeknél az alábbiak szerint alakult az adózók száma:

Építményadó
Telekadó
Kommunális adó
Idegenforg.adó
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Talajterhelési díj

Adóalanyok száma adónemenként, fő
Gyomaendrőd
Csárdaszállás
Hunya
1.245
101
-----441
----------5.894
217
427
71
----------1.541
104
195
3.600
142
226
123
-----------

Összesen
1.346
441
6.538
71
1.840
3.968
123

Behajtásra
átadott ügyek
Egyéb bevételek
Idegen bevételek

525
624

528
640

Adónem

0
2

3
14

Az adózók évente kétszer értesítést kapnak a helyi adószámlájuk állásáról, az esedékes
fizetési kötelezettségük teljesítéséről. Ez a Közös Önkormányzati Hivatal esetében február és
augusztus hóban is mintegy 10-11 ezer adóértesítő elkészítését, kipostázását teszi
szükségessé.
Ügyiratforgalom alakulása:

Összesen:
ebből:
Gyomaendrőd
Csárdaszállás
Hunya

2012. évben elintézett ügyek 2013. évben elintézett ügyek
száma
száma
Főszám
Alszám
Főszám
Alszám
6.669
11.386
6.297
8.756
6.669
-----------------

11.386
-----------------

5.330
624
343

8.012
350
394

A 2013. évi elintézett ügyekből legnagyobb számban az alábbi ügytípusok részesültek:
Ügytípus
Összes ügytípus:
ebből:
iparűzési adó
behajtásra átadott idegen bevételek
adótartozások behajtása, végrehajtása
kommunális adó
adóellenőrzés, mentességi, kedvezményi ügyek, adókivetés
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Főszám
6.297

Alszám
8.756

1.838
817
756
738
572

1.475
2.405
516
563
463

gépjárműadó
adóigazolás
talajterhelési díj
építményadó
idegenforgalmi adó
telekadó
egyéb ügyek

472
332
228
167
71
57
249

1.283
456
74
204
393
67
857

Az egy ügyintézőre jutó ügyek számának alakulása:
Összes elintézett ügy, főszám db
Összes elintézett ügy, alszám db
Egy ügyintézőre jutó ügy, főszám
db
Egy ügyintézőre jutó ügy, alszám db

2012.
6.669
11.386

2013.
6.297
8.756

1.112

900

1.898

1.251

Az ügyiratszám csökkenése a hivatali munkaszervezet átalakításából, illetve egyes
munkafolyamatok átszervezéséből adódik. 2012-ben az adó- és értékbizonyítvány kiállítása az
Adó Osztály, még 2013-ban már másik osztály ügyiratforgalmában jelenik meg. A
bankszámlaszám és a munkahely lekérések, megkeresések a bankok, illetve az
egészségbiztosítási pénztár felé eddig ügyfelenként egyesével történt. 2013-tól ezeket a
megkereséseket már csoportosan, esetenként elektronikus úton küldjük a fentebb említett
szervezetek felé, így egy-egy megkeresés alkalmával az eddigi 200-300 ügyirattal szemben
egy ügyirat keletkezik.
Behajtási tevékenység:
A főbb, legnagyobb számban alkalmazott behajtási cselekmények az alábbiak voltak:
Kiadott azonnali beszedések:
- száma, db
- érintett összeg, Ft
Kiadott letiltások
- száma, db
- összege, Ft
Gépjármű
forgalomból
történő kivonatása
- száma, db
- összege, Ft

2012.

2013.

6.553
528.877.297

4.718
391.545.087

449
35.166.078

235
13.852.934

37
628.319

42
469.628

2013. január 1-től az adóhátralék behajtására indított végrehajtási cselekmény után 5.000 Ft
költségátalányt kell felszámítani az adózó felé. Ezért a tízezer forint alatti hátralékok esetében
nem indítjuk el azonnal a végrehajtási eljárást, hanem először felszólításra kerül az ügyfél,
majd csak ennek az eredménytelensége esetén kezdjük meg a végrehajtást.
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E-ügyintézés:
Közös Önkormányzati Hivatalunk az ügyfelek helyi adózással kapcsolatos ügyintézési
igényeit megpróbálja a legnagyobb mértékben kiszolgálni. Ennek érdekében az adóbevallási,
adatszolgáltatási és adatigénylési kérelmek már nem csak papír alapon nyújthatóak be, hanem
elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül is. Önkormányzatainknál az e-ügyintézés elsőként az
adózással kapcsolatos ügyekben valósult meg. Ez nem csak az ügyfelek részéről jelent
könnyebbséget, hanem az osztály feladatainak ellátásában is, mivel így már egy ellenőrzött,
összefüggéseiben vizsgált adóbevallás, kérelem stb. kerül az ügyintéző elé. Minden
adónemben lehetőség van a bevallás benyújtására elektronikus úton is. Ez a bevallás
nyomtatványok folyamatos karbantartását igényli, melyek az önkormányzatok honlapjain
elérhetők, innen letölthetők.
Az ügyfélkapun keresztül beérkezett bevallások, egyéb dokumentumok számának az
alakulása:
Irat fajtája
Építményadó bevallás
Magánszemélyek kommunális adója bevallás
Idegenforgalmi adóbevallás
Iparűzési adóbevallás
Iparűzési adó előleg-kiegészítésének bevallása
Változás bejelentés, bejelentkezés nyomtatvány
Adóigazolás kérelem
Összesen:

2012.
0
0
85
736
35
15
13
884

2013.
2
1
136
830
28
71
28
1.096

Csárdaszállás és Hunya községek esetében egyelőre még csak 1-10 bevallás került ilyen
formában beadásra 2013-ban, de várhatóan Gyomaendrődhöz hasonlóan ez a szám növekedni
fog.
Mezőőri járulékkal kapcsolatos feladatok:
A mezei őrszolgálat működési költségeihez történő hozzájárulás céljából Csárdaszállás és
Gyomaendrőd településeken került bevezetésre a mezőőri járulék. A járulékot a földrészlet
használójának, ennek hiányában a tulajdonosának kell megfizetni. A használói és a tulajdoni
változások átvezetése minden évben nagy mennyiségű feladatot jelent az osztály dolgozói
számára. A nyilvántartott mintegy 13 ezer darab földrészlet esetében ez évente több száz
átvezetést igényel a nyilvántartáson. A fizetési kötelezettségről a kötelezettek minden évben
határozattal kerülnek értesítésre. Ez Gyomaendrőd esetében évi 5.000, Csárdaszálás esetében
évi 180 ügyfelet érint.
PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY
1.

Az osztály működésének általános jellemzői:

Létszám alakulásában bekövetkezett változások:
-

2013. január 1-ével a vagyongazdálkodási feladatok ellátása a pénzügyi osztály
feladatkörébe került, mely 1 fő létszámbővülést eredményezett,
1 köztisztviselő kolléga az év elejétől átkerült a hivatalon belül más osztályra,
bérszámfejtéshez kapcsolódó feladatkörét vitte magával, egyéb feladatai (pl.
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-

segélykifizetésekhez kapcsolódó támogatás igénylés) továbbra is az osztály feladatát
képezték,
1 köztisztviselő kolléga az év elejétől a városüzemeltetési osztályon végzi munkáját, a
Pénzügyi Bizottság üléseinek előkészítése és a jegyzőkönyvek megírása viszont
továbbra is az ő feladatai közé tartozik,
1 kolléga 2013. január 1-jétől teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóvá vált
(2012. évben napi 6 órában volt foglalkoztatva), átvéve a városüzemeltetési osztályra
kerülő kolléga pénzügyön maradó feladatkörét,
1 kolléga napi 4 órában az adóosztályon létrehozott behajtási osztály pénzügy által az
adóra átadott kintlévőségek behajtását végzi, 4 órában pedig a pénzügyi osztályhoz
tartozó feladatkörét látja el,
2013. február 28. napjától a pénzügyi osztály feladatai közé tartozik az oktatási
vagyon működtetése, mely feladathoz március 25. napjától plusz 1 fő létszám lett
rendelve.
A Közös Hivatal hunyai és csárdaszállási kirendeltségein dolgozó kollégák közül 2-2
fő látja el a pénzügyi osztály ügykörébe tartozó feladatokat, természetesen csak az
adott település vonatkozásában,
A változásokat figyelembe véve a Közös Hivatal gyomaendrődi telephelyén 7,5 fő
látja el a pénzügyi és vagyongazdálkodási osztály feladatait.

Alapvető feladatkörök:
A pénzügy feladatköre a költségvetés tervezése, annak pénzügyi végrehajtása (beérkező és
kimenő számlák rögzítése, a számlák utalása, napi könyvelési feladatok elvégzése),
zárszámadás elkészítése. A Képviselő-testület és a Magyar Államkincstár felé
adatszolgáltatás, beszámolók készítése, adóhatóság felé adatszolgáltatás, az önkormányzat
pályázataihoz szükség esetén adatok biztosítása illetve támogatások elszámolásának
végrehajtása, továbbá minden olyan feladat, ami a költségvetéssel és annak végrehajtásával
összefügg.
Az osztály feladatkörébe tartozik a vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó valamennyi feladat
ellátása.
Feladataink közé tartozik az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó valamint az
önállóan működő intézményeivel való kapcsolattartás, az intézményi dolgozók munkájának
segítése, költségvetésük végrehajtásához pénzforgalom biztosítása.
Az osztály feladatkörébe tartozik a csatorna érdekeltségi hozzájárulások befizetéseinek
nyilvántartása, az út érdekeltségi hozzájárulások összegeinek analitikus nyilvántartása, a két
nemzetiségi önkormányzat ügyeinek intézése, továbbá a szociális segélyek igénylése,
elszámolása, napi pénztárforgalom lebonyolítása.
Az osztály feladatai közé tartozik az önkormányzat valamennyi intézményének és gazdasági
társaságának belső ellenőrzését végző munkatársak munkájának segítése, koordinálása. A
belső ellenőr minden évben az ellenőrzési ütemtervnek megfelelően végzi munkáját. A 2013.
évben elvégzett ellenőrzésekről, észrevételekről, a feltárt hiányosságokról és a hibák
megszűntetésére irányuló intézkedésekről 2014. áprilisában kap tájékoztatást a Képviselőtestület.
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Az osztály feladatát képezi az 1 milliárd Ft összegben kibocsátott kötvény kezelésének
koordinálása és az Állam általi adósságátvállalás végrehajtásához kapcsolódó feladatok
lebonyolítása is. 2012. évtől a Képviselő-testület döntésének megfelelően nem pénzügyi
tanácsadó kezeli a kibocsátott kötvény fel nem használt részét, hanem egy munkacsoport,
melynek polgármester, alpolgármester és a pénzügyi bizottság elnöke a tagja. A pénzügy
feladata ezen munkacsoport munkájának segítése, a szükséges előkészítés végrehajtása. A
Képviselő-testület részére folyamatosan információt szolgáltatunk a kötvényforrás
felhasználásáról, hozadékáról.
Feladataink közé tartozik a testületi munka segítése is. A Képviselő-testületeket folyamatosan
tájékoztatjuk a települések költségvetését érintő valamennyi változásról, kezdve a
költségvetési koncepcióval, majd az adott évre vonatkozó költségvetési rendelettel, a
rendeletet érintő előirányzat módosításokkal. Beszámolót készítünk az adott év
költségvetésének féléves, háromnegyed éves és éves végrehajtásáról, év közben
Gyomaendrőd esetében több alkalommal bemutatjuk az intézmények finanszírozási helyzetét,
kintlévőségek alakulását, kitekintést nyújtunk az év végéig várható hiány, illetve likviditás
alakulásáról, összefoglaljuk és tájékoztatást nyújtunk a belső és egyéb hatósági
ellenőrzésekről. Mindezek mellett a működési kiadást csökkentő esetleges szerkezeti
változásokra javaslatot teszünk és a testület által meghatározott alternatívákat kidolgozzuk,
bemutatjuk.
Gyomaendrőd Város Képviselő–testülete 2012. decemberi ülésén az oktatási vagyon
működtetésével a Zöldpark Nonprofit Kft.-t bízta meg. Ezen döntés értelmében 2013. január
1. napjával az oktatási intézményekben foglalkoztatott kisegítői, karbantartói, takarítói
állomány átkerült az Önkormányzathoz, majd a konyhai dolgozók 2013. január 14-től a
Térségi Szociális Központ munkavállalói lettek, az egyéb kisegítői állomány pedig 2013.
február 11-től a Zöldpark Nonprofit Kft.-nél folytatta munkáját. 2013. február 28-ig az
oktatási intézményeknél a takarítási és karbantartási feladatok ellátása mellett az intézmények
napi működtetéséhez szükséges beszerzések lebonyolítását is a Zöldpark Kft. végezte.
2013. február 28-án a Képviselő-testület módosította múlt évi döntését és az oktatási
intézmények működtetésével, a beszerzések lebonyolításával, az ehhez kapcsolódó könyvelési
feladatok végrehajtásával a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt bízta meg (A
technikai dolgozók munkáltatója továbbra is a Zöldpark Kft. maradt.). A döntés értelmében
ezen kötelező feladatának ellátásáról az Önkormányzat saját maga gondoskodik, az ezzel
kapcsolatban jelentkező kiadások és bevételek az Önkormányzat költségvetésében elkülönített
szakfeladatokon jelennek meg.
A teljes feladat végrehajtásával a pénzügyi osztály lett megbízva, ennek megfelelően
módosításra kerültek a dolgozók munkaköri leírásai, kidolgoztunk egy eljárásrendet, amely a
feladatellátás zökkenőmentességét szolgálja és annak biztosítását, hogy a vagyon
működtetésével kapcsolatban jelentkező kiadásokról mindig naprakész információkkal
rendelkezzünk.
2013.02.28. és 2013.03.25. közötti időszakban a pénzügyi osztály a meglévő dolgozói
állománnyal látta el a feladatot.
A Képviselő-testület a 2013. februári döntésében hozzájárult a feladatellátáshoz kacsolódóan
1 fő többletlétszám alkalmazásához.
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A Munkaügyi Központ 4 főt közvetített ki az Önkormányzathoz, 2013. 03. 25-től Kovácsné
Rácz Julianna látja el az oktatási vagyon működtetése során jelentkező feladatokat.
A 2013. január 1-jétől működő Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása, a
Csárdaszállás és Hunya településeken munkát végző hivatali dolgozókkal a POLISZ
könyvelési rendszer megismertetése komoly feladatot jelentett az osztály dolgozói számára.
Munkánk során napi kapcsolatban állunk a Magyar Államkincstárral, a számlavezető
pénzintézetünkkel, a Polisz könyvelési rendszert kifejlesztő céggel stb. A kapcsolat
természetesen nem zökkenőmentes, hiszen a határidőben történő teljesítésre irányuló elvárás,
a megnövekedett adminisztrációs terhek, a folyamatosan változó jogszabályok valamennyi
szervezet működését nehezítő objektív tényezők.
Néhány statisztikai adat az osztály munkáját érintően
Az osztály feladatát alapvetően két rendelet elkészítése képezi, a költségvetési rendelet és a
vagyongazdálkodási rendelet. A 2013. évi költségvetési rendeletet mindhárom település
(Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya) 2013. februárjában megalkotta, majd az év során
több alkalommal módosította. Gyomaendrődön a költségvetési rendelet módosítására 5
alkalommal került sor, Csárdaszálláson 3 alkalommal, Hunyán 3 alkalommal. A
vagyongazdálkodási rendelet az év során Gyomaendrődön 3 alkalommal került módosításra,
Hunyán és Csárdaszálláson 1-1 alkalommal.
Megnevezés
2012.
Pénzügyi
osztály
dolgozóinak létszáma (fő)
Pénzügyi feladat
Gyomaendrőd
Csárdaszállás
Hunya
Vagyongazdálkodási feladat
Gyomaendrőd
1 pénzügyi dolgozóra eső
működési kiadási eredeti
főösszeg (millió Ft)
Gyomaendrőd
Csárdaszállás
Hunya
1 pénzügyi dolgozóra eső
felhalmozási kiadási eredeti
főösszeg (millió Ft)
Gyomaendrőd
Csárdaszállás
Hunya

2013.

47

8

6,5
2
2

0

1

322

336
18
32

121

193
12
11

Könyvelési statisztika 2013. évre
Megnevezés
Banki, pénztári Könyvelések
sorok száma
száma naplóra
Hunya
Csárdaszállás
Roma
Nemz.Önk.
Német Nemz.
Önk.
Térségi
Szoc.
Gond. Kp.
Városi
Egészségügyi
Int.
Gyomaendrőd
(Önkorm.,
Közös Hivatal
és a 3 önállóan
műk. int.)

Könyvelések
Szerződések
száma
száma
főkönyvre
10939
23939
281
5706
11993
174
977
2080
124

4185
2961
427
237

573

1191

87

17397

49685

108926

4989

2113

24097

49060

2673

26224

53206

112476

37035

2013. évi külső ellenőrzések, melyek koordinálása, az adatok szolgáltatása az osztály
feladatát képezte
Ellenőrzés
megnevezése

Időpontj
a

Ellenőrző
szerv

Megállapítá
s, javaslat

2013.
évi
állami
támogatás
igénylés
megalapozott
sága
Térségi
Szociális
Gondozási
Központ
intézménynél
helyszíni
vizsgálat

2013.03.
062013.03.
07

Magyar
Államkinc
stár Békés
Megyei
Igazgatósá
ga

2013.04.08.
-i végzésben
adatszolgált
atás
helyesbítésr
e kötelezés

2012.
évi 2013.08.
állami
07támogatás
2013.08.

Intézkedé
st igényel,
vagy nem
igényel a
megállapít
ás
nem

Magyar
2013.09.13. Visszafize
Államkinc -i helyszíni tési
stár Békés ellenőrzésrő kötelezett
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Ha
igen,
akkor
az
intézkedési
terv
A
jegyzőkönyv
ben foglalt
megállapítás
okat
elfogadtuk,
észrevételt
nem
kívántunk
tenni.

Intézkedés
égrehajtása

Az állami
támogatá
s
módosítá
sa
a
költségve
tési
rendelete
n
átvezetésr
e került a
II.
rendelet
mód.sorá
n
A
A 2012.
jegyzőkönyv évi
ben foglalt önrevízió

08
elszámolása
felülvizsgálat
–
Gyomaendrő
dCsárdaszállás
Hunya
Kistérségi
Óvoda
intézménynél
helyszíni
2012.
évi 2013.12.
állami
19-től
támogatás év
végi
elszámolásán
ak
szabályszerűs
ége

Megyei
Igazgatósá
ga

l
készült
jegyzőköny
v
részletesen
tartalmazza.

ség
teljesítése
keletkezet
t

megállapítás
okat
elfogadtuk,
észrevételt
nem
kívántunk
tenni.

s adatlap
alapján a
visszafize
tés 2014.
02.07-én
megtörté
nt.

Magyar
Államkinc
stár Békés
Megyei
Igazgatósá
ga

2014.01.24.
-i végzéshez
csatolt
önrevíziós
adatlapon
megállapítot
t eltérések a
jegyzőköny
vben
olvashatók.

Visszafize
tési
kötelezett
ség
teljesítése
keletkezet
t

A
jegyzőkönyv
ben foglalt
megállapítás
okra
észrevételt
tettünk,
melyet
a
MÁK
elfogadott az
önrevíziós
adatlap és az
indoklásaink
alapján.

A 2012.
évi
önrevízió
s adatlap
alapján a
visszafize
tés 2014.
02.07-én
megtörté
nt.

A Települési
Önkormányz
atok
Társulásának
és
feladatellátás
ának
ellenőrzése

Állami
Az
Számvevős ellenőrzés
zék
lezárásáról a
mai napig
nem
érkezett
értesítés

2013.07.
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A Gyomaendrődi Közös
végrehajtásának alakulása

Önkormányzati

Hivatal

2013.

évi

költségvetése

A Közös Hivatal elismert hivatali létszáma 2013. évre számolva 40,92 fő. Ebből a létszámból
38 főre nyújt az állam támogatást Gyomaendrőd vonatkozásában, 1,22 főt finanszíroz
Csárdaszállás esetében és 1,7 főt Hunya Községben. Gyomaendrődön 39,5 főre terveztünk
bérjellegű kiadást, az állam által támogatott 38 fővel szemben. Annak érdekében, hogy a
Képviselő-testületnek minimális mértékben kelljen kiegészítenie a hivatal működési kiadásait,
osztályok kerültek összevonásra, valamint kiépítésre került az ügyfélszolgálat rendszere. A
két kistelepülés önkormányzata vállalta a fent említett létszám foglalkoztatásából eredő
kiegészítés biztosítását. Csárdaszállás 9.662 E Ft-ot utalt át Gyomaendrőd önkormányzatának,
mely összeg tartalmazza az 1,22 fő után kapott állami támogatás összegét is (4.580.000
Ft/fő*1,22 fő), így a tényleges kiegészítés összege 4.074 E Ft. Hunya Község Önkormányzata
10.505 E Ft-ot adott át ezen feladathoz Gyomaendrőd Önkormányzatának, mely összeg
magában foglalja az 1,7 fő után megkapott állami támogatás összegét (7.786 E Ft) is, így a
szükséges kiegészítés összege Hunya Község részéről 2.719 E Ft volt. Gyomaendrőd a hivatal
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működési kiadásainak finanszírozására 172 millió Ft állami támogatást kapott. A Közös
Hivatalnál teljesült működési kiadások összege 197 millió Ft volt, mely tartalmazza a
képviselők tiszteletdíját és polgármester úr bérét és járulékainak összegét is nagyságrendileg
20 millió Ft összegben. A korrekciót követően a tényleges hivatali költség 177 millió Ft volt,
mely kiadások finanszírozásánál figyelembe kell venni a saját bevétel több mint 2 millió Ft
összegét és az előző évi pénzmaradvány 12 millió Ft összegét is. Így ténylegesen a 163 millió
Ft-os hivatali kiadással szemben 172 millió Ft állami támogatás áll, mely különbözet
átcsoportosítható egyéb kötelező önkormányzati feladat kiadásának finanszírozására.
Az alábbi táblázatok összevontan mutatják a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
kiadásait és bevételeit, azaz tartalmazzák mindhárom telephely (Gyomaendrőd, Csárdaszállás
és Hunya) teljesült kiadásait és realizálódott bevételeit.
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Műk.c.tám.ért.kiadás
és ÁH-on kívülre
peszk.átadás
Ellátottak pénzbeli
juttatása
Működési kiadás
Felhalmozási
kiadás
Kiadások
mindösszesen
Függő kiadás
•

•
•
•
•

Eredeti ei.

Módosított ei.

Adatok E Ft-ban
Telj / a mód.
ei. % ban
131840
100,00
33070
100,00

Teljesítés

132143
33619

131840
33070

56516
6298

52162
4884

52162
4884

100,00
100,00

219976

132671

132671

100,00

448552
0

354627
6679

354627
6679

100,00
100,00

448552

361306

361306

100,00
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A hivatalnál a személyi juttatásokra és a hozzá kapcsolódó járulékokra 165 millió
Ft került kifizetésre. Itt jelennek meg a képviselői tiszteletdíjak, az építéshatósági, a
kisegítő személyzet, a közterület felügyelő és az igazgatási feladatokat ellátók bér és
járulék költségei. Az igazgatási szakfeladaton belül külön bontáson és külön
szervezetkódon jelennek meg a kirendeltségeken (hunyai és csárdaszállási) dolgozó
köztisztviselők.
A felmerült dologi és egyéb folyó kiadás összege 52 millió Ft volt.
A működési célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások teljesítési
adatai között jelenik meg a Zöldpark Kft. által végzett épülettakarításra kifizetett havi
381 E Ft.
A jegyzői hatáskörbe tartozó segélykifizetések 133 millió Ft összegben merültek fel.
A felhalmozási kiadások között 6.679 E Ft teljesült, szükségessé vált az ESET
biztonsági szoftver megújítása, illetve egyéb szoftver és egy számítógép beszerzés,
megtörtént az épület klímákkal való felszerelése és az irattárba polcok vásárlása.
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Megnevezés
Intézményi műk.
bevételek
Előző
évi
ktgvetési
kieg.,
visszatérülések
Műk.c.támért.bev.
Közhatalmi bev.
Irányító szervtől
kapott támogatás
Maradvány (műk.
c.)
Bevételek
összesen
Függő bevétel
•
•

•

Eredeti ei.

Módosított ei.
135

732

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei
%-ban
1206
164,75
12295

1726
260
436431

11643
952
335684

11643
861
335684

100,00
90,44
100,00

10000

12295

12295

100,00

448552

361306

373984

103,51

20

A közhatalmi bevételeknél igazgatási szolgáltatási díjbevételek és bírságbevételek
realizálódtak több mint 800 E Ft összegben.
Az intézményi működési bevételek tartalmazzák az építéshatósági igazgatási
szolgáltatási díjbevételeket, a Polgármesteri Hivatal megszűnése miatt visszaigényelt
rehabilitációs hozzájárulás összegét, továbbszámlázott bevételek összegét és
kamatbevételeket. Ezen a jogcímen 1.206 E Ft realizálódott.
A támogatásértékű működési bevételek között jelent meg a hunyai és a
csárdaszállási önkormányzatok által a közös hivatalnál jelentkező segélyek
kifizetéséhez átadott támogatások összege.

Hunya Község Önkormányzata esetében 8 rendelet Csárdaszállás Község Önkormányzata
esetében 8 rendelet Gyomaendrőd Város Önkormányzata esetében 9 rendelet előkészítéséről
gondoskodtunk.
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Képviselő-testület munkájáról az alábbi összefoglaló táblázatot készítettük:
Ülések
száma
Gyomaendrőd
város
Képviselő-testülete
Hunya Község Képviselőtestülete
Csárdaszállás
Község
Képviselő-testülete
Képviselő-testületek összesen:
Ügyrendi Bizottság Hunya
Pénzügyi, Ügyrendi Ellenőrző
Bizottság Csárdaszállás
Ügyrendi,
Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó,
Környezetvédelmi
és
Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi,
Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság
Gyomaendrőd, Csárdaszállás,
Hunya
Települési
Önkormányzati Társulás
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat

Rendelete
k száma

Jegyzőköny
vek
oldalszáma

Ülések
összes ideje

Egy ülés
átlag
időtartama

Előterjesztések
oldalszáma

Napirende
k száma

34

Hozott
határo
zatok
száma
655

35

1153

56 óra

1.6 óra

4549

410

19

135

28

392

38 óra

2 óra

739

110

18

114

29

256

38.25 ó

2.15 óra

580

105

71
6
4

904
20
14

92
-------

1801
126
12

132.25 óra
---2 óra

1.8 óra
---0.30 óra

5860
155
139

625
8
10

21

266

-----

367

25 óra

1.1 óra

1860

179

13

137

-----

296

19.5 óra

1.5 óra

2407

102

29

309

-----

492

28 óra

0.9 óra

4832

255

6

35

-----

40

----

-----

541

19

6

58

-----

39

----

-----

42

25

7

51

-----

48

-----

------

45

31

A 2013-as évben a Békés Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt nem tett, szakmai
segítség nyújtás keretében tett javaslatait minden esetben teljesítettük az ülések előkészítése
során.
Összegezve elmondható, hogy az önkormányzati igazgatásban dolgozók feladataikat
jelentősen megváltozott jogszabályi és fizikai körülmények között teljesítették, 2013-ban,
több éve változatlan jövedelmi viszonyok között.
Tisztelettel köszönöm a feladatok végrehajtásában
polgármesterek, képviselő-testületek munkáját, türelmét!
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közreműködő

köztisztviselők,

32. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. március 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2014. január 30-i ülésén fogadta el a Települési Értéktár Albizottság első
beszámolóját az addig elvégzett tevékenységével kapcsolatban. Ebben tájékoztatást adtunk arról, hogy a lakosság
aktivizálásának érdekében Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Gyomaendrődi Értéktár Albizottság pályázatot
hirdetett Gyomaendrőd értékeinek bemutatására és propagálására szolgáló 3-5 perces rövidfilm készítésére. A
pályaművek beadási határideje 2014. február 28. napja volt. A pályázatra sajnos egyetlen munka sem érkezett be.
Ezen kívül a város honlapján is közzétett javaslati felhívásra egyetlen javaslat érkezett idáig. A Magyar Autósex
Tyúkgalamb Fajtaklub a Gyomán kitenyésztett Magyar Autósex tyúkgalambot javasolja felvenni a települési
értéktárba. A javaslatról az Albizottság Működési Szabályzatának értelmében az Albizottság a beérkezést követő 90
napon belül dönt, így várhatóan hamarosan sor kerül egy újabb albizottsági ülés összehívására, melyen téma lehet
további célkitűzések tárgyalása is. Ennek érdekében részt kívánunk venni egy 2014. március 25-én, Békéscsabán
tartandó szakmai napon, melynek témája „Békés megye értékei”. Reményeink szerint hasznos ötletekhez,
információkhoz juthatunk a rendezvény során.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és a határozati javaslat elfogadására.

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

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

Döntési javaslat
"Települési Értéktár Albizottság beszámolója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművelődés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
beszámolóját.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Települési

Értéktár

Albizottság

33. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. március 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Közbiztonsági referens munkájáról tájékoztatás
Enyedi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2012. január 1-ével lépett életbe az új katasztrófavédelmi törvény. A törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet
hozta létre a közbiztonsági referensi státuszt és határozza meg a közbiztonsági referensekre vonatkozó szabályokat.
A kormányrendelet szabályozása szerint a katasztrófavédelmi szempontból I. és II. veszélyességi osztályba sorolt
településen a polgármester közbiztonsági referenst jelöl ki. A referens a polgármester feladat-meghatározásának
megfelelően vesz részt a polgármester katasztrófák elleni védekezési feladatainak tervezésében, szervezésében és
végrehajtásában.
A referens feladatai:
1) a felkészülés időszakában:
a) részt vesz a települési veszélyelhárítási tervek elkészítésében,
b) a polgármester döntésének megfelelően részt vesz a katasztrófavédelmi felkészítéseken,
c) közreműködik a lakosság felkészítésével és tájékoztatásával kapcsolatos feladatokban,
d) figyelemmel kíséri a lakosság veszélyhelyzetekkel kapcsolatos, helyi sajátosságokról és a tanúsítandó
magatartási szabályokról történő tájékoztatását,
e) közreműködik a lakossági riasztó, riasztó-tájékoztató végpontok működőképességének és karbantartottságának
ellenőrzésében,
f) a polgári védelmi kötelezettségen alapuló települési polgári védelmi szervezet létrehozása és megalakítása során
szakmai javaslatokkal segíti a polgármester döntéseit,
g) részt vesz a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárok polgári védelmi szervezetbe történő
beosztásában, a szervezetek kiképzéseinek és gyakorlatainak előkészítésében és lebonyolításában,
h) rendszeresen tájékoztatja a polgármestert a felkészülés időszakában végrehajtott feladatokról,
i) kapcsolatot tart a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel, valamint a katasztrófák elleni védekezésben
közreműködő más szervekkel és szervezetekkel.
2) a védekezés időszakában:
a) előkészíti a polgármester védekezéssel kapcsolatos szakmai döntéseit a lakosság és a létfenntartáshoz
szükséges anyagi javak védelme érdekében,
b) kapcsolatot tart a védekezést irányító és a védekezésben közreműködő szervekkel és erről tájékoztatja a
polgármestert,
c) előkészíti a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárok polgári védelmi szolgálatra kötelező határozatát
és a települési polgári védelmi szervezetek alkalmazásának elrendelésével kapcsolatos feladatokat,
d) részt vesz a kitelepítés, kimenekítés, befogadás és visszatelepítés feladataiban.
(3) a helyreállítás időszakában:
a) közreműködik a vis maior eljárásban,
b) részt vesz a károk felmérésében és szakmailag előkészíti a polgármester helyreállítással kapcsolatos döntéseit,
c) folyamatosan figyelemmel kíséri a helyreállítási és újjáépítési munkálatok helyzetét, melyről rendszeresen
tájékoztatja a polgármestert,
d) közreműködik a településre érkező segélyszállítmányokkal és adományokkal kapcsolatos feladatokban,
e) közreműködik a helyreállítási és újjáépítési tevékenységek ellenőrzésében.
Fentieknek megfelelően az alábbi feladatok kerültek elvégzésre 2013-ban:
1. Megtörtént a város katasztrófavédelmi szempontból történő veszélyességi osztályba sorolása, melyet évente felül
kell vizsgálni. Ennek során a helyi sajátosságokra és jellemzőkre tekintettel, valamennyi ismert veszélyeztető hatást
figyelembe kell venni, azok egymásra gyakorolt hatásainak értékelésével. Értékelni kell a természeti, civilizációs és
egyéb eredetű veszélyforrások, a kritikus infrastruktúrával kapcsolatos kockázatok előfordulásának gyakoriságát és
annak hatását. A kockázat elemzés és értékelés eredményeként Gyomaendrőd város I. katasztrófavédelmi
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osztályba került besorolásra, elsősorban a bel- és árvíz veszélyeztetettség miatt.
2. Előzőekre tekintettel felülvizsgálatra és átdolgozásra került a település veszélyelhárítási terve.
3. Elkészítésre és folyamatosan karbantartásra került a városi ún. „Adattár”, melyben a településünkre vonatkozó,
katasztrófavédelmi szempontból jelentős, aktuális adatokat kell nyilvántartani. Ilyenek többek közt a speciális
technikai eszközök, melyek különböző káresemények, katasztrófa helyzetek, kitelepítés stb. során igénybe vehetők,
a közintézmények adatai, befogadóképességük, az intézkedésre jogosultak elérhetősége, melegedésre,
tömegétkeztetésre, élelmiszer ellátásra alkalmas intézmények, üzemek, a közműszolgáltatók elérhetősége, az
igénybe vehető különböző médiák, civil szervezetek és még számos egyéb adat.
4. 2013. év egyik nagy feladata volt az új települési polgári védelmi szervezet felállítása. Az új szabályok előírása
szerint az I-II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt, 10-50 ezer fő lakosságú településeken legalább 300 főnek kell
lennie a település polgári védelmi szervezetében. Gyomaendrődön az eddigi létszám 98 fő volt. Ennek segítése
érdekében megkeresésre kerültek a helyi intézmények, vállalkozások, hogy a megfelelő létszámot biztosítani tudjuk.
Ennek eredményeképpen május végére 321 fővel felállításra került a települési polgári védelmi szervezet, a
beosztott személyek részére az erről szóló határozatok elkészítésre, átadásra kerültek.
5. 2013. októberében a polgári védelmi szervezet lakosságvédelmi és logisztikai egységekbe beosztott személyek
felkészítésére, a lakosság kitelepítésével és befogadásával, valamint ezen feladatok logisztikai ellátásával
kapcsolatos feladatok oktatására, a riasztó őrs polgári védelmi szervezet részére telefonon keresztüli riasztási
gyakorlat végrehajtására került sor. Ennek során mintegy 140 személy részére került kiküldésre a megjelenési
kötelezettség teljesítéséről szóló határozat. Igen magas volt a megjelentek száma, a kötelezettek 97 %-a vett részt a
felkészítésen.
6. A közbiztonsági referensi feladatok egész évben rendszeres elfoglaltságot jelentenek a megbízott személynek. Az
előzőeken túl részt vesz minden, a településen, katasztrófavédelmi szempontból történő ellenőrzésen (csapadékvíz
elvezető árkok felülvizsgálata, belvíz elleni védekezés munkálatainak felülvizsgálata, települési hulladékszállítás
ellenőrzése stb.), különböző adatokat szolgáltat a katasztrófavédelmi szervek megkeresésére (pl: közfoglalkoztatott
személyek létszámáról, szúnyoggyérítési feladatok elvégzéséről), részt vesz a különböző oktatásokon,
értekezleteken. Ezen feladatok elvégzéséhez segítséget nyújtanak a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, a
Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság dolgozói és helyben Szilágyi Sándor katasztrófavédelmi megbízott.
7. Szerencsére veszélyhelyzetben kevés alkalommal kellett intézkedni 2013-ban. Ilyenre került sor a tavaszi belvíz
elleni védekezés során, illetve a Kossuth úti óvodában talált gránát miatti óvoda kiürítés alkalmával.
A közbiztonsági referensi feladatokat 2013 év végéig Enyedi László végezte el, 2014. január 1-től Varjú Róbert látja
el.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Döntési javaslat
"Közbiztonsági referens munkájáról tájékoztatás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a közbiztonsági referens munkájáról szóló
beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 147

34. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. március 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló az utasításba adott feladatok ellátásáról
Fekete József ügyvezető
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2014. évi Képviselő-testületi munkaterv alapján a Zöldpark Kft. elkészítette a 2013. évre vonatkozó holtág kezelői,
zöldfelület kezelői, és sportcsarnok üzemeltetői faladatok ellátásáról szóló beszámolóját és a 2014. évre vonatkozó
üzemeltetési tervet.
A beszámolók és az üzemeltetési tervek a csatolt mellékletben megtalálhatók.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi
és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja holtág kezelésről, a zöldfelület gazdálkodásról és
a Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetéséről szóló beszámolók
elfogadását.

1. döntési javaslat
"Holtág kezelés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évre vonatkozó holtág kezelői beszámolót és a
2014. évi holtág üzemeltetési tervet elfogadja.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 03. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
"Zöldfelület kezelés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a zöldfelület kezelésről szóló 2013. évi beszámolót és
a 2014. évi kezelési tervet elfogadja.
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 03. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
3. döntési javaslat
"Varga Lajos Sportcsarnok"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Sport
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Varga Lajos Sportcsarnok 2013. évi üzemeltetéséről
szóló beszámolót és a 2014. évi üzemelési tervet elfogadja

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 03. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
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Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
E-mail: zoldparkkft@upcmail.hu

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő Testülete
Gyomaendrőd
Selyem út 124
Tárgy: Holtágak üzemeltetésére adott utasítás végrehajtásáról
2013 évi beszámoló és 2014 évi terv

Tisztelt Képviselő Testület!

Gyomaendrőd város tulajdonában lévő holtágak üzemeltetése 2013- évben:
Négy belterületen , és egy külterületen található holtág kezelése van a Kft feladatkörében. 1
fő részmunkaidős munkavállalóval útján látjuk el a holtág felügyeletével, a vízszint és
vízminőség ellenőrzésével , biztosításával kapcsolatos feladatot.
A 29/2012 (01.26) KT határozat alapján :
Német zug / külterületi/
Hantoskert

Fűzfás zug
Csókási
 Révzugi holtágakon.
A kezelő által végzett rendszeres és szezonális munkák, üzemeltetési és ellenőrzési feladatok:
a holtágak gépészetének és vízszintjének rendszeres ellenőrzése
a gerebek tisztaságának ellenőrzése, tisztítása
a kültéri fémfelületek korrózió védelme
rendszeres vagyonvédelmi ellenőrzés
a szivattyútelepek környezetének tisztántartása, szemlére történő felkészítése
 a stabil létesítmények szükség szerinti üzemeltetése
vészhelyzet esetén mobil szivattyúk telepítése, üzemeltetése.
A szivattyútelepek és szivornyák az időjárás függvényében üzemelnek, a holtág üzemeltetési
szabályzat szerint, a KÖR-KÖVIZIG-gel történt folyamatos egyeztetéssel.
A tavaszi belvizes időszakot a rendkívüli meleg , aszályos idő követte. Az üzemeltetés során a
Némez zugban célirányos vízkormányzással siekerült elkerülni a belvízüzemelést és a holtág
vízszintjét olyan magasan tartan, hogy nem volt szükség beavatkozásra. Az idei évben a
rendkívüli szárazság és a meleg miatt főképp ökológiai vízpótlásra és vízcserére volt szükség , az
alábbiak szerint:
hantoskerti szivornya: 54 üzemóra
hantoskerti szivattyútelep: 263 üzemóra
fűzfás zugi szivornya: 128 üzemóra
révzugi szivattyú telep 220 üzemóra
Június 23-án halpusztulás történt a Csókási és a Révzugi holtágon. A szükséges intézkedéseket
a Körösi Halász Szövetkezet munkatársai megtették. A június 25-én készült jegyzőkönyvben
goglaltak szerint meteorológiai oka volt a halpusztulásnak.
A Csókási holtág magasabb vízszintje miatt lakossági panasz érkezett. A bejelentés időpontjában
a vízszint az üzemelési szabályzatban meghatározott maximum alatt volt
Az üzemeltetés során az alábbi problémák jelentkeztek:
hullámtéri betápláló csatornák feliszapolódása
mobil légtelenítő hiánya

az összekötő csatornák műtárgyai előtt elmulasztott kotrások
a beépített csőrendszer szűk átmérője
Egy esetleges belvízvédekezés során további gondot okozhat:
a németzugi szivattyúk állapota
a tartalék gépek rossz állapota, javítás alatt áll.
a rendelkezésre álló acélcsövek, idomok műszaki állapota, és mennyiségének száma

Javasoljuk:
a németzugi mentetlen oldali befolyócsatorna kotrását
a németzugi szivattyútelep szivattyúinak felújítása folyamatban
a fűzfás zugi mentetlen oldali befolyó kotrását
a hantoskerti szivornya mentetlen oldali befolyócsatorna kotrását.
A betápláló csatornák kotrása előtt a Körös-Maros Nemzeti Park és a Kör-Kövizg
hozzájárulását,engedélyét meg kell kérni.
Az üzemeltetett holtágakon a halászati jog hasznosítója a Körös Halász Szövetkezet, amely
céggel napi kapcsolatot tartunk fent , a halgazdálkodással kapcsolatos problémákat Kiss Sándor
üzemvezetővel egyeztetjük.
Az ősz folyamán az alábbi intézkedések történtek az üzemeltetés biztonsága érdekében:

-

a Révzugi szivattyútelep szívórendszerének átalakítása megtörtént.
A kivitelezés az alábbi főbb munkálatokat tartalmazta a kivitelezés sorrendjében:
Felvonulás építési területre, építési terület ideiglenes elhatárolása
Meglévő műtárgy elhatárolása holtágtól, ideiglenes földművel gépi erővel (gát építése)
Lerekesztett terület víztelenítése szivattyúval folyamatosan az építkezés idejére (20 nap)
Meglévő műtárgy oldalán lévő, befolyó cső feletti és melletti föld eltávolítása gépi erővel
(munkagödör ásás)
Bennmaradó munkaszint kialakítása előre gyártott útlapokból, végleges csőszint alatt,
autódaruval
Meglévő befolyó cső bontása, kivésése aknafalból, daruzással elszállítással.
Vasbeton akna oldalfal bontása, géppel (roxon bontó kalapáccsal) új beömlőnyílás
részére, törmelék elszállítással
Új beömlőnyílás alsó vízszintes lemez zsaluzása, vasszerelése és betonozása
Új beömlőnyílás oldal és födémlemez zsaluzása, vasszerelése és betonozása
Zsaluzatok bontása, gereben (fém rács) elhelyezése beömlőnyílásra, műtárgy kitakarítása

-

Lehatároló gát és beömlő nyílás közötti munkagödör (csatornaszelvény) végleges
méretűre szedése, terméskő burkolat elhelyezése csatorna fenekén és két oldal rézsűjén
Földvisszatöltés és tömörítés a szívóakna és az új beömlőnyílás két oldalán
Elhatároló ideiglenes földmű (gát) bontása, holtág meder kotrása és végleges part él
kialakítása
Tereprendezés az elkészült műtárgy körül, gépi erővel
Műtárgy tereplépcső zsaluzása, vasszerelése és betonozása
Csőkorlát készítése lépcső és akna szélén, festéssel, kézi tereprendezés
Régi tartalék szivattyú és szivattyúház bontása, daruzása, elszállítása
Takarítás, ideiglenes lehatárolás megszűntetése, levonulás
Üzempróba, műszaki átadás



a Német zugi szivattyúk javítása elkezdődött, és a szükséges időpontra készen lesz,

-

valamint beszerzésre került egy aggregátor.


a tartalék gépek közül 1 db felújításra, 1 db javításra került a lebontott Fűzfás zugi és
Révzugi provizórium anyagából.



a csőállomány a lebontott anyagokat is felhasználva megfelelő.

Az év során előfordult vagyonvédelmi eseményről rendőrségi feljelentést tettünk. A további
vagyonvédelmi események megelőzése érdekében leszereltük és a telephelyre szállítottuk a
Fűzfás zigi valamint a Révzugi provizóriumot.
Az üzemeltetéssel járó feladatokat 2013 évben sikerült maradéktalanul megoldani.
Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete 29/2012(I.26) GYE Kt határozatának módosítása
következtében 2013 évben 2.000.000 Ft támogatást biztosított a feladat ellátására.
Megnevezés

72
Holtágkezelés

9113 -

Árbevétel szerződés szerint

Belföldi értékesítés nettó árbevétele összesen
9673 -

kapott támogatás, juttatás

859 860
859 860
2 004 000

Egyéb bevételek összesen

2 004 000

Bevétel összesen

2 863 860

511 -

Alapanyagok, segédanyagok költségei

1 000

5131 - 8

Holtág üzemeltetéssel kapcs. anyagok

808 792

Anyagköltség összesen

809 792

523 -

Karbantartási költségek

226 060

523 - 5

Holtág üzemeltetéssel kapcsolatos

210 007

javítások
526 -

Utazási és kiküldetési költségek

Egyéb szolg.- Munkavédelmi,
üzemorvosi szolg.
Holtág kezeléssel kapcsolatos
5295 szolgáltatások
Igénybe vett szolgáltatások költségei összesen
5292 -

69 905
4000
673 291
1 183 263

Bérköltség

733 999

Bérköltség összesen

733 999

541 -

552 -

Jóléti és kulturális költségek

Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen

9 000

9000

5611 -

Szociális hozzájárulási adó

90 610

5622 -

százalékos Egészségügyi hozzájárulás

569 -

Egyéb bérjárulék

1500
1713

Bérjárulékok összesen

93 823

Költség összesen

2 829 877

Költség, ráfordítás, ált.ktg. összesen

2 829 877

Eredmény

33 983

Gyomaendrőd város tulajdonában lévő holtágak 2014 üzemeltetési terve
Négy belterületen , egy külterületen található holtág kezelését végzi a Kft . Az 2012 évi
beszámolóban felsorolt problémák többségének megoldásával jelentősen nőtt a biztonságos
üzemeltetés.
Az üzemeltetés, a víz minősége és víz mennyisége, a holtágak megfelelő időben elvégzett
vízcseréjén, vízpótlásán múlik. Ezt a feladatot csak megfelelő műszaki állapotú csatornákkal, jó
műszaki állapotban lévő műtárgyakkal és gépekkel lehet biztosítani. A holtágak üzemeltetése
azonban a vízmozgatás nem egyirányú mivel belvíz esetén ezek a medrek befogadóként
működnek.
Ennek érdekében az elmúlt évben felmért és rögzített problémákat folyamatosan a rendelkezésre
álló források felhasználásával folyamatosan odjuk meg.

A mindenapos üzemeltetést 2014 -évben is a mindenkori aktuális beavatkozás azonnali
elrendelése alapján a kft végzi, a részmunkaidőben foglalkoztatott nagy tapasztalattal rendelkező
munkatársával.
2014 évi tevékenységhez kapcsolódó költségterv:
Megnevezés

72
Holtágkezelés

Belföldi értékesítés nettó árbevétele
Egyéb bevételek

2000000

Pénzügyi műveletek bevételei
Rendkívüli bevételek
Anyagköltség
Igénybe vett szolgáltatások költségei

2000000
700000
500000

Egyéb szolgáltatások költségei
Bérköltség

708000

Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok

105000

Értékcsökkenési leírás
Eredmény

2013000
-13000

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, beszámolóm elfogadására.

Gyomaendrőd 2014. március 05.

Fekete József
ügyvezető igazgató

Gyomaendrőd, Ipartelep u 2

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő Testülete
Gyomaendrőd
Selyem út. 124.
Tárgy: Zöldterület gazdálkodásra adott utasítás végrehajtásáról
2013 évi beszámoló és 2014 évi terve

Tisztelt Képviselő Testület!
2009. január 1-én Gyomaendrőd Város Önkormányzata hozta létre száz százalékig
önkormányzati tulajdonban lévő új társaságként. A KFT az Önkormányzat egyszemélyes
társasága, mely közhasznú és nonprofit , működését ezen időponttól kezdte meg.
A cég tevékenységi köre
- a város közigazgatási területén zöldterület kezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása
/közhasznú/
- zöldterület kezelés /vállalkozási tevékenység/
- intézményüzemeltetés
- intézménytakarítás
- holtágkezelés
- közmunka programban résztvevő munkavállalók napi munkavégzésének szervezésiirányítási feladatainak ellátása
A cég szolgáltatásainak igénybevevői
- Gyomaendrőd Város Önkormányzata és intézményei.
- Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala.
A cég közvetlen feladatai a zöldterület fenntartásban a képviselő- testületi utasításnak
megfelelően

parkfenntartási munkák,

kisgéppel történő fűnyírás kiegészítő kézi kaszálással, szegélynyírással és a kaszálék
összegyűjtésével, elszállításával a lerakóba,






cserjék metszése, gondozás, sövénynyírás, rózsaágyak növényeinek metszése,
egynyári virágágyak előkészítése, kiültetése, éves szinten folyamatos gondozás
edényes muskátlik kihelyezése villanyoszlopokra, öntözés
„túraútvonal” karbantartása

Zöldterület kezelés
2012. évtől Önkormányzat, mint tulajdonos a 231/2012. (IV.26) Gye. Kt. határozatában
utasítja a kizárólagos tulajdonában álló Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft -t a
tulajdonában álló, zöldterületek, parkok, szakszerű, jó gazda gondosságával történő
kezelésére. A zöldterület kezelés az elmúlt évhez hasonlóan 2013 évben is az Önkormányzat
Képviselő Testülete által előírt kötelező feladatokat, azoknak végrehajtásához rendelt
pénzeszközök felhasználását tartalmazta.
Szemben az előző évvel a téli és tavaszi csapadék jelentősen befolyásolta a zöldterületek
kaszálásának számát. Míg a tavasz csapadékban bővelkedett, a vegetációs idő nagy részébenjúliustól- aszály és magas nappali hőmérséklet volt a jellemző. Ennek megfelelően kellett
szervezni a növényápolási feladatainkat is, ami elsősorban jelentős számú öntözést és
folyamatos talaj szellőztetést kívánt. Az alábbi táblázatok mutatják a területi felosztást és a
kaszálások számát, valamint az egyéb tevékenység mennyiségeket.


Kisgéppel történő fűnyírás kiegészítő kézi fűkaszálással, és a kaszálék összegyűjtése
2013-ban összesen 4 hektár 1838 m2 akadályoztatott, parkosított területen let végezve.

Megnevezés

Terület ha

alkalom

Kner tér

0.1600

9

Szabadság tér központi rész

0.2662

9

Református templom, iskola melletti rész

0.2390

7

Sportcsarnok melletti terület

0.0840

9

Hősök útja (Fő út-Kossuth-Rákóczi út között)

0.0804

9

Fő út (Hősök útja- Kodály Z utca: az út és az ingatlanok előtti
zöldterület, valamint a kerékpárút melletti zöldfelület a
belvízelvezető csatorna és a közút között
1919-es emlékmű körüli zöldfelület

0.4970

7

0.1092

7

Kolmann ltp. Előtti zöldterület

0.3236

9

Bajcsy-Zs. út-Fő út közlekedési csomópont

0.0853

9

Kossuth L. utca (Pásztor J. út-vasútállomás közötti területen a
járda és a közút között)
Vasútállomás előtti park

0.2042

7

0.1956

9

Pásztor J. út /Fő út-Kossuth/

0.0473

7

Pásztor J. tér

0.0782

9

Október 6. ltp. Zöldterületének kijelölt része

1.1028

7

Hősök tere, Dombszög

0.4633

9

Blaha . utca / Fő út-Endrődi utca/

0.2477

6

Összesen

4.1838



Kisgéppel történő fűnyírás kiegészítő szegélynyírással kaszálék elszállítással

Megnevezés

Terület ha

Erzsébet liget
Buszforduló, a sportpályából kivett terület
Vásártéri lakótelep központi játszótere
Damjanich János tér (középső terület)
Október 6. ltp. zöldterület
Dr Csókási tér
Ridegvárosi játszótér
Összesen

2.8000
0.0925
0.7200
0.0450
1.3372
0.7180
0.4760
4.1887



alkalom
8
8
8
8
4
4
3

Cserjék metszése, szükség szerinti ifjítása az alábbi területeken a növény állapotától
függően igényelt beavatkozást

Megnevezés

Cserje (db)

alkalom

Gyomai buszforduló
Erzsébet ligeti játszótér
Szabadság tér központi rész
Kis Bálint Általános Iskola előtt, Hősök útja

15
15
20
80

2
2
6
3

Kner tér
Bajcsy Zs.- Fő út közlekedési csomópont
Arany J.-Rákóczi út sarok
Damjanich J. tér
Magtárlaposi park
Népligeti játszótér
Rózsahegyi Kálmán K. Ált. Iskola előtt


80
50
25
40
25
130
100

5
5
5
5
4
3
3

Sövénynyírás az alábbi területeken az első nyírást követően az egyenetlenségeket
/idegen fajok más növekedési üteme miatt, közlekedésbiztonsági okból történő
magasság korrigálás

Megnevezés
Hossza (m)
Kner tér (Ligustrum sp.,berberis, tavaszi boglárka)
115
Szabadság tér (Symphoricarpos sp.,forzicia, levendula)
11
Hősök útja (Deutzia sp.ligustrum)
113
Fő út (Ligustrum sp. Törpe hóbogyó,poliantha rózsa )
1200
Kolmann ltp.(forzicia, hibiskus,rózsalonc)
134
Kossuth L. utca/Hősök útja-vasútállomás/ Spiraea, Ligustrum 441
Pásztor J. út (Philadelphus sp. )
50
Hősök tere (Ligustrum, Spirarea sp.poliantha rózsa, levendula) 280
Bajcsy-Zs.-Főút-tól
300
Dombszög poliantha rózsa
10

alkalom
5
2
3
3
3
4
4
5
4
4

A város területén lévő rózsaágyak növényeinek metszése, vadalása, permetezése, kapálása,
locsolása 5 alkalommal történt. Dombszög, Endrőd Hősöktere, Endrőd katolikus templom,
Gyoma Főút díszkút, Gyoma pizzéria előtt, Kolman tér, Kner tér, Stop, Busz pályudvar.
Az új telepítésű/ ősszel/ rózsákat heti rendszerességgel locsoltuk. A tavaszi áttelepítés során,
csak 5 tő pusztult ki. A telepítés után, tavaszig 20 tövet loptak ki ill.nem hajtott ki. A forró
nyári klíma kedvezett a rózsák növekedésének , késő őszig tartósan virágzott, meghálálta a
rednszeres árasztást. Kiültetés szerint:
Szabadság tér /új telepítés/
Kner tér /új telepítés/
Kolman /új telepítés/
Busz pályaudvar
Stop /Bajcsy- Főút /új telepítés/

120tő
160tő
190tő
60 tő
70 tő

Virágágyak előkészítése, virágok kiültetése/ májusi a fagyos szentek után/ megtörtént. A
beültetett terület nagyjából a Bajcsy út virágágyásaival a duplájára nőtt. A rosszminőségű
termőtalaj megnehezítette a munkánkat. Az ápolás, locsolás, kapálás folyamatos végzése
ellenére a Bajcsy úton foltokban kiritkult, felkopaszodott növénytársulásokat idő előtt ki
kellett szedni. Ezek elsősorban az igényesebb tagetesfajokvoltak. A később az ősz vége felé
megújult növények sokáig virítottak./novemberben is/

Kiültetett virágágyások, kőedények, növényládák:
-Kner tér
-Kolman tér három virágágyás
-Főút kerékpárút mellett/ Hősök úttól Stopig/
-Pásztor János tér
-Damjanich tér
-Szabadság tér
-Szökőkút kőedények
-Fürdő előtti két virágágyás
-Vasútállomás
-Endrőd gyógyszertár
-Endrőd posta előtt
-Hősök tere kőedények
-Endrődi ÖNO kő édényei
-Bajcsy úton a kerékpár út melletti terület /jelentősen szennyezett kőtörmelékkel, a termő
réteg helyenként a 15cm-t sem éri el/
Az ősz folyamán az Erzsébet ligetben a “díszburkolattal” fedett sétány mellett új virágágyás
kialakítása megtörtént./225nm/ A két oldalt 45-45 m hosszú és 2,5 m széles növényágyást
évelő cserjékkel 75%-ban be is ültettük a fagymentesnapokat kihasználva. Park rózsák
kerültek a négyzet alakú betonozott platz köré./60nm/ A növényeket agrofóliás talajtakarással
láttuk el annak érdekében, hogy a növényápolási feladatokat egyszerüsítsük és a talaj
vízháztartását javítsuk. Az ültető anyagot a pol.hiv biztosította. A növények egy részét az
időközben téliesre fordult időjárás miatt beteleltettük tavaszig.
Ez évben is a dévaványai kertészetből szereztük be a növényeink nagy részét/ 8000db/, akik
igen jó minőségben és kedvező áron /általában házhoz szállítva/ adták az egynyárit és
kétnyárit, cserjéket a szokott garanciával. A szezon végén kb. 4000 tövet ingyen, kiváló
minőségben saját költségén leszállított részünkre.
A magtárlaposi kertészettől is kaptunk ill.vásároltunk kedvezményesen egynyári növényeket /
40000 Ft /. Nagyné Perjési Anikó képviselő közben járásával ez a termesztő is
megajándékozta a várost 600 tő egynyárival a termelési időszak végén.
A város területén az elhalt fák és cserjék folyamatosan kerültek kiszedésre, ahogy lehetőség
volt rá. A Főút /Encitől napkeletiig/ útszéli fái gyakorlatilag teljesen tönkre mentek,
folyamatosan kellett kiszedni az elhaltakat.
Mivel a Zöldpark parkgondozó állománya/ 3 fő / a város teljes területén nem győzte a
tecnológiai sor teljes végre hajtását /ágyás előkészítés-ültetés-belocsolás-öntözés-kapálás/ az
ültetésben és kapálás-gyomtalanítás során a közterületen dolgozókkal pótoltuk a hiányzó
munkaerőt /8-10 fő/.
A Zöldpark részére napi feladatként jelentkezett a szántóföldi növénytermesztéssel és a
homoktövis gondozásával foglalkozó brigádok feladat kiosztása abban az esetben, ha a terület
alkalmatlan a munkavégzésre, vagy nem volt aktuális teendő. A közfoglalkoztatottak város
közterületein is végeztek ez esetben zöld munkákat. Parlagterületeket gondoztak. Ligetes
területek gyommentesítését, általános terület karbantartását végezték. Ez naponta 44 fő,
elsősorban női munkaerő foglalkoztatását jelentette 2013 márciusától decemberéig.
Mezőgazdasági földutak karbantartását képezte, a padkák rendbetétele, az út fölé hajló ágak,
gallyak, elszaporodott bokrok, cserjék kivágása, valamint a közlekedési űrszelvények

szabaddá tétele.
Az ide tartozó brigádok segítségével rengeteg útszéli önkormányzati terület kaszálására,
cserjézésére került sor, mely révén, a város szélén lévő részek is rendezettebbekké váltak. A
közmunkaprogram továbbá lehetőséget biztosított a temetők környezetének rendbetételére, és
2013.-ban nem csak a hallottak napját megelőzően, hanem a nyári időszakban is többszöri
kaszálásra, fűnyírásra került sor a városi köztemetőkben.
Az év folyamán a hagyományos közmunkaprogramban elvégzett feladatok az alábbiak voltak:














Ságvári záportározó nádvágás, nád elégetése, szemét összeszedése, elszállítása
Losonczy utca nádvágás, nád elégetése, cserjézés, szemét összeszedése, elszállítása
Hantoskerti szivornya befolyó csatornabővítés
Áchim-Pósa L. Kőrösi Cs. utcákban csatornatakarítás kitermelt föld elszállítás
Sugár utcában csatornatakarítás, kitermelt föld elszállítása
Liget Fürdőben gereblyézés
Rév zugi illegális lerakó felszámolása, a Szarvasvégi temető mögötti önkormányzati
terület rendezése, cserjézése, gaz lekaszálása, szemét összeszedése, elszállítása
Fűzfás zugi befolyó csatorna kidőlt fa eltávolítása
Ridegvárosi játszótér nádvágás, nád elégetése
Polányi utca melletti csat. nádvágás, nád elégetése
Vasútállomás melletti temető szemétszedés, szemét elszállítása
Bessenyei utca végi kiserdő szemétszedés, szemét elszállítása
Hősök út végi lerakó szemétszedés, szemét elszállítása
Gárdonyi utca és a Rózsa F. utca kereszteződésében lévő gödör cserjézése, nádvágás,
nád elégetése
Bánomkerti gödör nádvágás, nád elégetése
Vadász utca végi temető cserjézése, szemét összeszedése
Vadász utca földút elegyengetése
Német zugi sor törmelék elegyengetés
Korányi utca elején parkoló létesítése (tükörkészítés, törmelék feltöltés)
Árpád utca elején parkoló létesítése (tükörkészítés, törmelék feltöltés)
Hősök utcán a vállalkozók házával szemben parkoló létesítése (tükörkészítés,
törmelék feltöltés)
Német zugi csatorna földgát készítése majd elbontása
Mezőtúri út szélén lévő szemét összeszedése, a Vitéz dűlő szélén szemét összeszedése,
Olajosok kövesútjának szélén lévő szemétlerakók felszámolása. Az összegyűjtött
szemét elszállítása.
Ságvári záportározó szivattyúzás
Torzsásban lévő facsemeték kiszedése, és a hivatalban történő elvermelése
Nagylaposon lévő tér fűnyírása, 2 db pad áthelyezése.
Décsi utca végi kilátó lekaszálása, fűmagvetés
Cigányváros kisgát szemétszedés, szemét elszállítása







Magtárlaposi tér (az épületek között) fűnyírása
Magtárlaposi önkormányzati ingatlan fűnyírása
Guttenberg utca szélének kaszálása
Besenyszegi játszótér fűnyírása
Besenyszegi park és tó környezetének fűnyírása


































































Besenyszegi kisgát kaszálása
Mezőberényi út szélének kaszálása
Erzsébet liget kaszálása
Hantoskerti-holtág szélén lévő nád levágása
Csókási lejáró fűnyírása
Ipartelepi út szélének kaszálása
Bajcsy-Rákóczy utca sarok elhanyagolt ép.-tér lekaszálása
Vásártéri ltp. tömbjei előtti szelektív gyűjtő környezetének kaszálása
Pásztor J. tér melletti befásított terület kaszálása
Ifj. lakótelep buszmegálló fűnyírása
Csókási lejáró nádvágása
Kondorosi út szélének kaszálása
Orvosi ügyelet udvarának fűnyírása
Vállalkozók háza udvarának kaszálása
Csókási Béla tér kaszálása
Vásártéri lakótelepen a Kínai Áruház mögötti tömbök előtti terület kaszálása
Vasútállomás környezetének kaszálása
Polányi utca szélének kaszálása
Endrődi salakpálya kaszálása, gyomlálása
Polyákhalmi járda szélének kaszálása
Ridegvárosi játszótér kaszálása
Vízműsori út szélének kaszálása
Ságvári záportározó szélének kaszálása
Nagylaposi buszmegállók környékének kaszálása
Besenyszegi óvoda udvarának kaszálása
Sebes György utca szélének kaszálása
Rácz Lajos utca nagycsatorna szélének kaszálása
Szt. Antal ház udvarán szemétszedés, cserjézés, kaszálás
Napkeleti sarok kaszálása
Nagy S. út szélének kaszálása
Katona József út szélének kaszálása
Téglagyári út szélének kaszálása
Gyomai temető kitakarítása, kaszálása
Endrődi temető kitakarítása, kaszálása
Fűzfás zugi lejáró fűnyírása
Mirhói iskola területének kaszálása
Polyákhalmi út kisjárda szélének kaszálása
Szarvasi úti kanyar kaszálása
Selyem-Blaha kereszteződésében lévő elhanyagolt ingatlan előtti közterület kaszálása
Besenyszegi játszótér fűnyírása többször
Raklapüzem mögötti komposztálótér kaszálása
Magtárlaposi központi tér fűnyírása többször
Ságvári záportározó szivattyúzása
Polányi út szélének kaszálása
Iskola utca szélének kaszálása
Páskumi út szélének kaszálása
Erzsébet liget kaszálása többször

















































Gárdonyi utcai csatorna kaszálása
Bánomkerti kisgát kaszálása
Csókási lejárók fűnyírása többször
Fazekasi út csatornakaszálása többször
Bajcsy-Mikszáth kereszteződésében elhanyagolt ingatlan előtti közterület kaszálása
Losonczy utca kisjárda és csatorna szélének, kaszálása többször
Selyem úti lakatlan ingatlanok előtti kaszálás
Gyomai temető kaszálása
Újkert sori út szélének kaszálása többször
Selyem út szélének kaszálása
Fő út szélének kaszálása
Besenyszegi kisgát tetejének kaszálása
Kocsorhegyi lejáró, valamint út szélének kaszálása
Okt. 6 ltp. környékének (kisgát, csatorna, garázssor) kaszálása fák tövének felásása
Sebes Gy. utca szélének kaszálása
Endrődi köztemető kaszálása
Magtárlaposi önk. ingatlan fűnyírása többször
Rácz Lajos utcai nagycsatorna kaszálása
Guttenberg utca szélének kaszálása
Vízműsor szélének kaszálása
Vasútállomási temető takarítása
Vasútállomás lakótelep felőli oldalának kaszálása többször
Ifj. lakótelep gát tetejének és oldalának kaszálása
Régi szeméttelep területének kaszálása
Kálvin utca szélének kaszálása
Ipartelepi út szélének kaszálása többször
Ságvári út szélének, valamint a Ságvári gödörnek a kaszálása
Juhász Gy. 9. előtti közterület kaszálása
Ridegvárosi játszótér fűnyírása
Nagylapos közösségi tér fűnyírása
Mirhói iskola területének kaszálása többször
Olajosok kövesútja szélének kaszálása
Gyomai sportpálya szélének kicserjézése
Fő úti nagycsatorna kaszálása
Fazekas út végi nagycsatorna, kövesút szélének kaszálása
Kondorosi kerékpárút szélének kaszálása
Fűzfás zugi lejáró kaszálása
Vállalkozók háza udvarán fűnyírás
Décsi utcai kilátó fűnyírása
Ifj. lakótelep játszótér fűnyírása
Kürt utca 15. sz. cserjézése
Okt. 6 lakótelep kisgát tetejének kaszálása
Öregszőlő Polyákhalmi út, és Bacsalaposi út szélének kaszálása
Endrődi híd kerékpárút szélének kaszálása
Gárdonyi utca szélének kaszálása
Guttenberg utca szélének kaszálása
Sebes Gy. utca végi kisjárda szélének kaszálása














































Elkerülő út melletti területrendezés, kaszálás, cserjézés
Újkert sori út szélének kaszálása
Ipartelepi út szélének fűnyírása
Fő úti nagycsatorna (Primasoft-Vízmű között) kaszálása
Bánomkerti járda szélének, Bajcsy út végi plac kaszálása
Rév zug katolikus temető környékének cserjézése, kaszálása
Torzsási kisgát tetejének cserjézése, kaszálása
Mol kút mögött terület fűnyírása
Endrődi ügyelet udvarának fűnyírása
Endrődi temető kaszálása, cserjézése
Inkubátor ház területének fűnyírása
Polányi utcai burkoltcsatorna kaszálása, takarítása
Október 6. ltp. kisgát melletti csatorna kaszálása
Hantoskerti, Révzugi, Siratói, Fűzfás szivattyútelepek környezetének kaszálása,
cserjézése
Ságvári záportározó környékének kaszálása
Fazekas út végén lévő csatorna és út szélének kaszálása
Ifj. lakótelep buszmegálló fűnyírása
Ridegvárosi buszmegálló fűnyírása
Gyomai temető kaszálása, takarítása
Vasútállomási temetőben lévő kupacok égetése
Magtárlaposi ingatlan fűnyírása
Ipartelepi út szélének kaszálása
Iskola utca szélének kaszálása
Erzsébet ligeti aszfaltos pálya, cserjézése, levéltakarítása, a területen lévő kerítés
elbontása, elszállítása
Dobó utcai padfelújítás, cserjézés, kaszálás
Főút elkerülő szakaszának, területrendezése, cserjézése, kaszálása, szemét
összeszedése
Rév-zugi szivattyútelep rézsűjének kaszálása, cserjézése
Cigányvárosi gát oldalának cserjézése, szemétszedés
Besenyszegi kisgát fűnyírása
Vörösmarty út csatorna takarítása, föld elszállítása
Hálmán Kató, csatorna takarítása, föld elszállítása
Kis Bálint út csatorna takarítása, föld elszállítása
Kálvin utca csatorna takarítása, föld elszállítása
Csókási településrészen csatornák kitakarítása
Kondorosi út végi csatorna takarítása, föld elszállítása
Apponyi utca csatorna takarítása, föld elszállítása
Selyem út szélének kaszálása
Blaha Lujza utca járdajavítás, betonozás
Vasútállomás környezetének gereblyézése
Okt. 6 ltp. levél gereblyézés
Besenyszegi játszótér levélgereblyézés
Décsi utca iránti kilátó környezetének cserjézése
Polgárvédelmi bázis udvarának gereblyézése
Ságvári záportározó nádvágása











Gárdonyi utca vége, nádvágás, cserjézés, szemétszedés
Gyümölcsös kert kb. 400 méter hosszú kerítés építése
Katona J. utca végi betonfolyóka elkészítése
Bánomkerti utca vége támfalépítés
Fegyvernek utca tisztítóaknák igazítása
Polgármesteri Hivatal kerítés tövének felásása
Besenyszegi tó szélén lejáró készítés
Ifj. lakótelep kisgáton cserjézés, valamint illegális lerakó felszámolás
Polányi utcán járdalap emelgetés, igazítás

A 2013-as év zöldterület gazdálkodási- pénzügyi adatai és eredménye az alábbi táblázatban
kerül bemutatásra.
Megnevezés

71
Zöldterület
gazdálkodás

911 -

Belföldi értékesítés árbevétele

9113 -

Vállalkoz. tev.

20 475

Belföldi értékesítés nettó árbevétele
összesen

20 475

9671 9673 969 969 - 1

Költségvetésből kapott támogatás,
juttatás
kapott támogatás, juttatás
Különféle egyéb
bevételek,kerekítési diferenciák
Egyéb bevételek

Egyéb bevételek összesen
974 9781 -

Egyéb kapott kamatok és
kamatjellegü bevételek
Kerekítés 5-ftra

Pénzügyi műveletek bevételei összesen
9894 -

elengedett kötelezettség

Rendkívüli bevételek összesen
Bevétel összesen
Alapanyagok, segédanyagok
511 költségei
Ültetéshez szükséges anyagok
5111 -

1 452 205
22 151 022
3 458
47 264
23 653 949
2 401
40
2 441
70 335
70 335
23 747 200
14 675
631 236

5112 -

Fásítás

20 960

5112 1
5114 -

kerti szerszámok

32 718

5131 -

Alkatrészek

5131 1
5131 2
5131 3
5131 4
5131 5
5131 6
5131 7
5132 -

Alkatrész - multicar

Tisztítószerek, egyéb anyagok

10 018
126 770
6 200

alkatrész - foton

388 712

Alkatrész janmar

142 058

Alkatrész - rudaskaszák

10 380

Alkatrész - önjáró fűnyíró

79 020

Alkatrész - fűrészelés

8 380

alkatrész - egyéb

5 165

Üzem- és kenőanyagok

15 075

513213
513214
513215
5132121
5132122
513221
513233
5135 -

benzin - fűnyíró traktorba

5136 -

Termálviz dij

5137 -

Irodaszer, nyomtatvány

5139 -

Egyéb anyagok

139 815

Benzin - sövényvágóba

18 802

benzin - fűrészekbe, ágvágó, stb.

18 410

Benzin - rudaskaszába fő
Benzin -rudas kaszába közmunkás
Gázolaj multicar
kenőanyagok - kenőzsír
víz és csatorna dij

181 322
8 560
101 443
1 905
29 480
2 329
31 759
9 588

Anyagköltség összesen
Postaköltség
5211 -

2 034 780

5212 -

Telefonköltség

247 423

5214 -

Internet költség

55 553

522 -

Bérleti díjak

523 -

Karbantartási költségek

524 526 -

Hirdetés, reklám, propaganda
költségek
Utazási és kiküldetési költségek

526 - 1

szállítási rakodási költség

60 960

527 -

Könyvviteli szolgáltatás,
könyvvizsgálat költségei
Anyag jellegű szolgáltatás

381 000

527 - 3
529 5292 5294 -

Egyéb igénybe vett szolgáltatások
költségei
Egyéb szolg.- Munkavédelmi,
üzemorvosi szolg.
Egyéb szolg.

Igénybe vett szolgáltatások költségei
összesen

25 590

1 114 578
299 916
95 250
622 340

850 900
85 763
40 000
1 148 407
5 027 680

Hatósági igazgatási, szolgáltatási
díjak,illetékek
Pénzügyi, befektetési díjak
(bankköltség)
Biztosítási díjak

404 734

Egyéb szolgáltatások költségei összesen

492 100

531 532 533 -

9 210

78 156

Bérköltség

11 485 572

Bérköltség összesen

11 485 572

541 -

551 552 -

Személyi jellegű egyéb kifizetések
dolgozóknak
Jóléti és kulturális költségek

Személyi jellegű egyéb kifizetések
összesen
5611 -

Szociális hozzájárulási adó

5622 -

százalékos Egészségügyi
hozzájárulás
Egyéb bérjárulék

569 -

Bérjárulékok összesen
571 -

Terv szerinti értékcsökkenési leírás
(ÉCS.)

1 152 000
55 000
1 207 000

2 610 454
27 796
10 468
2 648 718
194 579

Értékcsökkenési leírás összesen
Költség összesen
8671 8672 8675 -

Költségvetéssel elszámolt adók,
illetékek, hj.
Önkormányzatokkal elszámolt
adók, illetékek, hj.
késedelmi pótlék

Különféle egyéb ráfordítások
kerekítési diferenciák
Egyéb ráfordítások összesen
869 -

8781 -

kerekítés 5 ft-ra

Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen
Ráfordítás és ált.ktg. összesen
Költség, ráfordítás, ált.ktg. összesen

Eredmény

194 579
23 090 429
12 186
44 160
537
51 687
108 570
67
67
108 637
23 199 066
548 134

A helyi önkormányzat (tulajdonos) a társaság ellenőrzésére, felügyeletére 3 tagú felügyelő
bizottságot delegált.
A gazdasági társaság irányítását az ügyvezető igazgató látja el. Az ügyvezető határozza meg
és szabályozza a szervezetre a munka és hatáskör megosztást, a koordinációt és szervezeti
felépítést.
A főbb feladat ellátásban az adminisztrációt, számvitelt és humánerőforrás kezelést segíti az
önkormányzati kft – k gazdasági vezetője.
A településüzemeltetési, település karbantartási és vállalt /szerződött /utasításos szakmai
tevékenységet 2013-ban a cégvezető és csoportvezető irányította. Ezek a munkamegosztási
rend alapján a parkfenntartás, zöldterület kezelés, takarítás, intézményüzemeltetés, fenntartás,
közmunkaszervezés, irányítás, holtág kezelés feladatai voltak.
Gyomaendrőd város tulajdonában lévő zöldterületek 2014 évi üzemeltetési terve
A zöldterület kezelés 2014 évben is az elmúlt 2013 évhez hasonlóan az Képviselő -Testület
által előírt kötelező feladatokat elvégzését, illetve azoknak végrehajtásához rendelt
pénzeszközök felhasználását tartalmazza.
A feladat ellátás során figyelemmel kell lenni és alkalmazkodni kell az időjárási
viszonyokhoz. Ennek megfelelően szükséges szervezni a növényápolási feladatainkat is, ami
elsősorban az öntözést és folyamatos talaj megművelést befolyásolja. Ezentúl pedig jelentősen
kihat a kaszálások gyakoriságára, és a fűnyírások számára is. A zöldfelület nagysága
várhatóan nem változik és a művelés, fenntartás vonatkozásában az előző évi területi
felosztást tekintjük az idén is mértékadónak. A feladat finanszírozása is az önkormányzati
költségvetésben a fentieket veszi alapul.

2014 év főbb feladatai


Kisgéppel történő fűnyírás kiegészítő kézi fűkaszálással, és a kaszálék összegyűjtése
mintegy 4,2 hektár parkosított területen.



Kisgéppel történő fűnyírás kiegészítő szegélynyírással kaszálék elszállítással,



Cserjék metszése, szükség szerinti ifjítása a növény kultúra állapotától függően,



Sövénynyírás az első nyírást követően az egyenetlenség és idegen fajok más
növekedési üteme miatt, valamint közlekedésbiztonsági okból történő magasság
korrigálás,



Rózsaágyak növényeinek metszése, vadalása, permetezése, kapálása, locsolása
(Dombszög, Endrőd Hősöktere, Endrőd katolikus templom, Gyoma Főút díszkút,
Gyoma pizzéria előtt, Kolman tér, Kner tér, Stop, Busz pályudvar)



Virágágyak előkészítése, virágok kiültetése , ápolás, locsolás, kapálás folyamatos
végzése,



Kiültetett virágágyások, kőedények, növényládák gondozása
(Kner tér / Kolman tér három virágágyás / Főút kerékpárút mellett/ Hősök úttól Stopig
Pásztor János tér / Damjanich tér / Szabadság tér /Szökőkút kőedények / Fürdő előtti
két virágágyás / Vasútállomás / Endrőd gyógyszertár / Endrőd posta előtt / Hősök tere
kőedények / Endrődi ÖNO kő édényei)



Önkormányzati utak melletti fák, cserjék gondozása, kiszáradt és balesetveszélyes fák
eltávolítása, pótlása.



Ligetek karbantartása a fenntartói elvárások szerint.

Növény és virág beszerzés
Ez évben is a gyomaendrődi és dévaványai kertészetekből tervezzük alapvetően a növények
beszerzését. A növénybeszerzés nagyságrendje a tavalyi szinthez igazodik, kb. 8000- 10000
db. A fenti kertészetek jó minőségben és kedvező áron /általában házhoz szállítva/ adták az
egynyárit és kétnyárit, cserjéket a szokott garanciával. A szezon végén az idén is számítunk
adományokra.
Zöldpark parkgondozó állománya illetve dolgozói létszáma kevés az ellátandó feladathoz. A
város teljes területén a tecnológiai sor teljes végre hajtását (ágyás előkészítés-ültetésbelocsolás-öntözés-kapálás) az ültetésben és kapálás-gyomtalanítás során a közterületen
dolgozókkal kell pótolni minden évben. Ennek nagyságrendje 8-10 fő munkaerő. A
közfoglalkoztatottak város közterületein az idén is végeznek zöld munkákat. Terveink szerint
parlagterületeket gondoznak ( parlagfű mentesítés, gyomtalanítás), ligetes területek, és egyéb
általános közerületek karbantartását látják el. Ez naponta mintegy 50 fő, elsősorban női
munkaerő foglalkoztatását jelentheti. További feladatként jelentkezik az idén is a
mezőgazdasági földutak karbantartása a padkák rendbetétele, az út fölé hajló ágak, gallyak,
elszaporodott bokrok, cserjék kivágása, valamint a közlekedési űrszelvények szabaddá tétele,

szükséges mértékben a városi köztemetők környezetének rendbetétele, a nyári időszakban
kaszálás és fűnyírás.
2014 évi tevékenységhez kapcsolódó költségterv:
Megnevezés

71
Zöldterület
gazdálkodás

Belföldi értékesítés nettó árbevétele
Egyéb bevételek

22000000

Pénzügyi műveletek bevételei
Rendkívüli bevételek
22000000
Anyagköltség

2200000

Igénybe vett szolgáltatások költségei

4653000

Egyéb szolgáltatások költségei
Bérköltség

550000
10800000

Személyi jellegű egyéb kifizetések

1086000

Bérjárulékok

2516160

Értékcsökkenési leírás

195000
22000160

Eredmény

-160

Fejlesztési tervek és igények
A társaság 2014 évi működése során a biztonságos és elvárt színvonalú feladat ellátásához
várhatóan fejlesztési igényt fogalmaz meg a fenntartó felé, mely a telepűlésüzemeltetés
eszköz és gépi ellátottságát kivánja javítani, elsősorban





a kerékpárút téli és nyári üzemeltetésénél,
a növényzet és parkosítás locsolásánál,
a kisgépes szállító eszközök pótlásánál,
a belvizes problémák megoldásánál.

A fejlesztési igény kistraktor és adapterei (kefe, gréder, hóeke, sószóró, kispótkocsi,
öntözőszivattyús lajt, mobil kis-közepes teljesítményű átemelő szivattyú beszerzésére
irányulhat.
Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, beszámolóm elfogadására.
Gyomaendrőd 2014. március 05.
Fekete József
ügyvezető igazgató

5500 Gyomaendrőd
Ipartelep u 2

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő Testülete

Gyomaendrőd
Selyem út. 124.
Tárgy: Varga Lajos Városi Sportcsarnok működtetésére adott utasítás
végrehajtásáról szóló 2013 évi beszámoló és 2014 évi terv.

Tisztelt Képviselő Testület!
A Sportcsarnok működtetése 2012-09-01 határidővel került átvételre. 2 fő főállású gondnokkarbantartó és 1 fő félállású részmunkaidőben foglalkoztatott takarító látta el a faladatokat a
csarnokban. Nyitvatartási ideje hétköznapokon 8-22 óráig, utána 1 óra küzdőtér takarítás,
hétvégeken átlagban 10-14 óra munkavégzés igényszerinti nyitva tartással.
Átvétel után 2013 februárjától- 2013 novemberéig 1fő létszám növekedés történt a
sportcsarnok gondnoki- karbantartói teendőinek ellátására, valamint a rendezvények többlet
szervezésére. Ennek alapvető célja a jobb kihasználtság elérése, árbevétel növelése volt. Ezzel
együtt a átvételkori 4 órás takarítói részmunkaidő megszűnt. A többlet létszám tervezett
működési fedezetének forrása az árbevétel növekménye volt. Ez azonban nem realizálódott és
így a csarnok gazdálkodásában veszteséghez vezetett. Annak ellenére, hogy ez negatívumként
állapítható meg, mégis kiemelendő, hogy sportcsarnok további működtetésében szükség,
illetve igény van, olyan dolgozóra, aki megfelelő szakmai végzettséggel és ambícióval bír. A
jelenlegi helyzetben nincs ilyen alkalmazott, csak a 2 fő karbantartó maradt, akik a
működtetés minimum szintjét tudják biztosítani. A szükséges nyitva tartás és rendelkezésre
álló munkaidő éppen fedi egymást, de a finanszírozhatóság sincs ezzel szinkronban.
Az 1 fő létszám növekedés gondnoki feladatot jelentett a csarnok működtetésében. A
gondnok a két karbantartó munkáját ez év januárjától közvetlenül irányította, és sport

rendezvényeket szervezett. A Zöldpark kft állományába május hónaptól került át jogilag is.
Feladata a lehetőségekhez képest a csarnok „üres” idejének bérlőkkel történő kihasználása, az
épület, berendezések állagának megóvása, a rend fenntartása volt. Tevékenységének ideje
alatt egy – két hétvégi programmal nőtt csak a kihasználtsága a csarnoknak. Nyáron alig 2530% a kihasználtság, melyet jó részt az időjárás befolyásol. A sprortcsarnok tanítási időben
reggel 8-tól délután 14-ig testnevelési órák helyszine . Ezen időszak teljes mértékben
kihasználásra került. Az ezt követő időszakban diáksport, tömegsport és egyéb rendezvények
helyszinéül szolgál. Mondhatjuk, hogy ebben a tavaszi- őszi félévben a kihasználtsága 90%
körül volt 40 szombat és 32 vasárnapi hétvégi rendezvényt tartottak átlagban 6-8 órára.
A Sportcsarnok kihasználását tehát a fentieknek alapján jelentősen korlátozza, hogy az
iskolák délután 16 óráig ingyenesen vehetik igénybe a létesítményt, ezt követően lehet csak az
egyesületeknek és az amatőr részt vevőknek bérleti díj fejében a sportcsarnokot rendelkezésre
bocsátani.
A sportcsarnok műszaki állapota felújításra szorul, különösen a küzdőtér mennyezeti
burkolata. A fűtés korszerűsítésére, szigetelésre és a mennyezeti burkolat cseréjére pályázott
az Önkormányzat, mint tulajdonos. Ezen munkákat a karbantartás terhére nem lehet
elvégezni.
Elvégzett karbantartási munkák











2013 évben a karbantartás keretében, átfestésre és megerősítésre kerültek a nézőtér
padjai,
a mennyezeten a lehulló borító szövetek újra felerősítésre kerültek mintegy 500 m2 –
en, ez azonban egyáltalán nem tartós megoldás, csak a szükség állapotokon javított
némileg.
folyosón oldalfalak repedéseinek és lábazat vakolat pótlása, javítása és festése
mosdók, zuhanyzóhelyek festése és penészmentesítése,
külső lábazat javítások,
csapadékelvezető rendszer javítása,
év végével az elektromos eredmény kijelző tábla és hozzátartozó szoftver javítása,
szervízelése,
világító testek alkatrészeinek cseréje és karbantartása.
villanyszekrény és abban lévő csatlakozások, biztosító aljazatok szabvány szerinti
cseréje.
tűzoltó készülékek cseréje és a fecskendő csövek bevizsgálása.

A 2013-as év gazdálkodási- pénzügyi adatai és eredménye
A működéshez szükséges többletköltség forrása a Kft egyéb vállalkozási tevékenységből
származó többletbevétel volt, mely célja szerinti alapfeladat ellátására fordítandó.

Megnevezés
9115
-

Sportcsarnok
bérbeadásának
árbevétele
9211 Gázdíj szolgáltatás
bevétele
Belföldi értékesítés nettó
árbevétele összesen
9673 kapott támogatás,
juttatás
Egyéb bevételek összesen
Bevétel összesen
511 - Alapanyagok,
segédanyagok
költségei
5114 Tisztítószerek, egyéb
anyagok
5133 villamos energia dij
5134 Gáz dij
5135 víz és csatorna dij
5136 Termálviz dij
5137 Irodaszer,
nyomtatvány
5138 Egyéb anyagok
5139 Egyéb anyagok
5140 Sportcsarnok
üzemeltetésével kapcs.
anyagok
Anyagköltség összesen
5212
522 1
523 -

Telefonköltség

Sportcsarnok
lámpatestek bérleti dij
Karbantartási
költségek
523 - Sportcsarnok
8
karbantartási költség
529 - Egyéb igénybe vett
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Varga Lajos
Sportcsarnok
3 999 290

114 366
4 113 656

6 000 000
6 000 000
10 113 656
670

16 784
1 390 022
3 986 520
437 516
357 051
2 226
41 910
585
2 010

6 235 294
48 621
1 192 916
312 002
68 588
19 050

5292
-

szolgáltatások
költségei
Egyéb szolg.Munkavédelmi,
üzemorvosi szolg.
Egyéb szolgáltatások

5293
Igénybe vett szolgáltatások
költségei összesen

533 - Biztosítási díjak
Egyéb szolgáltatások költségei
összesen
541 - Bérköltség
Bérköltség összesen
552 - Jóléti és kulturális
költségek
Személyi jellegű egyéb
kifizetések összesen
5611 Szociális hozzájárulási
adó
5622 százalékos
Egészségügyi
hozzájárulás
569 - Egyéb bérjárulék
Bérjárulékok összesen
Költség, ráfordítás, ált.ktg.
összesen
Eredmény

8 000

13 184
1 662 361

30 448
30 448

3 737 857
3 737 857
19 000
19 000
902 992
3 167

3 616
909 775
12 594 735

-2 481 079

Gyomaendrőd város tulajdonában lévő Varga Lajos Városi Sportcsarnok 2014 évi
üzemeltetési terve
A sportcsarnok működtetése 2014 évben is a 2013 évihez hasonlóan történik. Feladatában és
tevékenységében változás nincs tervezve. A létszám gazdálkodás, a finanszírozás, a
kihasználtsági mutatók továbbra is sarkalatos tényezők. A törekvés és a cél, olyan
sportcsarnokot működtetni, ami kielégíti a városi rendezvény, iskolai-oktatási és lakossági
igényeket az elvárt színvonalon. Ez azonban nemcsak üzemeltetői kérdés illetve feladat,
hanem fenntartói kötelezettség is. A megfelelő működtetéshez szükséges tárgyi (épület,
eszköz, szolgáltatás) feltételrendszer megteremtése közös érdek.
2014 évben elvégzendő felújítási feladatok



épület és csarnok felújítás (fenntartó által nyert pályázat szerint)
tető felújítás,egyéb szigetelési és építészeti munkák (nyílászáró csere), javítások,



melegvíz szolgáltatást biztosító vezeték felújítás.

2014 évben elvégzendő eszközpótlási feladatok ( nincs betervezve)





2 db 140x200x10 tornaszőnyeg,1 db 140x200x10 tornaszőnyeg
4 db kis tornazsámoly
10 db tornapad javítása saját ráfordításban
szükség szerint takarító eszközök beszerzése

2014 év tervezett bevétel és felhasználás
78
Megnevezés
Belföldi értékesítés
nettó árbevétele
Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek
bevételei
Rendkívüli bevételek
Anyagköltség
Igénybe vett
szolgáltatások
költségei
Egyéb szolgáltatások
költségei
Bérköltség
Személyi jellegű
egyéb kifizetések
Bérjárulékok
Értékcsökkenési leírás
Eredmény

Varga Lajos
Sportcsarnok
4000000
6000000

10000000
6250000
188348

2832000

765000
10035348
-35348

A tervezetben a nettó árbevétel közelíti a 2013 évi tényleges bevételt, azonban kalkuláltunk a
felújítás idején jelentkező bevételkieséssel.
Az anyagköltség nem csökkenthető, mert a közüzemi díjak nem változnak. Az igénybe vett
szolgáltatás esetében figyelembe vettük a lámpatestek bérletének megszűnését, azonban még
így sem tudtuk megtervezni a korábbi években ismétlődően megjelenő összeget.

A bérköltség 2 főre van tervezve, a jelenlegi 2 gondnoké. Nincs takarítónő, mert nem fér a
költségkeretbe, aki a szociális helységek takarítását végezné, mint korábban a középfokú
oktatási intézmény irányítása alatt volt napi 4 órában, aki kiváltotta a délelőtti gondnoki
feladatokat is. Erre azért volt szükség, hogy a gondnokok munkaidejét úgy lehessen beosztani,
hogy a szabadságokat is ki lehessen venni.
Jelenleg 2 fő munkaidő beosztása heti szinten:
nyitva tartás: 8-22 óráig 5 napon keresztül : 14*5 óra= 70 óra
szombat és vasárnapi program átlagban:

10 óra

összesen:

80 óra , ami 2 fő teljes munkaideje.

60 nap szabadság jár a két dolgozónak, se kivenni, se kifizetni nincs forrás.
Nagy probléma a szabadidő szervező hiánya, javasoljuk, hogy Képviselő Testület a városi
rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok, és sportrendezvények szervezésére alkalmazzon egy
szakembert, aki osztott feladatkörrel látja el ezeket a szervezési feladatokat.
Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, beszámolóm elfogadására.
Gyomaendrőd 2014. március 05.
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