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A Fő út 66. szám alatti ingatlan használatba adása
Csényi István
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
Dógi János a Cigány Szervezetek Országos Szövetsége ( továbbiakban: CSZOSZ ) elnöke 2012. évben kérelemmel
fordult a Tisztelt Képviselő – testülethez. A CSZOSZ 2012. évben sikeresen pályázott a „Tanácsadó és támogató
szolgáltatások bevezetése veszélyeztetett fiatalok számára” című projektre (Projekt azon: TÁMOP-5.2.5/B-10-22010-0210). A projekt megvalósításához a szervezetnek szüksége volt az önkormányzat Fő út 66. szám alatti
épületre.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a 2012. év február havi ülésén döntött arról, hogy a Fő út 66. szám alatti
haszonkölcsön szerződés alapján használatba adja CSZOSZ-nek a fent leírt projekt megvalósítása érdekében az
szerződés aláírását követő 2 év időtartamra. A szerződés 2012. március 5. napján aláírásra került. A haszonkölcsön
szerződés lejártával kértük az ingatlan visszavételét.
Dógi János a CSZOSZ képviseletében kérelemmel fordult a T. Képviselő – testülethez. A szövetség további 2 évre
szeretné használni az ingatlant. A kérelem szerint az üzemeltetéssel kapcsolatos költségeket a Békés Megyei Roma
Nemzetiségi Önkormányzat támogatásként biztosítaná a szövetség részére.
A szövetség jelenlegi üzemeltetéssel kapcsolatos lejárt tartozása: 38.287,-Ft, amely áram, gáz és víz
közműszolgáltatások díjait tartalmazza.
Az ingatlan használata ellenőrizve volt, a műszaki állapotban nem következett be romlás.
A CSZOSZ haszonkölcsön szerződésének lejártával a Roma Polgárjogi Szövetség bejelentette igényét a Fő út 66.
szám alatti ingatlan használatára. A Roma Polgárjogi Szövetség legalább 5 évre kívánja használatba venni az
ingatlant a különböző, a kérelemben részletezett programok megvalósítása érdekében.
Amennyiben a T. Képviselő - testület úgy dönt, hogy az ingatlant a CSZOSZ részére adja használatba, akkor
javaslom szerződéskötési feltételeként kikötni a lejárt közszolgáltatási díjak hiánytalan megfizetését.
A 6477 helyrajzi számú ingatlan Gyomaendrőd Város Önkormányzata üzleti vagyonát képezi, amely forgalomképes.
A haszonkölcsön szerződés megkötésének jogszabályi alapja: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának az
önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 14/2003. (VI. 5.) rendelete 13/A. § (1) bekezdése. A szabályozás
alapján az önkormányzat a tulajdonában lévő vagyontárgyakat a Képviselő-testület döntése alapján ingyenes
használatba adhatja.

Döntési javaslat
"Haszonkölcsön szerződés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Gyomaendrőd, Fő út 66. szám alatti ( 6477 hrsz. ) ingatlant .. célra, …
időtartamra az alábbi haszonkölcsön szerződés feltételei szerint használatba adja a ….. Szövetségnek.

HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhelye: Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.,
törzskönyvi azonosító szám: 725525, adószám: 15725527-2-04, képviseli: Várfi András polgármester), mint
kölcsönadó, (a továbbiakban Kölcsönadó)
másrészről
……. (székhelye: ……….., képviseli: ………, nyilvántartási szám: ……., eljárt bíróság neve: ……. Bíróság ), mint
kölcsönvevő (a továbbiakban Kölcsönvevő) között, az alábbi feltételekkel:
A szerződő felek Gyomaendrőd Város Önkormányzatának az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 14/2003.
(VI. 5.) rendelete 13/A. § (1) bekezdése alapján az alábbi haszonkölcsön szerződést kötik meg:
1.
A kölcsönadó tulajdonát képezi teljes egészében a természetben Gyomaendrőd, Fő út 66. szám alatt
található, belterületi 6477 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat.
2.
Kölcsönadó az 1. pontban megnevezett ingatlant haszonkölcsönbe adja, amelyet a kölcsönvevő általa
megtekintett állapotban a felvett vagyonleltár szerint haszonkölcsönbe vesz.
3.
A használat joga a kölcsönvevőt jelen szerződés aláírásának napjától … hónapig illeti meg.
Kölcsönvevő az ingatlant …………… megvalósításához használhatja.
4.
A kölcsönvevő az ingatlanon építési-átalakítási munkálatokat csak a kölcsönadó előzetes írásos hozzájárulása
alapján végezhet, ide nem értve a szokásos javítási, karbantartási munkákat.
5.
A kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy az ingatlanon végzett értéknövelő beruházásának megtérítésére sem a
haszonkölcsön időtartama alatt, sem annak megszűnését követően jogalap nélküli gazdagodás vagy más jogcímen
igényt nem tarthat.
6.
A kölcsönvevő a használatba vett ingatlan működtetését saját felelősségére végzi. Köteles ehhez az illetékes
szakhatóságoktól a szükséges engedélyeket beszerezni és az előírt munkálatokat saját költségén elvégezni. A
szükséges felújítások, karbantartások és az állagmegóvással kapcsolatos valamennyi munkálatok elvégzésének
kötelezettsége és a költségek teljes mértékben történő viselése kölcsönvevőt terheli. Kölcsönvevő köteles az
ingatlant rendeltetésének megfelelően használni, saját költségén fenntartani és állagát megóvni. Az üzemeltetés
során történő természetes elhasználódások pótlása – saját költségén – a kölcsönvevő kötelezettsége.
7.
A kölcsönvevő jelen szerződés megszűnésekor vagy felbontásakor köteles az ingatlant rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban visszaadni.
8.
A kölcsönvevő a közüzemi díjakat a változás-bejelentés közlése után önálló mérőóra alapján közvetlenül fizeti
meg szolgáltatónak. Jelen szerződés 2. sz. mellékletében az átadáskori mérőóra-állások rögzítésre kerülnek.
9.
A kölcsönadó kötelezi magát, hogy jelen szerződés időtartama alatt az ingatlanra általános épületbiztosítást
köt, illetve a meglévő biztosítást hatályban tartja.
10. A kölcsönvevő vállalja, hogy az ingatlanra eső közterheket megfizeti.
11. Jelen haszonkölcsön szerződés megszűnik a 3. pontban meghatározott időtartam lejártával.
12. A kölcsönadó részéről rendkívüli felmondásnak van helye, ha
- a haszonkölcsön meghatározott célja lehetetlenné vált,
- a kölcsönvevő az ingatlant rongálja, rendeltetésellenesen vagy szerződésszegően használja.
13. Jelen haszonkölcsön szerződésben nem szabályozott kérdésekben szerződő felek a Ptk. rendelkezéseit
tekintik irányadónak.
Szerződő felek jelen haszonkölcsön szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag írták alá.
A szerződés aláírás napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2014. ….

………………………………………….
Várfi András
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
polgármester
kölcsönadó

…………………………………………..
……………..
kölcsönvevő
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Mellékletek:
1.
sz. melléklet: tételes vagyonleltár.
2.
sz. melléklet: jegyzőkönyv a közműfogyasztást mérő órák állásáról.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Átadás előtti műszaki állapot

Átadás utáni műszaki állapot

„Tanácsadó és Támogató Szolgáltatások Bevezetése
Veszélyeztetett Fiatalok Számára”
TÁMOP-5.2.5/B-10/1-2010-0210

Gyomaendrőd Város Képviselőtestülete
Várfi András Polgármester

Tisztelt Várfi András Polgármester Úr!
Alulírott, - mint a Kőrös-Völgye Alapítvány és a Civil Közösségért Alapítvány
ügyvezetője – a gyomaendrod.hu oldalon nyilvánosan megtalálható, Gyomaendrőd
Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottságának „A Fő út 66. szám alatti ingatlan használatba adása” című előterjesztésre
szeretnék reagálni, mivel ott egy (bízva abban, hogy ez nem szándékolt, csak véletlen)
félreértés található.
„Dógi János a Cigány Szervezetek Országos Szövetsége (továbbiakban: CSZOSZ)
elnöke 2012. évben kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő – testülethez. A CSZOSZ
2012. évben sikeresen pályázott a „Tanácsadó és támogató szolgáltatások bevezetése
veszélyeztetett fiatalok számára” című projektre (Projekt azon: TÁMOP-5.2.5/B-10-22010-0210). A projekt megvalósításához a szervezetnek szüksége volt az önkormányzat
Fő út 66. szám alatti épületre.”
Ezzel szemben a tény:
2012.-ben a fent jelzett pályázatot a Kőrös-Völgye Alapítvány szakemberei gondolták
ki, írták meg, adták be és nyerték meg.
A pályázatot az ellenőrző hatóság a Kőrös-Völgye Alapítvánnyal kötötte meg, s 2012.
október 1.-től a kedvezményezetti jogot a Civil Közösségért Alapítvány nyerte el.
A pályázat Békés megye 3 településén (Békéscsaba, Gyomaendrőd, Szarvas) nyert
lehetőséget széleskörű és mélységű szakmai tevékenység folytatására. .
Tehát finoman szólva is tévedés az, hogy a CSZOSZ sikeresen pályázott eme projektre.
Az már az igazság árnyaltabb tartalmához tartozik, hogy CSZOSZ e pályázat
gyomaendrődi részének lebonyolításához helyiséget biztosított, illetve néhány program
lebonyolításában rész vett.
Ebből következik, hogy a másik kettő településen levő tevékenységhez soha nem volt a
CSZOSZ-nek semmi rálátása, hatásköre, tevékenysége.

Civil Közösségért Alapítvány

„Tanácsadó és Támogató Szolgáltatások Bevezetése
Veszélyeztetett Fiatalok Számára”
TÁMOP-5.2.5/B-10/1-2010-0210

A CSZOSZ által biztosított helyiséget a Kőrös-Völgye Alapítvány (és későbbiekben a
kedvezményezetti jogot megkapó Civil Közösségért Alapítvány ) alakította a mai napig
is ezen a néven ismert „You Klub”-bá, látta el az adott helyiségben levő Klubot
felszereléssel.
Sajnos, a CSZOSZ vezetőjének hozzáállása miatt kénytelenek voltunk a velük kötött
szerződést felbontani, azonban a Fő út 66 alatti helyiségben levő, a Civil Közösségért
Alapítvány biztosított berendezéseket ( a többszöri írásos felszólítás ellenére) a
CSZOSZ a mai napig nem szolgáltatta vissza, ezzel több, mint 1millió forint kárt
okozott az Alapítványnak, illetve veszélyeztette a projekt sikeres végrehajtását. Az
okozott kár megtérítéséért mi a bírósághoz fordulunk.
Attól függetlenül, hogy a Civil Közösségért Alapítvány a CSZOSZ vezetőjének nehezen
értelmezhető viselkedése miatt kénytelen volt felszámolni az együttműködési
megállapodást, ettől függetlenül nagyon fontosnak tartjuk egy, a nevezett ingatlanon
megvalósított ifjúsági klub további működtetését,
A projekt szakmai lebonyolításáért felelős Civil Közösség Alapítvány eddigi munkája
révén sikerült a helyi roma fiatalok önszerveződése által létrehozott 12 – 29 év közötti
közösséget összekovácsolni, amely büszkén vállalja a roma származást és ennek
meghatározó voltát.
Ebből következően ez a Klub látogatottságára kettős hatással volt:
a.) Földrajzi elhelyezkedése (Endrőd „Cigányváros” részének kellős közepén)
alapvetően determinálta a Klub látogatottsági kompetenciáit
b.) Elsősorban a helyi roma fiatalok önszerveződése által létrehozott 12 – 29
év közötti közösség, amely büszkén vállalta a roma származást és ennek
meghatározó voltát a meghatározó.
Ugyanakkor ez kiváló lehetőség bizonyos – a makro- és mikro társadalomban meglevő előítéletek leküzdésére és az eredeti célok még eklatánsabb környezetben való
megvalósítására. A Klub működésének vizsgálata egyértelműen bizonyítja, hogy a roma
közösség - és az agglomerációs övezetéhez tartozó – nem roma tagok sajátságos
szimbiózisának eredményeként egy nagyon lelkes, a „roma lét, mint majoritás és
minoritás„ problémakörét őszintén felvállaló kis közösség alakul ki 12-29 év közötti
fiatalokból, akik nagyon nyitottak a szakmai programokra.

Civil Közösségért Alapítvány

„Tanácsadó és Támogató Szolgáltatások Bevezetése
Veszélyeztetett Fiatalok Számára”
TÁMOP-5.2.5/B-10/1-2010-0210

Ehhez a magunk szerény módján a továbbiakban is szeretnénk hozzájárulni azzal, hogy
amennyiben hasonló profilú tevékenységet kívánna folytatni a nyertes, úgy igény esetén
szívesen segítünk a szakmai programok kialakításában.
Őszinte tisztelettel:
Szarvas, 2014, május 15.

Kovács Mátyás
ügyvezető igazgató

Civil Közösségért Alapítvány
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Fő út 85. szám alatti volt óvoda épület használatba adása
Csényi István
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtása során a Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról
szóló rendeletben foglaltaknak megfelelően az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő
szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei
gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal a KIK-et jelölte ki.
A törvény végrehajtásával 2013. év elején a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi Tagintézménye
( továbbiakban: pedagógiai szakszolgálat ) az önkormányzati tulajdonú, Gyomaendrőd, Fő út 2. szám alatti
ingatlanból használatba kapott 2 db helyiséget összesen 46 m2 alapterülettel. Az épület további 6 helyiségében a
Térségi Szociális Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata ( továbbiakban: gyermekjóléti
szolgálat ) végzi a feladatát.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti megállapodás
alapján az intézmény működtetője Gyomaendrőd Város Önkormányzata lett. Az oktatási, nevelési feladtok
ellátáshoz szükséges eszközök Klebelsberg Intézményfenntartó Központ ingyenes használatába kerülnek.
A pedagógiai szakszolgálat munkájának bővülése kapcsán a használatba vett 2 helyiség kevés, ezért az előzetes
megbeszélések során felvetődött annak a lehetősége, hogy az egész épületet használatba vegye. A Fő út 2. szám
alatti épület teljes használatba adásával a fenntartás költségei az önkormányzatot fogják terhelni.
Ennek feltétele, hogy a gyermekjóléti szolgálatnak helyet kell biztosítani. A gyermekjóléti szolgálat munkatársaival
történt egyeztetés alapján helyszíni szemlét tartottunk a volt Fő út 85. szám alatti óvoda épületében. A helyszíni
szemle alapján a jelenlévők kisebb átalakítások és felújítási munkák elvégzése után alkalmasnak találják a
gyermekjóléti szolgálat működtetését. Egyetértés alakult ki abban, hogy az épület helyiségei, műszaki állapota, a
városban való elhelyezkedése kapcsán a szolgálat további tevékenysége jó feltételek között folytatható. A telek
méreténél és a jelenlegi beépítettségénél fogva további fejlesztésekre ad lehetőséget a jövőben.
Hivatalos megkeresés még nem érkezett a pedagógiai szakszolgálat vagy KLIK részről a Fő út 2. szám alatti épület
teljes használatára vonatkozóan.
A Tisztelt Képviselő – testületet arra kérjük, hogy a jelen előterjesztés alapján támogassa a gyermekjóléti szolgálat
Fő út 85. szám alatt lévő épületbe való átköltöztetését.
Az átalakítási és felújítási munkák felmérése folyamatban van.

Döntési javaslat
"A Fő út 85. szám alatti ingatlan használatba adása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete támogatja a Térségi Szociális Gondozási Központ Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálata átköltöztetését a Fő út 85. szám alatt lévő ingatlan épületébe.
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Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a végleges döntését a Békés Megyei Pedagógia Szakszolgálat
Gyomaendrődi Tagintézménye Fő út 2. szám alatti teljes épülethasználatra bejelentett igénye, annak fenntartási
költségei, továbbá a Fő út 85. szám alatti épület átalakítási és felújítási munkák felmérése ismertében hozza meg.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2014. május 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Kis Sándor kérelme
Csényi István
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a 2004. januári ülésén döntött arról, hogy Kis Sándor Gyomaendrőd,
Erzsébet liget u. 2. szám alatti egyéni vállalkozó részére tartósan használatba adja a 1298 hrsz.-ú kemping
területéből megosztás útján létrejött 1298/2 hrsz.-ú 293 m2 földterületet vendéglátó és kereskedelmi felépítmény
elhelyezése céljából. A földhasználati jogról szóló szerződés 2005. szeptember 26.-án aláírásra került.
A szerződésben a földhasználatáért a használati díj 468.800,- Ft + Áfa/év összegben lett megállapítva. A szerződés
alapján a használati díj mértéke a KSH által közölt éves fogyasztói árindex figyelembevételével évente újra
megállapításra kerül. A használati díj módosításának esedékessége a tárgyévet megelőző év november 30. A
földhasználat körülményeinek lényeges változása esetén felek jogosultak kezdeményezni a bérleti díj mértékének
módosítását.
A 2013. novemberi Képviselő – testületi ülésen a 2014. évi földhasználati díj 644.900,- Ft+Áfa/év összegben lett
meghatározva.
Az alábbi táblázatba összefoglaltuk a használati díj növekedését, illetve Kis Sándor iparűzési - és idegenforgalmi
adó befizetései hogyan alakultak az önkormányzat felé.
év

Bérleti díj emelés mértéke
%-ban
forintban
2006
2
9376
2007
4,5
28162
2008
4,5
22717
2009
4,1
21732
2010
3,5
19291
2011
4,2
33452
2012
4,2
25370
2013
2,4
16000
Összesen:
176100

Befizetett
iparűzési adó ( Ft )
idegenforgalmi adó ( Ft )
58300
*
87700
*
105600
*
89100
129950
62900
72800
31300
42350
86200
81550
47500
82600
568600
409250

*nincs rendelkezésre álló adat.
Kis Sándor kérelemmel fordult a T. Képviselő – testülethez. Kis Sándor a 2014. évre esedékes bérleti díj 20 %-os
csökkentését kéri, indokait a kérelemben részletesen leírja. A 20 %-os csökkentés 128.980 Ft-ot tesz ki.
A döntéshozó Képviselő – testület az épület felépítésének engedélyezése során figyelemmel volt arra, hogy egyedi
esetről van szó, mivel Kis Sándor könnyűszerkezetű építménye a kemping területén a jelenlegi fedett fürdőhöz közel
helyezkedett el. A fürdő fejlesztése során szükség volt a területre, ezért az építmény elbontása mellett a
szerződésben leírt feltételek mellett adta meg a földhasználati jogot Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete Kis
Sándornak, illetve engedélyezte a korábbi „faházhoz” képest lényegesebben magasabb besorolású és szolgáltatási
színvonalú vendéglátó és kereskedelmi egység építését.
A földhasználati díj összege a 2014. évi költségvetésben tervezett bevétel.
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1. döntési javaslat
"A földhasználati díj mértékének változatlanul hagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete a Gyomaendrőd, Erzsébet liget 1298/2 hrsz. alatti
ingatlanra Kis Sándor Gyomaendrőd, Erzsébet liget u. 2. szám alatti egyéni vállalkozóval 2005. szeptember 26.-án
földhasználati jogra kötött szerződés alapján a 2014. évre megállapított használati díj összegét nem módosítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"A földhasználati díj csökkentése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete Kis Sándor Gyomaendrőd, Erzsébet liget u. 2. szám alatti egyéni
vállalkozó kérelmének helyt adva a Gyomaendrőd, Erzsébet liget 1298/2 hrsz. alatti ingatlan földhasználatára 2014.
évre megállapított használati díjat 515.900,- Ft+Áfa/év összegre módosítja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2014. május 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Pásztor Nándor kérelme
Csényi István
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
Pásztor Nándor ( Szigetszentmiklós, Haszontalan dűlő 18. ) kérelemmel fordult a T. Képviselő – testülethez. Az
önkormányzat tulajdonát képező 1173/18 hrsz.-ú, 978 m2 területű közútból kíván területrészt megvásárolni. A
tulajdonát képező szomszédos 1173/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő faház egy része rá lett építve az önkormányzati
közútra. Az elkészíttetett E-126/2013 számú változási vázrajz alapján 62 m2 lett beépítve a közútból.
Az ügyben 2007. évben a Képviselő – testület az alábbi döntést hozta meg ( 40/2007.(I.25.) önkormányzati
határozat).
„Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete az önkormányzat tulajdonát képező 1173/18 hrsz.-ú, 978 m2 területű
közút művelési ágú ingatlanból 57 m2-t földrészletet kivon a forgalomképtelen törzsvagyon kategóriájából, átminősíti
forgalomképessé és értékesíti azt Pásztor Tibornak ( 2143 Kistarcsa, Dózsa Gy. u. 23. ) a 1173/1,:/2,:/18 helyrajzi
számú földrészletek telekhatár-rendezéséhez, megosztásához készített E-3/2007 számon záradékolt változási
vázrajzon feltüntetett módon alábbi feltételek mellett.
A telekhatár-rendezéséhez, megosztásához szükséges megosztási eljárás során felmerülő összes költséget Pásztor
Tibor viseli.
Az ingatlan vételára: bruttó 57.000 Ft.
Az adásvételi szerződés megkötése a záradékolt megosztási vázrajz jogerőre emelkedését követő 8 napon belül.
A vételár megfizetése: legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére,
illetve az adásvételi szerződés megkötésére.”
A kérelmező 2007. évben Pásztor Tibor volt. Sajnos Pásztor Tibor elhunyt mielőtt létre jött volna az adásvétel.
Az önkormányzati közút vége gyakorlatilag „zsákutcába” torkollik a kérelmező tulajdonában lévő épülettel együtt.
A helyszíni szemlén megállapítást nyert, hogy az 62 m2 nagyságú útrész értékesítésével az utcában lévő ingatlanok
megközelítése nem kerül akadályoztatásra, az önkormányzatot hátrány nem éri. Az útszakaszon nincs
szennyvízközmű, nyílt csapadékcsatorna. A fotókon jól látható, hogy a süllyesztett tűzcsap szekrény már nem a
kérelmező által lekerített területen található.
A Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a helyi közutak és műtárgyaik forgalomképtelenek.
A kérelemben szereplő és megjelölt útszakasz az esetben adható el, ha a T. Képviselő – testület a kivonja azt a
forgalomképtelen törzsvagyonból.
Hogyan minősíthető át a forgalomképtelen vagyontárgy?
Ha a vagyontárgy - önkormányzati feladatkör ellátása vagy hatáskör gyakorlása szerinti - rendeltetési célja
megváltozik és a törzsvagyoni minősítés fenntartása az adott vagyontárgy vonatkozásában, a továbbiakban nem
indokolt, a Képviselő-testület a vagyontárgy törzsvagyoni minősítését üzleti vagyoni minősítésre változtathatja,
feltéve, ha jogszabály eltérést nem engedő rendelkezése az átminősítést nem tiltja.
A közút ezen része a ráépítéssel elvesztette a funkcióját, ezért a forgalomképessé való nyilvánításával, illetve
értékesítésével egy hosszabb ideje fennálló kialakult állapotot lehet rendezni.
Tekintettel a fent leírt Képviselő – testületi döntésre a 62 m2 kivont területrész értékesítését bruttó 57.000 Ft
összegben javaslom.
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Döntési javaslat
"Területrész értékesítés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az önkormányzat tulajdonát képező 1173/18 hrsz.-ú, 978 m2 területű
közút művelési ágú ingatlanból 62 m2-t földrészletet kivon a forgalomképtelen törzsvagyon kategóriájából, átminősíti
forgalomképessé és értékesíti azt Pásztor Nándornak ( 2310 Szigetszentmiklós, Haszontalan dűlő 18. ) a 1166,
1173/1,:/2,:/18 helyrajzi számú földrészletek telekhatár-rendezéséhez, megosztásához készített E-126/2013
számon záradékolt változási vázrajzon feltüntetett módon, illetve a Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi
Járási Hivatal Járási Földhivatala 800.001/2014 ügyiratszámon kiadott határozatában foglaltak szerint alábbi
feltételek mellett.
1.
Az ingatlan vételára: bruttó 57.000 Ft.
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ajánlatát a kiértesítés átvételének napjától számított 30 napig tartja
fenn.
3.
Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatos ügyintézés ( úgy mint az eljáró ügyvéd megbízása, a
szerződés megszerkesztetése, a földhivatali bejegyeztetés ), illetve annak költségei a vevőt terhelik.
4.
A vételár megfizetése: legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére,
illetve a vételár kifizetését követően az E-126/2013 számon záradékolt változási vázrajz aláírására.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete utasítja a jegyzőt, hogy az önkormányzat vagyonrendelet módosítás
tervezetét készítse elő és terjessze a Képviselő - testület elé.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2014. május 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrődi Judo Klub kérelme
Nyíri Szmolár Eszter
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Judo Klub 2013. augusztusában kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, melyben az
edzéskörülmények javítása érdekében, az edzések helyének megoldásában kért segítséget.
Kérelmük pozitív elbírálásban részesült, a Jókai u. 6. szám alatti volt iskola épületet kedvező feltételekkel ingyenes
használatra megkapták.
A kérdéses ingatlan azonban pályázat tárgya is volt, és idő közben a pályázat támogatást nyert.
A kérelem újratárgyalására azért lenne szükség, mert egyrészt a Jókai utcai épületet a klubnak el kell hagynia záros
határidőn belül, másrészt a Judo Klub akár nagyobb anyagi ráfordítást is eszközölne a használatukba adott ingatlan
felújítására, azonban ezzel párhuzamosan szeretnék biztosítani azt, hogy a klub az adott épületben hosszabb távon
maradhasson. A Magyarországi Judo Szövetség az egyesületek részére pályázati lehetőséget biztosít – sportág
fejlesztés keretében – edzőtermek fejlesztésére, amennyiben az egyesület hosszú távon tudja használni a
rendelkezésére bocsájtott ingatlant. Információink szerint a Kossuth út 50. szám alatt lévő könyvtár épület nem
képezi tárgyát önkormányzati fejlesztési terveknek, valamint az annak használatát tervező cég pályázatát
tartaléklistára tették, annak végleges elbírálásáról várhatóan a testületi ülés idejére kapunk tájékoztatást.
A klub nemcsak a használatába adott épület felújítására, rendbetételére fordított anyagiak elvesztésétől tart, de a
gyermekek számára sem mindegy, hogy hová kell járniuk edzeni, illetve az elmúlt időszak alatt történt többszörös
költözést nehezen dolgozzák fel. Sok óvodás, kisiskolás korú gyermeket foglalkoztatnak, akik részére az állandó
hely biztonságot, erőt ad. Nagyot lendít az aktív versenyzők életében is, ha színvonalas, a sport űzéséhez feltétlenül
szükséges körülményeket biztosan megkapják. Nem beszélve arról, hogy a használatba adott ingatlannak a
fenntartása, állagának megóvása ezzel biztosítható lesz hosszú távon.
A Gyomaendrődi Judo Klub Békés megye legeredményesebb judo klubja, mind hazai, mind nemzetközi szinten
nagy eredményeket értek el. Átlagos létszámuk tanév közben 50 fő körül alakul, aktív és eredményes versenyzőik
száma kb. 30 fő. Foglalkoztatnak többszörösen hátrányos helyzetű fiatalokat, ráadásul fontos feladatnak tekintik,
hogy a sportolóik pályafutása Gyomaendrődön teljesedjen ki. Kulcs szerepük van a szabadidő értelmes eltöltésében,
az egészséges életmód elősegítésében. Közösségi szellemük pozitív hatással van a sportolóikra, újoncaikra is. A
klub életében az edző helység biztosítása mindig is problémás volt, rövid időn belül sokszor kellett költözniük. Több
helyen a magas bérleti díjak miatt nem tudnak megmaradni, egyes helyeken csak napi egy edzést tudnának tartani,
most napi három edzést tartanak a korosztályokra való tekintettel.
A klub életében mérföldkő lenne egy biztos edzőterem megléte. Az ingatlan hosszabb távú használatba adásával a
Tisztelt Képviselő-testület nagyban hozzájárulna a jövő nemzedék egészségének megőrzéséhez, Gyomaendrőd
sportolóinak megtartásához, megalapozná a hatékonyabb működést, mellyel akár még több fiatal vonható be a
sportolás örömeibe.
Fentiek figyelembe vételével, tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy egy olyan épület használatba adását
ajánlja fel a klub számára, mely biztosítja a hosszabb távú, minőségi sport gyakorlását!
Az előterjesztés mellékletét képezi Varga István edző ezzel kapcsolatos kérelme.

Döntési javaslat
"Gyomaendrődi Judo Klub kérelmének elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
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Tervezett ágazati besorolás: ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja
a Képviselő-testületnek, hogy a Gyomaendrődi Judo Klubbal 2013. szeptember hó 11-én a Jókai u. 6. szám alatti
ingatlanra kötött Használati szerződését módosítsa azzal, hogy a használati szerződés tárgyát a Kossuth Lajos út
50. száma alatti főépületre változtatja. A szerződést 5 év határozott időre kösse meg. A szerződésben a
meghosszabbítás feltételeit is biztosítani kell. A Klub az általa eszközölt és bizonyított ráfordítások értékét a
határozott idejű szerződés lejárta után az Önkormányzat részére térítésmentesen átadja.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 05. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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dulok Önhöz, hogy az Önkormányza
Ö
at és a Gyom
maendrődi Ju
udo Klub
között 2013. szeptem
mber hó 11-e
ei használati szerződésün
s
ket módosíta
ani szeretnén
nk.
A klub életében
é
nag
gy mérföldkkő lenne egyy biztos edzzőterem meg
gléte. A Klub
b hányattato
ott sorsát
tükrözi, hogy rövid idő alatt hétsszer kellett költöznünk,
k
ami
a nagyon nehéz helyze
etbe hozta a klubbot.
Az ered
dményes akktív versenyyzőink e helyzetet sajjnos lassan megszokjá
ák, de ered
dményeik
fenntartá
ásában, illetvve nagyobb teljesítményy elérése érd
dekében fon
ntos lenne nekik egy bizztos hely,
ahol nap
ponta megfe
elelő körülmények közöttt az edzéseken részt ve
ehetnek. A h
hatékonyság növelése
érdekébe
en az edzése
eket korosztá
ályokra bonto
ottuk, így leh
hetőség nyíltt sok óvodás illetve kisisk
kolás korú
gyermekknek is az akttív sportolásrra. Ennél a ko
orcsoportnáll kiemelkedő
ően fontos a kitartásuk biztosítása,
melyet a folyamatoss költözés, azz igen nehézz edzési körü
ülmények, a megfelelő ö
öltözők biztosításának
hiánya nagyban gáto
ol. Megtartó erőnk így eg
gyre gyengül..
A Jókai utcai iskola használatba vételének na
agyon örültü
ünk, azonban
n az a tudat,, hogy e helyet is ott
kell hagynunk, nem
m járul hozzá
á fenti prob
blémák mego
oldásához. Egy
E
olyan épület hossza
abb távú
használa
atát szeretné
énk kérelmezzni a Tiszteltt Képviselő-testülettől, mely
m
biztosíta
ani tudná azz edzések
megfelellő körülmén
nyeit, amine
ek fenntartására beruhá
ázásokat hajjthatnánk vé
égre (pályázzat útján
felújítás, illetve karbantartás), am
mi a sportoló
óinknak végrre állandó, és
é biztos háttteret tudna nyújtani.
Informáccióink szerin
nt a Kossuth
h út 50. szá
ám alatti me
egüresedett könyvtár épület lehetn
ne tárgya
kérelmün
nknek.
Ha ezt az épületet esetleg sike
erülne hosszzabb távon igénybe vennünk, akko
or az alábbi munkák
a után az ö
önkormányzat részére
elvégzéssét tervezzükk, melyek érrtékét a hassználati szerzződés lejárta
térítésme
entesen rend
delkezésre bo
ocsájtunk:
- fűtéskorszerű
f
űsítés
- belső tisztasá
ági festés
- udvar rendbe
etétele
- nyílászárók rendbetétele
r
- színvonalas
öltözők, mosdók kialakíttása.
s
e
edzőtermek,
Eredmén
nyeink tükrében a Magyyarországi Ju
udo Szövetsség pályázati lehetősége
eket kíván biztosítani
b
2014 évvben – sporttág fejleszté
és keretében
n – edzőterm
mek fejlesztésére, amen
nnyiben az egyesület
e
hosszú távon tudja használni
h
a re
endelkezésérre adott ingatlant, így em
miatt is szüksé
égessé vált biztosítani
b
egy állan
ndó helyen a hosszabb tá
ávú ottlétünkket.
Mindemellett az ép
pületet és környékét
k
re
endben, tiszztán tartanánk, ezzel nagyban hozzzájárulva
éhez.
állagának megőrzésé
Néhány mondatban a klub 2013--as évéről: sikeres évet zá
ártunk, amine
ek eredményyeként előke
elő helyen
nk a Magyar Judo Szövettség rangsorá
ában.
végeztün
létszámú, hiiszen kis vá
A gyom
maendrődi ju
udo sport kiemelkedő
k
árosunkban 40-50 fő gyakorolja
folyamattosan ezt a sportágat. Köztük töb
bben szabad
didős sporto
olóként igyekeznek elsajjátítani a

technikákat, de javarészt a versenysport felé orientálódnak tagjaink. A 2013. évben három tanfolyamot
is indított a klub. Egyrészt megcélozva a fiatal általános iskolásokat, másrészt a későbbi utánpótlás
reményében a két óvodás csoportot kell megemlíteni. A versenyzők idén szintén nagy sikereket
könyvelhettek el. A Magyar Judo Szövetség hivatalos versenyrendszerében megrendezett Magyar
Kupán és Országos Bajnokságon számos érmet szereztek sportolóink, míg a diáksport kategóriában a
városban, sőt a megyében is kiemelkedtek! Idén is volt Magyar Kupa győztes, országos Diákolimpiai
bajnok, és Országos Bajnok a Gyomaendrődi Judo Klubban. Rendezvényeinkkel nagy sikereket értünk
el. Az egyesület a 2013. évben két versenyt is rendezett, amiken több mint kétszáz versenyző vett részt
(Regionális Diákolimpia tavasszal, II. Gyomaendrőd Kupa ősszel). A két verseny mellett már 8.
alkalommal került megrendezésre a nagy sikerű Gyomaendrődi Judo Gála, ami minden eddigi sikert
felülmúlt a színvonalas mérkőzéseknek és a kiváló bemutatóknak köszönhetően. A gálán hatalmas
sikert aratott a versenyzők által előadott bemutató, amivel egy héttel később bemutatkozhattak az
IBSA Judo Európa Bajnokság megnyitóján is Egerben, ez a szereplés hazai és nemzetközi elismerést
hozott a Gyomaendrődi Judo Klubnak. Az előző évek sikerei után 2014. évben is jócskán tudunk
felmutatni eredményeket, melyekről rövid tájékoztatót mellkelek levelemhez. Büszkék vagyunk
versenyzőink eredményeire!
Azt azonban tudomásul kell venni, hogy lehetőségeink korlátoltak. Az előrelépéshez a klubnak
hatalmas segítség kellene, illetve a szülők önfeláldozó munkája és támogatóink közbenjárása is
nélkülözhetetlen. A rengeteg eredmény mellett az egyesület folyamatos küzdelme az edzőterem
kérdésével sajnos negatívan befolyásolja a munkánkat. Hosszú távú megoldást kell találnunk záros
határidőn belül ebben a témában, különben sportoló fiataljainkat megtartó erőnk egyre gyengül.
A közelebbi célkitűzések között szerepel egy olyan sport "centrum" létrehozása, ahol nem csak a
judósok, hanem a szabadidős sportolók is helyet kapnának. A jelenleg is rendelkezésünkre álló Jókai
utcai volt iskolaépületet sajnos el kell hagynunk, ám egy újabb épület – mely nem tárgya
önkormányzati, konkrét fejlesztési terveknek – hosszú távú használata megoldása lenne ezen
elképzeléseinknek, a klub terveihez tökéletesen illeszkedne. Azt gondolom, ezek a gyerekek
megérdemelnék, hogy méltó helyre kerüljenek a városban, hiszen a mi sportolóinkkal nem találkozhat
senki az utcán csavarogva, bedrogozva vagy az éjszakai életbe merülve. Céltudatos és lelkiismeretes
versenyzőket neveltünk és nevelünk fel itt Gyomaendrődön, akik megérdemlik, hogy megkapják a
megfelelő segítséget!
Kérem a Tisztelt Polgármester urat, hogy kérelmem elbírálása ügyében a Képviselő-testületnél eljárjon.
Gyomaendrőd, 2014. május 8.
Köszönettel és tisztelettel:

Varga István sk.
Gyomaendrődi Judo Klub edzője

2014. év eddigi eredményei

5 aranyérem a régiós bajnokságról

A Gyomaendrődi Judo Klub 12 utánpótlás korú versenyzője lépett szőnyegre a Kiskőrösön
megrendezett Regionális Bajnokságon május 11-én. A gyomai sportolók kitettek magukért,
hiszen 5 arany és 5 ezüstérem mellett 2 bronzérmet is szereztek. Teljesítményével
kiemelkedett a csapatból Fehér Dávid, aki fiatal feltörekvő tehetség és ezúttal is aranyérmet
szerzett. Hidasi Tamás újra magabiztos judóval nyert aranyérmet, míg az Országos
Diákolimpiára készülő Sóczó Rebeka ezúttal színes és látványos judóval rukkolt elő, ami jó
előjelnek számít a következő hétvégékre.
Eredmények:
Diák "D"
Fehér Dávid - 33 kg - 1. hely
Rideg Zalán - 40 kg - 2. hely
Diák "C"
Molnár Marcell - 40 kg - 3. hely
Diák "B"
Rideg Zoltán - +70 kg - 1. hely
Sóczó Rebeka - 49 kg - 1. hely
Diák "A"
Veress Hunor - 40 kg - 2. hely
Fehér Attila - 52 kg - 2. hely
Németh Regina - 35 kg - 2. hely
Serdülő
Fehér Dóra - 57 kg - 2. hely
Lövei Zsuzsanna - 57 kg - 3. hely
Hidasi Tamás - 66 kg - 1. hely
Nagy Zoltán - 73 kg - 1. hely

Sikerek hazai pályán

Április 19-én Gyomaendrőd adott otthont a Közép-magyarországi Regionális Judo Szövetség
égisze alatt megrendezett Regionális Diákolimpiának. A betegségek miatt a hazai csapat
ugyan foghíjas volt, ám így is 17 judoka indult a Gyomaendrődi Judo Klubból. Többen is
kiemelkedően
teljesítettek
így
senki
nem
maradt
érem
nélkül.
A versenyt immár második éve rendezi meg a klub. Az elmúlt években megrendezett
versenyeken ilyen induló létszám még nem volt, ami bizonyítja, hogy a klub által rendezett
megmérettetéseknek presztizse van.
A tavalyihoz hasonlóan ismét ez a verseny adott otthont a bírói vizsgának. A gyomaendrődi
színeket itt Szendi Ildikó képviselte, aki sikeres III. osztályú vizsgát tett.
A versenyzők igyekeztek követni a példát, s egymás után hozták meccseiket és szereztek
érmeket. A verseny egyik legpikánsabb összecsapása Sóczó Rebekához kapcsolódik, aki az
aranyéremért a Magyar Kupa döntő visszavágóját vívta meg! A hazai szurkolók legnagyobb
örömére fölényes győzelmet aratott. A rutinosabb versenyzők közül szinte mindenki a lehető
legjobbat hozta ki magából, míg a fiatalok igyekeztek követni őket, így összességében
eredményes versenyt zártak!
Eredmények:
Diák "D" korosztály:
20 kg - Vincze Virág 3. hely
29 kg - Tamási Ferenc 2. hely
30 kg - Péteri Patrik 2. hely
35 kg - Fehér Dávid 2. hely
40 kg - Rideg Zalán 2. hely
+45 kg - Nagy Gergő 1. hely
Diák "C" korosztály:
+55 kg - Beinschrót Balázs 1. hely

Diák "B" korosztály:
44 kg - Sóczó Rebeka 1. hely
+49 kg - Tamási Nikoletta 1. hely
+ 60 kg - Rideg Zoltán 1. hely
Diák "A" korosztály:
35 kg - Németh Regina 1. hely
41 kg - Veress Hunor 1. hely
54 kg - Fehér Attila 2. hely
Serdülő korosztály:
57 kg - Lövei Zsuzsanna 1. hely
57 kg - Fehér Dóra 3. hely
66 kg - Hidasi Tamás 1. hely
73 kg - Nagy Zoltán 3. hely

6 aranyérem a kerepesi Regionális Versenyről

Ezen a hétvégén a fiatalabb korosztályú utánpótlás versenyzők léptek szőnyegre a Kerepesen
megrendezett Regionális Versenyen. A Gyomaendrődi Judo Klub 9 versenyzője hat arany, és
három ezüstérmet szerzett. Kiemelkedett teljesítményével a csapatból Rideg Zalán és Fehér
Dávid, akik ellentmondást nem tűrve arattak győzelmeket. A többiekre sem lehetett panasz,
hiszen akik nem nyertek aranyérmet, azok is megdolgoztak a sikerükért.
A verseny jól kezdődött a Gy.J.K. versenyzői számára, hiszen az elsőként szőnyegre lépők
rögtön megmutattak, hogy ezen a napon komolyan számolni kell a gyomaendrődi
versenyzőkkel. Ezt a többiek is bizonyították, hiszen mindenki sorra nyerte a mérkőzéseit. A
végeredmény: hatan is aranyéremmel a nyakukban térhettek haza.
Eredmények:
Diák "B" 44 kg: Sóczó Rebeka 1. hely
Diák "D" 35 kg: Fehér Dávid 1. hely
Diák "D" 30 kg: Tamási Ferenc 2. hely
Diák "A" 40 kg: Veress Hunor 1. hely
Diák "A" 52 kg: Fehér Attila 2. hely
Serdülő 57 kg: Fehér Dóra 2. hely
Diák "B" +60 kg: Rideg Zoltán 1. hely
Diák "D" 42 kg: Rideg Zalán 1. hely
Diák "B" 63 kg: Tamási Nikoletta 1. hely

Sóczó Rebeka másodszorra is Magyar Kupa győztes

Március 8-án Tatán lépett szőnyegre Sóczó Rebeka a Diák "B" korosztály Magyar Kupáján.
A 44 kg-os súlycsoportban ezúttal sem talált legyőzőre így a tavalyi év után ismét aranyérmet
nyert, ezúttal súlycsoport váltás után.

Rebeka a döntőig magabiztos ippon győzelmekkel menetelt. A döntőbe jutásért az a szegedi
ellenfél várt rá aki a tavalyi OB-on nagyon megdolgoztatta a döntőben, ám ezúttal nem volt
kérdés, hiszen a gyomaendrődi tehetség már a mérkőzés felénél eldöntötte a meccset. A
döntőben okos és jó judóval aratott győzelmet, így megérdemelten vehette át az aranyérmet.

Nagy Zoltán ismét ezüstérmes a diákolimpián

Február 15-én elkezdődött a versenyszezon a serdülő korosztály számára is! A Gyomaendrődi
Judo Klubot két versenyző képviselte a Serdülő "B" korosztály Országos Diákolimpiáján és
mindketten pontszerző helyen végeztek. Nagy Zoltán a 70 kg-osok mezőnyében ezüstérmet
szerzett. Hidasi Tamás a 63 kg-ban ért el értékes 5. helyezést.
Nagy Zoltán küzdelmes mérkőzések után állhatott a dobogó második fokára. Zoli az eddigi
diákolimpiáin két arany és három ezüstérmet szerzett. Most sem adta alább.
Hidasi Tamásnak ezúttal a népes és sűrű mezőnyben nagyon nehéz dolga volt. Ennek ellenére
igazi harcosként állt szőnyegre és ha kicsit szerencsésebb, akkor az érem is meg lehetett
volna.

6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2014. május 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Békés megyei területfejlesztési programjának véleményezése
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló törvény rendelkezései alapján a megyei önkormányzatok egyik
legfőbb feladata a területfejlesztés lett. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény szerint a megyei
önkormányzat a fejlesztéssel összefüggő feladatinak ellátása keretében a megyei területfejlesztési koncepció és
területrendezési terv figyelembe vételével, Békéscsaba Önkormányzatának egyetértésével kidolgozza és
határozattal elfogadja a megyei fejlesztési tervet.
A megyei fejlesztési tervet Békés Megyei Önkormányzat a közelmúltban elkészítette és azt egyeztetésre bocsátotta.
A Megyei Önkormányzat úgy döntött, hogy a program jelentőségére való tekintettel – bár ezt jogszabály nem írja előa dokumentumot véleményezésre megküldi a megyei települések önkormányzatainak véleményezésre.
A dokumentum a http://www.bekesmegye.hu/index.php?page=menupont&oldal=162&hider=27&nyelv=hu
weboldalon megtekinthető, vagy letölthető.
A Megyei Önkormányzat a vélemények megküldésére 45 napos határidőt szabott meg, mely esetünkben június 13én telik le.
A fejlesztési tervet az Önkormányzat elfogadhatja, vagy javítási javaslatokat tehet.
Döntési javaslat
"Békés megyei területfejlesztési terv véleményezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Békés Megyei Önkormányzata által 2014. április 25-én
egyeztetésre bocsátott "Békés megyei területfejlesztési program"-ot változtatások nélkül fogadja el.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
B) alternatíva
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Békés Megyei Önkormányzata által 2014. április 25-én
egyeztetésre bocsátott "Békés megyei területfejlesztési program"-ot az alábbi változtatási javaslatokkal
fogadja el:
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2014. május 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Az önkormányzat által biztosított víz, csatorna, hulladékgyűjtés,
közszolgáltatásokban bekövetkezett változások áttekintése
Nyíri Szmolár Eszter
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A vízi-közmű, a szennyvíz- ill. csatorna, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásokkal kapcsolatos – az
elmúlt évben bekövetkezett – változásokról rövid tájékoztatás szeretnék nyújtani az alábbiak szerint:
Vízi-közmű szolgáltatás:
A vízi-közmű Gyomaendrődön jelenleg az Alföldvíz Zrt. üzemeltetésében van. 2013. október 3-án a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal az elsők között adta meg az Alföldvíz Zrt. (továbbiakban Társaság)
részére a hosszú távú üzemeltetéshez szükséges működési engedélyt, ezáltal a Társaság működése hatóságilag is
biztosítottá vált.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény erejénél fogva a víziközmű-szolgáltatatótól az ellátásért
felelős önkormányzatok tulajdonába kerültek 2013. január 1-jei fordulónappal. A vagyonátháramlás eredményeként
a Társaságnak 2013. december 31. napján 190 települési önkormányzat (közte Gyomaendrőd Város Önkormányzat)
valamint a Magyar Állam a tulajdonosai. A Társaság jegyzett tőkéje – a 2013. évben bekövetkezett tőkeemelések
következtében – 2013. év végére 3.814.594 ezer forintot ért el. A Társaság főtevékenysége a víztermelés, - kezelés,
ellátás. Kiegészítő tevékenysége a szennyvíz gyűjtése, kezelése, szippantott szennyvíz kezelés, stb.
Az ALFÖLDVÍZ Zrt. a 2013. évet bár negatív adózás előtti eredménnyel zárta, a vagyoni, pénzügyi és
jövedelmezőségi mutatók alakulása alapján továbbra is stabil és megbízható víziközmű szolgáltató, a térség
meghatározó ágazati szereplője.
Vízminőség javítással kapcsolatban több projekt is indult, ezek közül a KEOP-2.2.3/B/09-2010-004 az. számú
projekt keretében a Békés megyei ivóvízbázisok védelméről gondoskodik a Társaság, emellett meg kell említeni a
több településen (köztük Gyomaendrődön is) folyó szennyvíztisztító telepek korszerűsítését is, mely közvetlenül is
érinti az üzemeltető Társaságot.
A Közép Békési Térség Ivóvízminőség Javító Programja is elindult, melynek befejezése, valamint a víz minőségének
javulása 2015. évben várható.
Szennyvíz, csatorna közszolgáltatás:
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban vízgazdálkodási törvény) IX/A. fejezete foglalkozik
részletesen a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás
biztosításával. A 44/C. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat vagy azok társulása kötelezően ellátandó
közszolgáltatásként a közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló
kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett
háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatást szervez és tart fenn.
Gyomaendrődön 2014. április 5-től hatályos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 8/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendelet. A háztartási szennyvíz
kezelésére a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-vel megkötött közszolgáltatási szerződésünk 2014. április 30-án hatályát
vesztette. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. Tiszántúli KTVF által kiadott ez irányú engedélye azonban még 2014. július
15-ig érvényes, azt meghosszabbítani tervezik, az új közszolgáltatási szerződés megkötése után. A Gyomaszolg
Ipari Park Kft. az elmúlt időszakban a közszolgáltatási szerződését megfelelően teljesítette, a jogszabályban előírt
munkavégzésének, adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettségeinek folyamatosan eleget tesz.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a vízgazdálkodási törvényt is módosította, így a vízgazdálkodási
törvény 44/F § (3) bekezdése részletesen rendelkezik arról, hogy ki végezhet közszolgáltatást, a 44/G § pedig
előírja, hogy a szerződés legfeljebb 10 évre köthető meg. A 2004. évben kötött szerződésünk a
hulladékgazdálkodásról szóló – már nem hatályos – 2000. évi XLIII. törvény valamint a hulladékkezelési
közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló – szintén hatályát vesztett – 241/2000.
(XII.23.) Kormány rendelet rendelkezései alapján 10 évre köttetett, ám április 30-án hatályát vesztette.
A szerződés felülvizsgálata megtörtént, az új szerződés tervezet az előterjesztés 2. számú döntési javaslatában
olvasható.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. az önkormányzat tulajdonában van, így a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
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törvény 9. § (1) bekezdés ka) pontja alapján a kivételi körbe tartozik, tehát a szolgáltatás megrendelése nem tartozik
a Kbt. hatálya alá. Ezen kívül a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás
kötelező igénybevételéről szóló 8/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletének a) pontjában is a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. lett megjelölve közszolgáltatónak.
Belvízelvezetés:
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 felajánlják a működési terület szerinti vízügyi
igazgatóság számára, jelen esetben a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság számára.
A T. Képviselő-testület a márciusi ülésén tárgyalta a külterületi csapadék csatornák kezelési jogának átadását és a
164/2014 (III. 27.) Gye. Kt. határozatával azt felajánlotta Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság számára.
A felajánlást írásban továbbítottuk az Igazgatóság számára, mely az átvételi eljárást megindította.
Hulladékgazdálkodás:
A hulladékgazdálkodással kapcsolatban 2014. év februárjában részletes tájékoztatást kapott a Tisztelt Képviselőtestület.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Htv.) rendelkezéseit 2013. év őszén
Önkormányzatunk felülvizsgálta, melyet a Testület több alkalommal is tárgyalt. Ennek eredményeként 2013
decemberében aláírásra került – a jogszabályi előírásoknak megfelelő – új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés
a
Gyomaközszolg Nonprofit
Kft.-vel.
A
szerződés
elérhető a
következő linken:
http://www.gyomaendrod.hu/list/kozbeszerzesi_informaciok/5487
A szerződés teljesítése rendben folyik, a közszolgáltató a szerződésben foglaltaknak, valamint a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően teljesít.
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatban rendelet módosításra került sor, a hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2014. (IV. 4.)
önkormányzati rendelettel, mely Kormányhivataltól érkezett észrevétel végett csak kisebb mértékben, inkább formai
módosításokat eszközölt.

1. döntési javaslat
"Az önkormányzat által biztosított víz, csatorna, hulladékgyűjtés, közszolgáltatásokban bekövetkezett változások
áttekintése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja
a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el az önkormányzat által biztosított víz, csatorna, hulladékgyűjtés,
közszolgáltatásokban bekövetkezett változások áttekintéséről szóló beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 05. 29.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
2. döntési javaslat
"Háztartási szennyvíz elszállításával kapcsolatos közszolgáltatási szerződés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja
a Képviselő-testületnek, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Korlátolt felelősségű Társasággal (5500 Gyomaendrőd,
Ipartelep u. 2.) háztartási szennyvíz elszállítására közszolgáltatási szerződést kössön az alábbiak szerint:
Közszolgáltatási szerződés
Amely létrejött egyrészről:
Név: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Adószám: 15725527-2-04
Bankszámlaszám: 53200125-11062402-0000000
Számlavezető: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
Képviseli: Várfi András polgármester
Mint a kötelező közszolgáltatást elrendelő (továbbiakban: Önkormányzat), mint megrendelő, másrészről:
Név: Gyomaszolg Ipari Park Kft.
Cím: Gyomaendrőd, Ipartelep u 2.
Adószám: 10665387-2-04
Bankszámlaszám: 11733120-26653897-00000000
Számlavezető: OTP Bank Nyrt. Gyomaendrőd
Képviseli: Fekete József ügyvezető
Mint Közszolgáltató (továbbiakban: Közszolgáltató)- együttesen: felek- között a mai napon az alábbi feltételek
mellett:
A közszolgáltatási szerződés célja, hogy a közszolgáltatás teljesítése érdekében a felek közötti kapcsolatok
szabályozásáról hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodjon. Felek megállapítják, hogy Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának feladat-ellátási körébe tartozik, a településen az ingatlantulajdonosoknál keletkező nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó vízgazdálkodási közszolgáltatás szervezése és
fenntartása.
I. A szerződés tárgya
1. A szerződő felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági
társaság, így a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 9. § (1) bekezdés ka) pontja
alapján jelen szerződés nem tartozik a Kbt. hatálya alá.
2. A szerződő felek rögzítik, hogy az 1995. évi LVII. Törvény IX/A. fejezet 44/C paragrafusának (2) bekezdése szerint
az Önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg a közszolgáltatás tartalmát, a
közszolgáltatással ellátott terület határait, a Közszolgáltató megnevezését, valamint annak a működési területnek a
határait, amelyen belül a Közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen ellátni köteles és az ártalmatlanítás
céljából történő átadási helyet, továbbá a közszolgáltatás ellátásának rendjét, módját és időtartamát, a
Közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a közszolgáltatásra
vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit, a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettséget, a
közszolgáltatás igénybevételének módját és feltételeit, az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az
alkalmazható díj legmagasabb mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények és a szolgáltatás
ingyenességének eseteit, az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó
sajátos szabályokat, a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok,
valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.
3. A szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat megbízza a Közszolgáltatót, hogy Gyomaendrőd Város
közigazgatási területén, az Önkormányzat mindenkor hatályos rendeletében előírtak szerint lássa el a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével és elhelyezésével kapcsolatos közfeladatokat. A Közszolgáltató a
szennyvíz begyűjtési tevékenységét az önkormányzati rendelet alapján, az egyes ingatlanok tulajdonosainak és
használóinak javára és költségére végzi.
II. A szerződés időbeli hatálya
Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés 2014. év május hó 31. napján – Képviselő-testületi jóváhagyást
követően – lép hatályba és 2024. év május hó 31-ig tart.
III. A szerződés területi hatálya
Jelen szerződés hatálya kiterjed Gyomaendrőd Város közigazgatási területére.
IV. Pénzügyi megállapodások
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1. Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés hatálya alá tartozó közszolgáltatás igénybevételének fogyasztói
díjtételeit Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati rendeletében határozza
meg.
2. A felek megállapodnak abban, hogy a közszolgáltatás díjtételeit meghatározó önkormányzati rendelet elfogadását
megelőzően a Közszolgáltató költségelemzés alapján díjkalkulációt készít. A díjkalkulációt a Közszolgáltató javaslata
alapján a jegyző terjeszti elő évente november 30-ig.
3. A díjkalkuláció alapján díjat csökkenteni kell legalább a közszolgáltatás ellátásához biztosított költségvetési
támogatással. A kalkulált díj és a közszolgáltatás igénybevételének díjának különbözetét az Önkormányzat számla
ellenében megtéríti a közszolgáltató felé.
V. A szolgáltatás szabályai
1. Felek megállapodnak abban, hogy a nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésével és elhelyezésével
kapcsolatos tevékenységet (továbbiakban: szippantás) az azt igénylők előzetes jelzés (telefonon, írásban, szóban)
alapján tehetik meg, és a Közszolgáltató a szippantást három munkanapon belül elvégzi.
2. Az összegyűjtött folyékony hulladék elszállítása az önkormányzat tulajdonában és a Alföldvíz Zrt.
Üzemeltetésében lévő Gyomaendrődi szenyvíztisztító telepre (Hrsz.: 02238/3)történik.
3. Önkormányzati, közületi megrendelés esetén a megrendelő intézmények, cégek vezetői aláírásukkal igazolják a
szippantás teljesítését, ami az aktuális hó utolsó napját követő munkanapon kerül kiszámlázásra.
4. Lakossági megrendelés esetén díjfizetés a szippantást követően azonnal megtörténik készpénzfizetési számla
ellenében.
VI. Közszolgáltató kötelezettségei
A szerződő felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató kötelezettségei a következők:
a) Biztosítja a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását;
b) A közszolgáltatást az önkormányzati rendeletben és a vízgazdálkodási tevékenységre irányadó jogszabályokban
foglaltak szerint végzi, meghatározott rendszerben és gyakorisággal;
c)
Biztosítja a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű járművet, gépet,
eszközt, valamint a szükséges képzettségű és létszámú szakembert;
d)
A közszolgáltatás folyamatos biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztéseket,
beruházásokat és karbantartásokat elvégzi;
e)
Tevékenysége során betartja a hatályos környezetvédelmi, közegészségügyi, munka-, baleset-, és
tűzvédelmi szabályokat, amelyek esetleges megsértéséből eredő következményekért a polgári jogi szabályai szerint
felel;
f)
Megtéríti a szolgáltatás során okozott károkat;
g)
A Közszolgáltató az általa alkalmazott közszolgáltatási díj mértéke alkalmazásának tapasztalatairól a
települési önkormányzat képviselő-testületének legalább évente egyszer – legkésőbb tárgyév november 31-ig –
tájékoztatja; és adatokkal alátámasztva készíti el javaslatát az új közszolgáltatási díjra;
h)
Az Önkormányzatot rendszeresen tájékoztatja a szolgáltatás végzésével összefüggő valamennyi
lényeges körülményről;
i)
Biztosítja a tevékenységével összefüggő biztosítások megkötését és érvényességének fenntartását;
j)
A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes költségelszámolást
készíteni, és azt a tárgyévet követő év március 31-ig a települési önkormányzatnak benyújtani.
VII. Önkormányzat kötelezettségei
A szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a szerződés időtartama alatt a közszolgáltatás hatékony és
folyamatos ellátása érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy:
a)
A Közszolgáltató számára szükséges információkat rendszeresen biztosítja;
b)
A településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolását elősegíti;
c)
A szerződés hatálya alatt harmadik személlyel a szerződés tárgyában meghatározottakra vonatkozóan
közszolgáltatási szerződést nem köt, kivéve, ha a Közszolgáltató súlyos mulasztásából eredően a szippantás
másképp nem oldható meg;
d)
A Közszolgáltatónak a közszolgáltatás díjának megállapítására irányuló kezdeményezését
megtárgyalja, a díj kialakításában együttműködik, és azt rendeletében évente megállapítja;
e)
Gondoskodik a lakosság, ill. az érintettek folyamatos tájékoztatásáról, ennek során együttműködik a
Közszolgáltatóval.
VIII. Alvállalkozók, a teljesítésben közreműködők igénybevétele:
a)
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésben részletezett közszolgáltatás ellátásához
Közszolgáltató jogosult alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők (teljesítési segédek) igénybevételére.
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b)
A Közszolgáltató által bevont alvállalkozók teljesítéséért Közszolgáltató úgy felel, mintha saját maga
teljesített volna.
IX. Szerződés megszűnése
1. A szerződés megszűnik:
a)
A Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;
b)
Felmondással;
c)
A felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntetik.
2. Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha:
a) a Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére és a vízgazdálkodásra vonatkozó
jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozat előírásait súlyosan megsérti, és ennek tényét a bíróság vagy
hatóság jogerősen megállapítja;
b) a Közszolgáltató a szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsérti.
3. A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést akkor mondhatja fel, ha:
a) az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét - a közszolgáltató felszólítása
ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését;
b) a közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a közszolgáltatási szerződés
tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése
körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti.
4. A közszolgáltatási szerződés felmondási ideje 2 hónap. A felmondást a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal
az ok részletes megjelölésével lehet foganatosítani.
A felmondási idő alatt a felek e szerződés tartalma szerint kötelesek eljárni, és az abban foglalt kötelezettségüket
szerződésszerűen és maradéktalanul teljesíteni.
X. A szerződés módosítása
Az Önkormányzat és a Közszolgálató egybehangzó akarattal írásban módosíthatja a közszolgáltatási szerződést.

XI. Egyéb rendelkezések
1. Felek jelen szerződést folyamatos közszolgáltatás ellátásának biztosítására kötik és az esetleges jogvitáikat
lehetőség szerint egyeztetés útján, peren kívül kísérelik meg rendezni.
2. Amennyiben a felek közötti egyeztetés eredményre nem vezet, úgy a jogviták rendezésére kikötik Szarvas
Járásbíróság kizárólagos illetékességét.
3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a
Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,
valamint a szippantott szennyvízre vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírások rendelkezései szerint kell eljárni.
4. Felek e közszolgáltatási szerződést, mint akaratukkal mindenben megfelelőt, igazoltan képviselőjük útján
oldalanként kézjegyükkel ellátva helybenhagyólag írják alá.
Ezt a szerződést Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a ……………………………….. sz. határozatával jóváhagyta.
Gyomaendrőd, 2014. ……………………………………..

Önkormányzat képviseletében:

Közszolgáltató képviseletében:

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

…………………………………
Fekete József
ügyvezető
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Ellen jegyzi:
…………………………………
Dr. Csorba Csaba
Jegyző

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 05. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2014. május 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Pályázat benyújtása a helyi közösségi közlekedés támogatására
Ambrózi Erzsébet, Mile Erika
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014.(IV.18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szól,
mely támogatás benyújtására önkormányzatunk is jogosult. Pályázni kizárólag a helyi közlekedés működtetésének,
folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak finanszírozására lehet. A benyújtás
elektronikusan, majd postai formában történik (a Magyar Államkincstár közreműködésével), határidő 2014. 06. 10. A
támogatási kérelemhez csatolni kell az önkormányzat határozatát az alábbiakról:
- a helyi személyszállítási közszolgáltatást tárgyév január 1-től december 31-ig folyamatosan fenntartja.
- a helyi közlekedés működtetéséhez, (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz) valamint
fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan december 31-i fordulónappal szolgáltatóként mennyi Ft nettó
összegű, saját forrásból származó vissza nem térítendő önkormányzati támogatást számolt el.
- pályázati eljárás útján vagy pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg a
közszolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést.
A támogatás összege önkormányzatunk esetében a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért járó
ellentételezés mértékéig igényelhető azzal, hogy az nem eredményezheti a szolgáltató túlfinanszírozását.
A támogatás 25%-át 2014. szeptember 5-ig, ezt követően a fennmaradó támogatást 3 egyenlő részletben, havonta
az önkormányzat számlájára utalják, mely összeget 3 napon belül a szolgáltató részére át kell utalni. A
rendeltetésszerű felhasználásról december 31-i fordulónappal az éves költségvetési beszámoló részeként kell
elszámolni.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassa meg, az alábbi határozati javaslatot
fogadja el.

Döntési javaslat
"Pályázat benyújtása a helyi közösségi közlekedés támogatására"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉG VÁLL.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja
a Képviselő-testületnek a pályázat benyújtását a nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014.(IV.18.) NFM rendelete
alapján helyi közösségi közlekedés támogatására. Az önkormányzat határozatában nyilatkozza ki:
- a helyi személyszállítási közszolgáltatást tárgyév január 1-től december 31-ig folyamatosan fenntartja.
- a helyi közlekedés működtetéséhez, (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz) valamint
fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évre (2013 évre) vonatkozóan december 31-i fordulónappal a Mobilbusz
Közlekedési Kft. részére 17 700 000 Ft nettó összegű, saját forrásból származó vissza nem térítendő önkormányzati
támogatást számolt el.
- a közszolgáltatási szerződést a pályázati eljárás útján nyertes közszolgáltatóval (Mobilbusz Közlekedési Kft.)
kötötte meg 2008. április 14-én (105/2008.(III.27.) Gye. Kt. számú határozata
Határidők, felelősök:
20

Határidő: 2014. 06. 10.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Mile Erika
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2014. május 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás 2014.04.23.-ai
módosítása, Kft. beszámoló elfogadása
Nyíri Szmolár Eszter
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2014. április 23-ai ülésén jóváhagyta a Társulási Megállapodás 4. sz.
mellékletének kiegészítését a döntési javaslatban foglaltak szerint. Ez alapján a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. vezető tisztségviselője éves prémiumot csak akkor kaphat, ha a Társulási Tanács a tárgyban
egyhangúan dönt. A Társulási Megállapodás többi pontja változatlan marad.
A Társulási Megállapodás módosításáról minősített többséggel meghozott döntés szükséges.
A Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-t az alapító, Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás 2013.
november 15. napján alapította. A cégbíróság a hiánypótlást követően 2014. február 3. napjával jegyezte be. E két
dátum közötti eltelt időszakról előtársasági beszámolót kellett készíteni, mely az előterjesztés mellékleteként kerül
csatolásra, és minden tag önkormányzatnak szükséges a jóváhagyása.
A társaság felügyelőbizottsága a beszámolót javasolja elfogadásra.
A Körös-szögi Nonporofit Kft.-ben további változások történtek. Az ügyvezetői posztról Berkes Zsuzsa lemondott,
helyette a Társulás Hamza Zoltánt javasolja. Az erről szóló Körös-szögi Kistérség Társulási Tanácsának
előterjesztése tájékoztató jellegű (jelen előterjesztés további melléklete), erről dönteni most nem kell, csak a Körösszögi ülés után szükséges.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntési javaslatok elfogadására!

1. döntési javaslat
"Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás 2014.04.23.-ai módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja
a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának
2014. április 23-ai módosítását az alábbiak szerint:
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Megállapodás Módosítása
2014. április 23.
1. §
A Társulási Megállapodás 4. számú melléklete kiegészül egy új 5. ponttal az alábbiak szerint:
5. A javadalmazási szabályzat 2. pontja „A vezető tisztségviselő éves prémiuma” kapcsán prémium csak abban az
esetben illeti meg az ügyvezetőt, amennyiben ez által a lakossági terhek nem emelkednek. A vezető
tisztségviselőnek éves prémium csak abban az esetben adható, ha az Alapító Körös-szögi Kistérség Többcélú
22

Társulása Társulási Tanácsa a tárgyban egyhangú döntést hoz.

A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban
maradnak.
Szarvas, 2014. április 23.

Brlás János sk.
a Társulási Tanács elnöke

Dr. Melis János
Szarvas Város Jegyzője

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 05. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
2. döntési javaslat
"Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. előtársasági beszámolója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja
a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. előtársasági
beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 05. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2014. május 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2014. évi Szúnyoggyérítés
Szabóné Galambos Éva
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Települések 2004. novemberben jogi személyiség nélküli társulást hoztak létre csípő-szúnyoggyérítésre Körösvölgyi Települések Regionális Szervezete néven. A társulási megállapodás Mötv. 146. §-a alapján felülvizsgálatra
került. Javasoltuk az Önkormányzatoknak, hogy jogi személyiséggel rendelkező társulást ne hozzanak létre, ennek
megfelelően az együttműködést Konzorciumi megállapodás keretében szabályozzák. Az elkészített Konzorciumi
megállapodást a társulás 2013. november 27-i ülésén a tagtelepülések képviselői aláírták.
A Körös-völgyi Konzorcium határozata alapján továbbra is Gyomaendrőd folytatja le a pályáztatási eljárást, és
minden település külön köt szerződést a szúnyoggyérítésre. A tervezett szúnyoggyérítési tevékenység
településenként becsült értéke 2014. évben sem érte el a közbeszerzési értékhatárt, ezért Gyomaendrőd Város
Önkormányzata pályáztatási eljárás keretén belül 4 lehetséges pályázótól kért árajánlatot. Az idei évben 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 2014-ben kezelt területeket ha-ban, szúnyoggyérítés
módszerét, valamint a kezelések alkalmának számát.
Önkormányzat
neve
Békésszentandrás
Dévaványa
Ecsegfalva
Gyomaendrőd
Köröstarcsa
Mezőtúr
Mezőberény
Orosháza
Sarkad
Szarvas

Biológiai kezelések (ha)
Légi Alka- Földi Alka(ha)
lom
(ha)
lom
296
3
0
0
0
0
2
2
0
0
4,5
2
282
3
11
3
33
3
4
3
0
0
0
0
35
2
0
0
50
3
0
0
0
0
13
3
236
2
0
0

Összesen
(ha)
296
2
4,5
293
37
0
35
50
13
236

Kémiai kezelések (ha)
Légi
Alka- Földi Alka(ha)
lom
lom
234
5
150
5
300
3
300
3
170
5
150
5
640
5
410
5
130
5
150
5
200
3
0
0
550
5
300
5
1100
5
100
5
420
3
200
3
430
5
230
5

Összesen
(ha)
384
600
320
1050
280
200
850
1200
620
660

Gyomaendrőd vonatkozásában évente 3 külterületi holtág légi – kémiai kezelését is magában foglalja a táblázatban
(szerződésben) vállalt 640 ha. Ezek Templom, Soczó, Bónom-zug környezetében megalakult környezetvédelmi
egyesületek 30-30 ha területtel, valamint a Kecsegészugi Tájvédelmi Horgász Egyesület 15 ha területtel. Az
egyesületek a kezelések ellenértékét az Önkormányzat által kiállított számla alapján a szerződésben rögzítettek
szerint térítik meg.
A Konzorcium 2014. évben is 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 Konzorcium területén, az első légi és földi biológiai gyérítésre 2014. április 23-án került sor, melynek
hatékonysága átlagosan 88%-os lett.

Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadás"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2014. évi Szúnyoggyérítés elindításáról szóló beszámolót
fogadja el.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 05. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2014. május 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Hősök úti hársfák kivágása
Szabóné Galambos Éva
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Hősök úti kettős hársfasorban történt már fakivágás illetve pótlás, de eddig mindig csak a legszükségesebb
feladatokat oldottuk meg a gondozás, fenntartás során. A fákat a korábbi években a közút mellett húzódó elektromos
légvezeték miatt többször erősen csonkolták.
A hársfasor 1993 óta helyi védettség alatt áll, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának „a fák védelméről, valamint a
helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról” szóló 31/2012. (XI. 30.) önkormányzati
rendelete alapján.
A védetté nyilvánítást indokolja, hogy a mézelő hársfákat a gyomai I. világháborús hősi halottak emlékére ültették
1932-1933. körül, így e fák történelmünkről tanúskodnak.
A becsatolt fényképek alapján a Gyomaendrőd, Kossuth L. út 2 szám (Sikér - CBA) előtti parkolónál kettő hársfa
kiszáradt, balesetveszélyesek, a kivágásuk indokolt. A kivágáshoz szükséges Gyomaendrőd Város Képviselőtestületének határozata.
A kivágott fák helyett 2 db kertészeti szabványú hársfa pótlásra kerül a fák kivágását követően. A fák kivágásához
szükséges forrás a 2014. évi költségvetésének működési céltartalékainál szereplő „veszélyes fák kivágása”
megnevezésű előirányzatában rendelkezésre áll.
Döntési javaslat
"hozzájárulás a fák kivágásához"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

A Városfenntartó, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Gyomaendrőd,
Kossuth L. út 2 szám alatti ingatlan Hősök út felőli parkolójában található 2 db hársfa kivágását.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 06. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2014. május 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2014 évi útépítési és útjavítási beruházás elindítása
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2014. áprilisi KT ülésen a 2014 évi útfelújítási beruházásunkhoz a T. Képviselő-testület 30 millió forintos többlet
forrást rendelt, ezáltal a rendelkezésre álló források a következő képen alakulnak:
Útépítés:
13 millió forint
Útfelújítás:
20+30 millió forint
Kerékpárút felújítás: 8 millió forint
Járda felújítás:
6 millió forint
Összesen:
77 millió forint
A legutóbbi ülésen született döntés jelentősen befolyásolja a beruházás műszaki tartalmát és költségvetését, ezért
az ülést követően a műszaki ellenőrzésre és előkészítésre vonatkozó árajánlat kérésünket módosítottuk és új
ajánlatokat kértünk be, melyek eredménye a következők:
Kövimet Kft (5600 Békéscsaba, Gyümölcs u. 25.): 1.500.000 Ft + Áfa = 1.905.000 Ft
Transzprojekt Kft (5600 Békéscsaba, Fácán köz 1.): 1.560.000 Ft + Áfa= 1.981.200 Ft
Körös Road Kft (5600 Békéscsaba, Batthyány u. 4.): 1.370.000 Ft + Áfa= 1.739.900 Ft
Az ajánlatok ismeretében Körös Road Kft-vel javasoljuk a szerződés megkötését.
A fentiek alapján a projekt költségvetését az alábbiak szerint javasoljuk összeállítani:
Közbeszerzési költségek: 80.000 Ft
Műszaki ellenőrzés és előkészítés: 1.739.900 Ft
Kivitelezési költségek: 68.180.100 Ft
Tartalék keret: 7.000.000 Ft
Összesen: 77.000.000 Ft
A korábban megtárgyalt műszaki tartalom ismételt átdolgozása szükséges, mely az alábbi – minden igényt
tartalmazó – táblázat alapján elvégezhető.
Út felújítás

Kátyúzás
Téglagyári út kátyúzása
Olajosok útja kátyúzása

Soczó zugi út kátyúzása
József Attila utca felújítása
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Egység
(m2,
Összesen
Összesen
db)
Egységár(nettó)
Áfa (bruttó)
2
970
11 000000 13 970
2 000 5 500 Ft
000 Ft Ft
000 Ft
239
885 5000851 124 585
161 5 500 Ft
Ft Ft
Ft
941
3 487 0004904 428 490
634 5 500 Ft
Ft Ft
Ft
2
079
7 700 0000009 779 000
1400 5 500 Ft
Ft Ft
Ft
521
1 932 0006402 453 640
420 4 600 Ft
Ft Ft
Ft
279
1 035 0004501 314 450

Zsák utca felújítása

225 4 600 Ft

Rácz Lajos utca felújítása

450

Endrődi temetőhöz vezető út felújítása

230

Damjanich utca (Szabadság - Apponyi között)

245

Móra Ferenc utca

752

Vásártéri ltp

440

Polányi Máté utca (Selyem -Sugár között)

130

Póhalmi út javítása tört anyaggal biztosítással (m3)

50

Németzugi sor út javítása

700

Templom zugi út javítása tört anyaggal

50

Összesen
Rendelkezésre álló forrás
Megmaradó forrás

Ft Ft
Ft
558
2 070 0009002 628 900
4 600 Ft
Ft Ft
Ft
285
1 058 0006601 343 660
4 600 Ft
Ft Ft
Ft
304
1 127 0002901 431 290
4 600 Ft
Ft Ft
Ft
933
3 459 2009844 393 184
4 600 Ft
Ft Ft
Ft
546
2 024 0004802 570 480
4 600 Ft
Ft Ft
Ft
161
598 000460 759 460
4 600 Ft
Ft Ft
Ft
81
300 000000 381 000
6 000 Ft
Ft Ft
Ft
661
2 450 0005003 111 500
3 500 Ft
Ft Ft
Ft
47
175 000250 222 250
3 500 Ft
Ft Ft
Ft
10
611
39 300189 49 911
700 Ft Ft
889 Ft
50 000
000 Ft
88 111 Ft

Járda javítás

Pásztor J.
Fő út (Pásztor - Bocskai)

Zrínyi Miklós utca
Selyem út (József A. - Toronyi utca)
Csillagos utca
Vörösmarthy
Hámán Kató
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Egység
(m2,
Összesen
Összesen
db)
Egységár(nettó)
Áfa (bruttó)
14
953
14 3 900 Ft 55 380 Ft Ft 70 333 Ft
257
955 5009851 213 485
245 3 900 Ft
Ft Ft
Ft
1
310
4 855 5009856 166 485
1245 3 900 Ft
Ft Ft
Ft
510
1 891 5007052 402 205
485 3 900 Ft
Ft Ft
Ft
18
954
18 3 900 Ft 70 200 Ft Ft 89 154 Ft
73
273 000710 346 710
70 3 900 Ft
Ft Ft
Ft
1
580
1,5 3 900 Ft 5 850 Ft Ft 7 430 Ft
8
424

Kálvin

8 3 900 Ft 31 200 Ft Ft 39 624 Ft
14
742
14 3 900 Ft 54 600 Ft Ft 69 342 Ft
28
105 300431 133 731
27 3 900 Ft
Ft Ft
Ft
94
351 000770 445 770
90 3 900 Ft
Ft Ft
Ft
28
105 300431 133 731
27 3 900 Ft
Ft Ft
Ft
6
318
6 3 900 Ft 23 400 Ft Ft 29 718 Ft
6
318
6 3 900 Ft 23 400 Ft Ft 29 718 Ft
105
390 000300 495 300
100 3 900 Ft
Ft Ft
Ft
52
195 000650 247 650
50 3 900 Ft
Ft Ft
Ft
73
273 000710 346 710
70 3 900 Ft
Ft Ft
Ft
157
585 000950 742 950
150 3 900 Ft
Ft Ft
Ft
52
195 000650 247 650
50 3 900 Ft
Ft Ft
Ft
4
212
4 3 900 Ft 15 600 Ft Ft 19 812 Ft
916
3 393 0001104 309 110
870 3 900 Ft
Ft Ft
Ft
53
198 900703 252 603
51 3 900 Ft
Ft Ft
Ft
3
792
14 046590 17 839
630 Ft Ft
220 Ft
6 000 000
Ft
-11 839
220 Ft

Budai
Hősök
Mikszáth
Hunyadi
Lévai
Széchenyi
Selyem út
Kenderáztató utca
Besenyszegi utca
Vásártéri ltp.
Kulich Gyula
Lehel
Diófa utca
Gárdonyi

Összesen
Rendelkezésre álló forrás
Megmaradó forrás
Kerékpárút felújítás

Kerékpárút felújítás (II. ütem 1030 m felújítás)
Pásztor János utca
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Egység
(m2,
Összesen
Összesen
db)
Egységár(nettó)
Áfa (bruttó)
2
643
9 792 000840 12 435
2720 3 600 Ft
Ft Ft
840 Ft
139
518 400968 658 368
144 3 600 Ft
Ft Ft
Ft
2
783

10 310808 13 094
400 Ft
208 Ft
8 000 000
Ft
-5 094
208 Ft

Összesen
Rendelkezésre álló forrás
Megmaradó forrás
Út építés

Orgona utca I. ütem útalap

Orgona utca II. ütem útalap

Kenderáztató utca útalap

Losonczy utca útalap

Vadász utca útalap

Összesen
Rendelkezésre álló forrás
Megmaradó forrás

Egység
(m2,
Összesen
Összesen
db)
Egységár(nettó)
Áfa (bruttó)
1
296
4 803 6969986 100 694
Ft Ft
Ft
1
189
4 405 6625295 595 191
Ft Ft
Ft
2
044
7 573 6358819 618 516
Ft Ft
Ft
3
540
13 113620 16 654
408 Ft Ft
028 Ft
2
247
8 322 922189 10 570
Ft Ft
111 Ft
10
319
38 219217 48 538
323 Ft Ft
540 Ft
13 000
000 Ft
-35 538
540 Ft

1. döntési javaslat
"Beruházás költségvetésének elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2014. évi útépítés és útjavítási beruházás költségvetését az
alábbiak szerint határozza meg:
Útépítés: 13 millió forint
Útfelújítás:20+30 millió forint
Kerékpárút felújítás:8 millió forint
Járda felújítás: 6 millió forint
Összesen: 77 millió forint
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 05. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
"A beruházás műszaki tartalmának meghatározása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2014. évi útépítés és útjavítási beruházás műszaki tartalmát az
alábbiak szerint határozza meg:

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 05. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László

31

13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2014. május 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Tájékoztatás a Liget Fürdő szolgáltatásaihoz tervezett csónakkikötő munkálatairól
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az áprilisi ülésén ( 247/2014.(IV.24.) önkormányzati határozat) döntött
arról, hogy Liget Fürdő szolgáltatásainak bővítésére tervezett, a Hantoskerti holtágra nyíló csónakkikötő munkálatit
továbbra is felfüggeszti. Ezzel egyidejűleg kérte a T. Képviselő – testület a Liget Fürdő Kft. Ügyvezetőjét, hogy
készítsen kimutatást az addig elvégzett munkákról, illetve külön az anyagokról, melyek a bontás után újra
felhasználhatók.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. felmérte a csónakkölcsönző munkáinak leállítása ( 2014. április 10. ) miatt eddig
felmerült kiadásokat és helyreállítási költségeket, amely az alábbi táblázatba lett foglalva.
Megnevezés
Megvásárolt anyagok és legyártott szerkezetek
Elvégzett munkák és helyreállítás díjköltsége
Nettó költségek Összesen:
ÁFA 27 %
Bruttó költségek Összesen:

Költség forintban
598.580
290.131
888.711
239.952
1.128.663

A Gyomaszolg Ipari Park Kft. a megvásárolt és visszabontott anyagokat a telephelyén tárolja, a további intézkedésig.
A felhasználható visszabontott anyagok az alábbiak.
Megnevezés
60x40x2mm, H=2500mm zártszelvény oszlop
100x100x3mm, H=3000mm zártszelvény oszlop
Nettó költségek Összesen:
ÁFA 27 %
Bruttó költségek Összesen:

Költség forintban
193.557
11.894
205.451
55.472
260.923

A visszabontott zártszelvény oszlopok felhasználását a Magtárlaposi u. 1-3. szám alatti telek körbekerítéséhez ( 5
lakásos szolgálati bérlakás ) javasoljuk.
A munkák leállításával kapcsolatban Paál András csónak kisiparos költségigényt nyújtott be a Liget Fürdő Kft.-vel
szemben. A felek között létrejött szállítási szerződés megszüntetése miatt a szállító az alábbi költség igényt jelezte,
amennyiben az 2014. május 30. napjáig nem lesz megfizetve.
1. 1 db elkészült csónak 316.000,- Ft,
2. 12 db mentőmellény ( 4 db gyermek és 8 db felnőtt ) 154.800,- Ft,
3. Gyomaendrődre történő szállítás esetén a fuvar 40.000,- Ft.
A csónakkölcsönző munkáinak leállítása, illetve az eszközbeszerzés törlése miatt keletkezett kiadások és a
bontásból felhasználható anyagok értékének egyenlege összesen: 1.639.463,- Ft- 260.923,- Ft = 1.378.540 Ft.
A kiadás tovább csökkenthető 510.800,- Ft-tal, amennyiben a „Lélekkel a Körösök mentén” projekt keretében
elszámolható a Paál András kisiparos által legyártott eszközök.
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1. döntési javaslat
"Tájékoztatás elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete elfogadja a Liget Fürdő Kft. tájékoztatását a csónakkölcsönző kialakítás
munkái leállítása kapcsán keletkezett költségekről.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"A visszabontott anyagok felhasználása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a csónakkölcsönző kialakítás munkái során visszabontott zártszelvény
oszlopok felhasználását a Magtárlaposi utca 1-3. szám alatti ingatlan kerítéskészítéséhez engedélyezi.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Csényi István
Feladó:
Küldve:
Címzett:
Tárgy:

Rabobank [ipgyomaszolg@internet-x.hu]
2014. május 15. 14:55
Csényi István
Liget fürdő csónakkikötő

Tisztelt Cím!
Kérésére a Gyomaszolg Ipari Park Kft. elkészítette a kért költségek összesítését.
A tárgyi beruházásra 2014. április 10-ig a beruházás felfüggesztésének időpontjáig,
Anyagköltség + Díjköltség összesen: 790.956,-Ft + Áfa 27% került felhasználásra.
A beruházás helyreállítására (40 db fém oszlop bontása, 1 db fém kétszárnyú kapu készítése
oszloppal, komplett, kibontott öltöző rész helyére való elhelyezéssel),további 97.755,-Ft
+ Áfa 27% összeg szükséges.
A bontás után visszenyerhető és máshová felhasználható anyagok költsége a következő:
-60x40x2mm, H=2500mm, zártszelvény oszlop (40 db):
193.557,-Ft +
Áfa 27%
-100x100x3mm, H=3000mm, zártszelvény oszlop (2 db):
11.894,-Ft +
Áfa 27%
Összesen:205.451,-Ft + Áfa 27% További
információval kapcsolatosan, állunk rendelkezésükre.
Tisztelettel: Paróczai Zoltán építésvezető, Gyomaszolg Kft.
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2014. május 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló önkormányzati
rendelet átfogó felülvizsgálata
Pardi László
Dr. Csorba Csaba jegyző
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A közelmúltban bekövetkezett jogszabályváltozások következtében megkezdtük a helyi rendeletek magasabb szintű
jogszabályokkal való összhangjának vizsgálatát. A felülvizsgálat során a közterületek használatának rendjéről és
köztisztaságról szóló 37/2007. (XI. 30.) Gye. Kt. rendelet rendelkezései között számos olyat találtunk, mely mára
elavult, vagy azt magasabb szintű jogszabály már rendezi. Az általunk problémásnak ítélt részek a következők:
Értelmező rendelkezés
Az értelmező részben egyértelmű és más jogszabályokban már rögzített fogalmak kerültek rögzítésre. Helyi
rendeletben ezeket már nem célszerű rögzíteni.
A rendelet hatálya
A rendelet hatályánál rögzítésre került kivételek (piacok, vásárterek), nem minősülnek közterületnek, tehát azokra a
szabályozás egyébként sem vonatkozna.
A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet rendezi ezeket a
területeket.
Nyomvonal jellegű létesítményekre vonatkozó szabályok
A rendelkezések között számos olyan van, melyet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. Törvény, valamint
az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.)
Korm. rendelet rögzít tehát ezeket helyi rendeletben már nem kell.
Pl.:utak járdák elbontásának feltételei, új építmények elhelyezése
Fenntartói kötelezettségek
A szabályok közvetlenül az Önkormányzatra vonatkoznak. Az Önkormányzatnak helyi rendeletben nem célszerű
önmagára vonatkozó szabályokat alkotni, valamint az itt felsorolt feladatok többségét a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény már rögzíti.
Köztisztasági rendelkezések egyes részei
A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM
együttes rendelet, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény számos olyan rendelkezést tartalmaz
mely a települési köztisztaságra vonatkozik ezért ezeket duplán nem kell szabályozni.
Közterület használat szabályai
A rendeletben található közterület használatra vonatkozó szabályok egy részét a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény károkozásra vonatkozó rendelkezései szabályozzák.
Szabálysértési rendelkezések
A rendelet megalkotásakor az Önkormányzat szabálysértési szabályokat alkothatott azonban ez a jogköre
megszűnt.
A hatályos rendeletben a fentiekben részletezett módosítások olyan mértékű változtatást okoznak, melyek
átvezetése rendelet módosítással már nem célszerű ezért egy új rendelet megalkotása és a régi hatályon kívül
helyezése szükséges.
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Döntési javaslat
"Felülvizsgálat elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÖNKORMÁNYZATI TULAJDON
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló
önkormányzati rendelet átfogó felülvizsgálatának szükségességével értsen egyet, továbbá utasítsa Dr Csorba
Csaba jegyzőt, hogy az új szabályozást tartalmazó normaszöveget terjessze be a 2014. június 26-i Képviselőtestületi ülésre.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 06. 26.
Felelős: Dr. Csorba Csaba
Hivatali felelős: Pardi László
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