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1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. június 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Szennyvíztisztító KEOP projekt támogatási arány korrekcióját megalapozó
tanulmányok elfogadása
Megyeri Sándor, Mile Erika
Megyeri Sándor
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő- testület!
A „Gyomaendrődi szennyvíztisztító korszerűsítése” című, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0055 azonosító számú projekt
kapcsán a támogatási arány felülvizsgálatára van lehetőség. A támogatás maximális mértéke a korábbi 85 %-ról 95
%-ra módosulhat.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény rendelkezéseinek értelmében a víziközmű tulajdonosa az
üzemeltetési szerződés megkötését megelőzően a tulajdonában lévő közművek vonatkozásában vagyonértékelést
kell, hogy végeztessen, mely tanulmány az üzemeltetési szerződés mellékletét kell, hogy képezze.
A támogatási arány korrekcióját megalapozó tanulmányok, melyek az eddigi eljárásrendben szereplő tételeken túl
szükségesek, az alábbiak:
Közművagyon értékelés
Tételes vagyonleltár
Pótlási terv
Ezen dokumentumok benyújtásával kérelmezhető a költség-haszon elemzés (továbbiakban CBA) átszámítása,
melyet minden esetben a Közreműködő Szervezet végez saját költségén.
Az átszámítási kérelem alapját képező vagyonértékelés, pótlási terv elkészítésének költsége elszámolható a
projektben keletkezett maradványösszeg, illetve a tartalékkeret terhére.
A CBA átszámítás után kerülhet sor a Támogatási szerződés módosítására. Ezen módosítás életbe lépését követő
kifizetésekre már a módosításban szereplő feltételeket, a módosítást megelőző kifizetések esetén pedig az új
feltételek szerinti korrekciót kell alkalmazni.
A megbízott projektmenedzsment tapasztalatai szerint Gyomaendrőd esetében a reális támogatási intenzitás az
átszámítás után 93 % környékén lehet a mostani 83,097454 % helyett. A teljes megtakarítás az eddigi 16,90255 %os önerő lecsökkenésével (a legpesszimistább esetet nézve is) 7 %-ra összességében 859 171 000 Ft.-os teljes
beruházási érték mellett kb 83 M Ft-os saját erő megtakarítást jelent. Plusz költségként jelentkezik a 23,5 M Ft-os
vagyonértékelési díj 16%-a, mely támogatott összeg.
A Pénzügyi Bizottság, mint a projekt közbeszerzései döntéshozásával megbízott bizottság 2013. november 19-i
ülésén elfogadta a tárgyban indult közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, 2014. január 10-i ülésén pedig
kihirdette nyertesnek a PI- AQUA Kft.-t, aki most az előterjesztés mellékleteként megküldött anyagot nyújtja be
szíves megvitatásra, elfogadásra. (A bizottsági ülésekkel párhuzamosan folyik az anyag könyvvizsgálói auditálása, a
KT már a záradékkal ellátott anyagot fogja tárgyalni)

Döntési javaslat
"Közművagyon értékelés - szennyvíz"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÖNKORMÁNYZATI TULAJDON
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 számú pályázathoz kapcsolódó, a
támogatási arány módosításának alapjául szolgáló vagyonértékelést, és pótlási tervet elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a módosításhoz szükséges adatok, dokumentumok
benyújtása érdekében szükséges intézkedések megtételére.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 06. 27.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Mile Erika
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Közművagyon-értékelési
Szakvélemény
Gyomaendrőd szennyvíz-víziközmű szolgáltatását
ellátó szennyvíz-víziközmű törzsvagyon
vagyonértékelése
2014. június
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1. Értékelési Tanúsítvány

A vizsgált közmű megnevezése

Gyomaendrőd település szennyvíz-víziközmű
szolgáltatását ellátó szennyvíz-víziközmű
törzsvagyon

Értékelt közmű tulajdonosa

Gyomaendrőd Önkormányzata

Értékelt közmű elhelyezkedése

Gyomaendrőd település közigazgatási területe

A vagyon értékelését megrendelő adatai

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Értékelés célja

Gyomaendrőd szennyvíz-víziközmű szolgáltatását
ellátó szennyvíz-víziközmű törzsvagyon
vagyonértékének megállapítása

Értékelés fordulónapja

2014.06.12.

Értékelt közmű nettó megállapított értéke

3 509 809 246 Ft

A szakvélemény érvényessége

6 hónap

Az értékelő szervezet megnevezése

VTK Innosystem Kft.
1134 Budapest, Pattantyús utca 7.

Az értékelő szervezet képviseletében eljáró
személy sajátkezű aláírása

Kiss Gergely
Okl. építőmérnök, okl. szám:
27/2004
Vagyonértékelő névjegyzék:
GY-M-S 38.
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2. Független könyvvizsgálói jelentés
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
A könyvvizsgálat célja annak vizsgálata, hogy a Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonába kerülő,
valamint település szennyvíz-víziközmű szolgáltatását ellátó, a szennyvíz-víziközmű szolgáltatás végzéséhez
közvetlenül kapcsolódó vagyontárgyak (továbbiakban: szennyvíz-közművagyontárgy) 2014. június 12-i állapot
szerinti vagyonértékelése az 1/2002. (BK 8.) BM-EüM-FvM-GM-ISM-KöM-KÖVIM-NKÖM-OM-SZCSM közös
minisztériumi irányelve alkalmazásának megfelelően történt-e, a víziközmű vagyon értékelése a jogszabályi
előírásoknak megfelel-e. Jelentésemet a Nemzeti Könyvvizsgálói Standard 800. témaszámú iránymutatásában
megfogalmazott formában teljesítettem.
A vagyonértékelés tervezése (a közszolgálati feladat ellátásához kapcsolódó vagyontárgyak teljes körűségéről
szóló dokumentumok áttekintése) és az elvégzése nyomon kísérése során megállapítottam, hogy lényeges hibát
az elvégzett vagyonértékelés módszertana nem tartalmaz. Nem hajtottam végre könyvvizsgálatot a Társulás
2013. évi számviteli beszámolójához kapcsolódóan, ennek megfelelően a 2013. évi számviteli beszámolóról
könyvvizsgálói véleményt nem adtam.
A 2014. június 12-i állapot szerint a Társulás törzsvagyon körébe tartozó meglévő és létesítendő víziközmű
vagyonon belül a
Szennyvíz elvezető-hálózatok vagyoni értéke:
Szennyvíz átemelők vagyoni értéke:
Szennyvíztisztító telepek vagyoni értéke:

2 643 263 702 Ft
100 163 909 Ft
766 381 635 Ft

Teljes közművagyon vagyonértéke:

3 509 809 246 Ft

A vagyonértékelés nyomon kísérése során nem jutott tudomásomra olyan tény, amely azt jelezné, hogy a
vagyonértékelés nem valósan, vagy nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően mutatja a Társulás
tulajdonában lévő szennyvízközmű vagyontárgyak 2014. június 12-i vagyonértékét.
A jelen könyvvizsgálói jelentés kizárólag az Gyomaendrőd Város Önkormányzata részére, a település
törzsvagyon körébe tartozó megvalósítás alatt álló szennyvíz-víziközmű vagyonértékének felülvizsgálata céljából,
a szennyvízkezelés és a szennyvízelvezető csatornahálózat KEOP pályázatból történő megvalósításához
kapcsolódó támogatási intenzitás átszámításához készült. A jelentést ettől eltérő célra felhasználni, vagy ettől
eltérő célra használni, vagy ettől eltérő felek rendelkezésre bocsátani nem lehet.
Budapest, 2014. június 12.

……………………………………….
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3. A Megbízó adatai, előzmények
A Megbízó neve és címe:
Megnevezése:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Postacím:

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

Tel. / Fax.:

66/386-122/66-283-288

képviseli:

Várfi András, Polgármester

A Megbízó jogállása:
A vizsgált megvalósuló vagyonelemek tulajdonosa.
Előzmények:
A 2012. január 1-től hatályos, víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) alapjaiban
változtatta meg a víziközmű-szolgáltatási tevékenység körülményeit, peremfeltételeit. Ezzel együtt jelentősen
módosult a szektorban tevékenykedő gazdasági társaságok helyzete és jövőbeli lehetőségeik, valamint a
víziközművek üzemeltetési feltételei.
A Gyomaendrőd település területén meglévő, ill. megvalósítás alatt álló szennyvíz-közművagyon műszaki
állapotának, vagyonértékének, valamint jövőben esedékes pótlási költségeinek ismerete elengedhetetlen a
szennyvíz-víziközművel kapcsolatos vagyongazdálkodási döntéshozatalban. A felállított objektumszintű
vagyonleltár alapján a vagyon állapotának és valós értékének meghatározásával lehetőség van továbbá a
szükséges rekonstrukciós feladatok ütemezésére, a várható pótlási értékek kidolgozására.
Az üzemeltetési és vagyongazdálkodási feladatok ellátásához tehát az üzemeltetett rendszer
vagyonértékét meg kell határozni, ebből eredeztethető a közfeladat ellátását hosszútávon biztosító gazdasági
feltétel, a szükséges felújításokra forrást biztosító amortizáció mértéke.
A szennyvíz-közművagyon értékelés alapján továbbá lehetővé válik a 2014-ben Környezet és Energia Operatív
Program (KEOP) kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósuló „Gyomaendrőd szennyvíztisztító telepének
korszerűsítése” című, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0055 azonosító számú pályázat költség-haszon elemzés
felülvizsgálata.
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4. A Megbízó utasítása, a vagyonértékelés célja
A Megbízó utasítása:
A szennyvíz-közművagyon valós értékének megállapítása, a kiválasztott vagyonértékelési módszertan
alapján a Vagyonértékelési szakvélemény (továbbiakban: szakvélemény) elkészítése.
Az elkészült vagyonértékelés könyvvizsgálói hitelesítése, abból a szempontból, hogy a jogszabályi előírásoknak
megfelel-e.
A vagyonleltár alapján a vagyon állapotának és pótlási értékének meghatározásával lehetőség van a szükséges
rekonstrukciós feladatok ütemezésére, a várható pótlási értékek kidolgozására. A felállított adatbázis alapját
képezheti a rekonstrukciós ütemterv készítésének is.
A vagyonértékelés során összeállított vagyonleltár emellett mellékletét képezheti:




üzemeltetési szerződésnek,
vagyonkezelési szerződésnek/bérleti szerződésnek/koncessziós szerződésnek,
KEOP pályázatban megvalósított szennyvíz-víziközmű elemekre vonatkozó költség-haszon elemzés
felülvizsgálati kérelemnek.

A Vagyonértékelés célja:
A vagyonértékelés célja a szennyvíz-közművagyon valós értékének megállapítása. Egy olyan, több szempontú
integrált vagyonértékelési módszertanra épülő objektum szintű strukturált adatbázis/vagyonleltár felállítása, mely
az objektumok homogén műszaki ismérvei alapján meghatározott objektumcsoportonkénti bontásban
tartalmazza:
 objektumok azonosítása,
 műszaki jellemzők (objektumok műszaki mennyiségi jellemzői és műszaki specifikációi),
 állapot jellemzők (aktiválási év, várható élettartam, állagmutató, az állapotértékelés során meghatározott
várható pótlási év és az ez alapján származtatott korrigált állagmutató),
 gazdasági jellemzők (objektumonként meghatározott vagyonérték és újraelőállítási költség, valamint az
újraelőállítási költségből, illetve a vagyonértékből származtatható éves értékcsökkenés).
A szakvélemény a vizsgált szennyvíz-közművagyon vagyonkezelői szerződést megalapozó vagyonértékének
meghatározását irányozza elő.
A szakvélemény elegendő információt nyújt az értékelés világos alapjának és az összes egyéb vonatkozó
tényezőnek a meghatározásához, a tanúsítványt felhasználó fél félrevezetésének elkerüléséhez.
Az értékelési szakvéleményben korlátozottan forgalomképes szennyvíz-víziközmű törzsvagyont értékeltünk. A
vagyonérték meghatározásakor alkalmazott feltételek az alábbiak:
1. az értékelés tárgyát képező szennyvíz-víziközmű rendszer értékét elsődlegesen annak újraelőállítási
értéke tükrözi. A létesítmények újraelőállítási értékét a „Fajlagos útmutató KEOP szennyvíztisztítási,
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ivóvíz-ellátási projektekhez”1 költségkalkulációjával, valamint egyedi műszaki költségbecslés alapján
határoztuk meg.
2. A meghatározott teljes újraelőállítási költség képezi azt a kiindulási értéket, amelyre a hálózat és annak
elemei esetében mind a fizikai, mind funkcionális avultságot figyelembe lehet venni.
Az újraelőállítási költségbe értendő a tervezési, az engedélyezési, a vállalkozási, a kivitelezési, a beruházói, a
pénzügyi és minden egyéb ténylegesen fizetendő költség is, vagyis ide értendő a hatályos számviteli törvény
szerinti bekerülési értékként meghatározott költségek.
A vagyonérték a vagyonértékelő szakmában szokásos módszerek alapján kerül megállapításra, a leírt
következtetések abszolút módon nem garantálhatók és nem bizonyíthatók.
5. Vagyonértékelés módszertana és az alkalmazott módszer kiválasztása
5.1. A vagyonértékelés módszertana
A szakvéleményben alkalmazott eljárás kiválasztása, valamint az értékelés során megállapított értékadatok az
1/2002.(BK.8.) BM-EüM-FvM,-GM-ISM-KöM-KÖVIM-NKÖM-OM-SZCSM közös minisztériumi irányelve
alkalmazásával lettek megállapítva.
A kiadott minisztériumi irányelv, a TEGOVA (az angol The European Group of Valuers of Fixed Assets - az
Állóeszközértékelők Európai Csoportja) ajánlásában kiadott és használatos EVS 2003 értékelési szabványok
általános elveinek felhasználásával alakult ki, és különbözteti meg a forgalomképtelen, a korlátozottan
forgalomképes és a forgalomképes ingatlanfajták szerinti értékelés módszertanát.
Az értékelési irányelvek figyelembe vételével meghatározott önkormányzati ingatlanok forgalomképessége
szerinti értékelési módszertan alapján:



forgalomképes ingatlan esetén piaci összehasonlító értékelési eljárást kell alkalmazni
forgalomképtelen és a korlátozottan forgalomképes létesítményeknél költségalapú értékelési eljárást kell
alkalmazni

Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII.
törvény 20.§ (2) bekezdése szerint a víziközművek az önkormányzati törzsvagyon körébe tartoznak, és
korlátozottan forgalomképesek.
A fő szabály:
A korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékelése költségalapú értékelési módszerrel történhet. Egyedi, nem
általánosítható ismérvekkel rendelkező vagyontárgyak esetén, az értékelés módszerének meghatározása egyedi
elbírálást, és döntést igényelhet.
A költségalapú érték-megközelítés lényege, hogy az ingatlan újraelőállítási költségéből le kell vonni az idő
múlása miatti avulást.
A költségalapú értékelési eljárás során megkülönböztetünk a magyar terminológia szerint (I.) pótlási vagy
helyettesítési költségalapú módszert, és (II.) indexált költségalapú módszert.

1
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A költségalapú érték-megközelítés során az ingatlan újraelőállítási költségéből le kell vonni az idő múlása miatti
avulást, majd ehhez kell hozzáadni a felépítményhez tartozó ingatlan-nyilvántartás tulajdoni lapján rögzített
földterület értékét. A módszer fő általános lépései:
1.
2.
3.
4.

A telekérték meghatározása.
A felépítmény újraépítési vagy pótlási költségének meghatározása.
Avulások számítása.
A felépítmény újraelőállítási költségéből az avulás levonása és a telekértékkel való összegzése.

Az ingatlanok értéke (telek, alépítmények, felépítmények) komplex érték, melyből a telek értékét külön kell
választani, az ingatlan vagyon kataszterszerkezete miatt. A telek értékelését a piaci összehasonlító adatok
elemzésén alapuló értékelési módszer egyszerűsített változatával kell elvégezni. A földterület értékét annak üres
állapotban való értékelésével kell megállapítani a piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszer
szerint. A számítások során a telekértéket külön kell kezelni, mivel az ingatlanvagyon-kataszterben is külön
adatlapon kell nyilvántartani.
A jelen szakvéleményben eltekintettünk a telekérték meghatározásától, hiszen az nem releváns a
víziközmű vagyon valós értékét tekintve a víziközmű-hálózat sajátos helyzetéből adódóan.
Az újraépítési vagy pótlási költség olyan szerkezeteket és építési munkát takar, amellyel az értékelés
időpontjában a meglévő funkciók a legkisebb költséggel, de azonos hasznossággal pótolhatóak lennének. A
pótlási és az újraépítési költség együttesen: újraelőállítási költség.
Az újraelőállítási költségbe kell érteni a közművesítési, a tervezési, az engedélyezési, a vállalkozási, a
kivitelezési, a beruházói, a pénzügyi és minden egyéb ténylegesen fizetendő költséget, amely az üzembe
helyezésig felmerült. Az újraelőállítási költségek részletes szabályai a számviteli törvényben található. Ezeket a
költségeket a tényleges építési piaci árak alapján kell meghatározni.
A költségalapú érték meghatározása a felépítmény újraelőállítási költségéből az avulás levonásával történik. Az
újraelőállítási költséget az avultsággal csökkentve adódik a költségalapon számított valós víziközmű vagyonérték.
I.

A pótlási vagy helyettesítési költség módszere

Ennek a módszernek az alkalmazásakor először is szakértői szemmel leltárba kell foglalni az értékelni kívánt
eszközöket. Ezt követően meg kell határozni az egyes eszközök aktuális árát, és elemezni kell
értékcsökkenésüket. Az értékelésben az összes eszközt szerepeltetni kell, függetlenül attól, hogy az
önkormányzat könyvelésében ezek korábban szerepeltek-e vagy sem.
Pótlási érték: Az eredetivel azonos eszköz újragyártásának, építésének újraelőállítási költsége.
Helyettesítési érték: Az értékmeghatározás pillanatában azonos színvonalú eszköz beszerzésének, újraelőállításának költsége.
Vagyonérték: A használatból, öregedésből vagy avulásból eredő értékcsökkenéssel csökkentett pótlási, vagy
helyettesítési érték.
A fajlagos újraelőállítási költségeket a közmű-építőkkel, kivitelezőkkel egyeztetve, tényleges és fellelhető piaci
információk alapján, felhasználva a „Fajlagos útmutató KEOP szennyvíztisztítási, ivóvíz-ellátási projektekhez”2 c.
költségkalkulációjában szereplő árakat, kalkuláltuk.
Az újraelőállítási költség általános forgalmi adót nem tartalmaz.

2

http://www.fi.kvvm.hu/index.php?pid=5&sid=23&hid=170

7

II.

Az indexált költség módszere

Az ingatlan megépítésének eredeti költségeiből vagy annak könyv szerinti értékéből indexálással levezetett
újraelőállítási érték csak kivételes esetben fogadható el. Ilyen eset lehet, ha az ingatlan néhány éven belül
készült el, és ha a bekerülési költségeket megbízhatóan dokumentálták.
Ezzel a módszerrel a dokumentált és ismert beszerzéskori érték alapján megállapítható az eszköz aktuális
vagyonértéke. Az aktuális vagyonérték kiszámítása a beruházások ármódosulásának figyelembe vételével
történik.
Az indexált költség módszer lépései:
+
=
=

az eszköz múltbéli beszerzési ára, vagy előállítási költsége a pénz időértékével (ez az inflációs hatás)
korrigálva
a jelenbeli piaci érték
az értékcsökkenés mértékének megállapítása műszaki normák alapján
az eszköz vagyonértéke

Az avulások mértékének megállapítása
Az avultság az idő múlása miatti értékcsökkenés. E kategóriának három fő eleme van: a fizikai romlás, a
funkcionális avulás és a környezeti avulás.




A fizikai romlás esetében az összértékhez viszonyítva figyelembe kell venni az építmények
szerkezeteinek romlását és a szerkezetek arányát. A fizikai avulási számításoknál a felépítmény
gazdaságosan hátralévő (maradék) élettartamát kell figyelembe venni.
A funkcionális avulás a gazdaságtalan, korszerűtlen megoldásokat jelenti. Az értékelőnek mérlegelnie
kell a korszerű létesítmény adta, a vizsgált létesítményhez képest többletszolgáltatásait, illetve azokat a
korszerű követelményeket, amelyeket a vizsgált létesítmény képtelen kielégíteni.
A környezeti avulásban számba kell venni a környezetben bekövetkezett minden olyan változást,
amelynek negatív, esetleg pozitív hatása van az ingatlan értékére. A negatív környezeti avulás az
ingatlanon elvégzett beruházással teljes mértékben soha nem állítható helyre.

Az értékcsökkenést műszaki alapvizsgálatok, elemzések, a hasznos és várható (maradék) élettartamok
figyelembe vételével állapítottuk meg.
Várható élettartam: az építéskor tervezett gazdaságos élettartam, amely alatt az amortizálható eszközt az
üzemeltető a várható fizikai elhasználódás (műszakok száma, tevékenységre jellemző körülmények, az eszköz
fizikai jellemzői), erkölcsi avulás (technológiai változások, termékek iránti kereslet), az eszköz használatával
kapcsolatos jogi és egyéb korlátozó tényezők figyelembevételével várhatóan használni fog.
Maradék élettartam: az értékelés fordulónapját követő számított vagy becsült hátralévő élettartam, mely alatt az
amortizálható eszközt az üzemeltető a várható fizikai elhasználódás, erkölcsi avulás és az eszköz használatával
kapcsolatos jogi és egyéb korlátozó tényezők figyelembevételével várhatóan használni fog.
Fő szabály:
A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak műszaki szemléletű vagyonértékelése során a fizikai és
funkcionális avulás mértékét az újraelőállítási költség megállapításánál kell számba venni értékkorrekciós
tényezőként. A víziközmű-vagyon esetében a környezeti avulás miatti értékkorrekciós tényező elhanyagolható.
Az avultság mértéke a következő módon határozható meg:
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a várható élettartam összegével el kell osztani a hasznos élettartamot (avultsági mutató)
műszaki állapotfelmérés, és értékelés során becslés, egyéni bírálat során (korrigált avultsági mutató)

Az avultság mértékét százalékban adjuk meg.
A víziközmű-hálózat avultságának megállapítása a hálózat élettartamának figyelembevételével történt.
Az üzemelő vezetéknél 10 %-os avultsági értéknél kisebbet nem vettünk figyelembe, kivéve, ha azonnali
felújítási, vagy azonnali selejtezés szükséges.
5.2. A kiválasztott vagyonértékelési módszer
A fentiek alapján a víziközmű rendszer értékelése a pótlási vagy helyettesítési, azaz újraelőállítási
költségalapú értékelési eljárással történt.
A vizsgált víziközmű-hálózat elemei a szennyvízelvezető és szennyvízkezelő rendszer (gravitációs és
nyomóvezetékes gerinchálózat, bekötő és kollektor vezetékek, átemelők, szennyvíztisztító telep).
A víziközmű rendszer vagyonértékének meghatározása esetében egységesen a komplex vagyonértéken belül a
telekértéket nem vettük figyelembe.
Az önkormányzati vagyonkataszterben a víziközmű-hálózat számbavételét a „K” Közmű víz-csatorna adatlapján
kell nyilvántartani. A víziközmű-hálózat terepszint alatti elemeit a földhivatal ingatlan-nyilvántartása nem
tartalmazza.
A munkavégzés, elvégzett vizsgálatok:




a kitakart, látható vagyonelemek megtekintése helyszíni bejárás során,
mintavételszerű vizsgálat állapotrögzítéssel,
a takart, nem látható vagyonelemek vonatkozásában rendelkezésre bocsátott adatszolgáltatás (papír
alapú térkép, digitális tervrajzok) alkalmazásával.

6. Adatszolgáltatás
A Megrendelő által biztosított feltételek



részleges műszaki információ-szolgáltatás
a látható és kitakart vagyonelemek helyszíni szemléjének lehetővé tétele.

A víziközmű vagyon értékeléséhez átadott dokumentumok jegyzéke:
1.
2.
3.
4.

Átnézetes és részletes helyszínrajzok PDF formátumban
Digitális (AutoCAD) térkép a meglévő csatornahálózatról
A tervezett nyomóvezeték fejlesztés pályázati dokumentációja
A tervezett szennyvíztisztító telep vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációja

Az előállított adatállomány elegendő információt szolgáltat a közművagyon vagyonértékelésének
végrehajtásához, valamint az objektumszintű tételes vagyonleltár elkészítéséhez. A vagyonértékelést a
vagyonértékelés fordulónapján rendelkezésünkre álló, a tanulmányban szereplő adatok, információk alapján
végeztük el.
A Megbízó által történt adatszolgáltatásból eredő értékelési hibákért nem vállalunk felelősséget.
9

7. Vagyonelemek bemutatása
A szennyvízelvezető és kezelő rendszer egységei:
 gravitációs csatornahálózat,
 átemelő műtárgyak,
 szennyvíz nyomóvezetékek,
 szennyvíztisztító telep.
Az alábbiakban bemutatjuk Gyomaendrőd közigazgatási területén meglévő, illetve kiépítés alatt álló szennyvízvíziközmű rendszert.
7.1. Szennyvíz-víziközmű rendszer bemutatása
Gyomaendrőd város Önkormányzata 2009-ben támogatást nyert KEOP-1.2.0/09-11-2011-0055 konstrukcióban a
szennyvízberuházás előkészítésére. Ennek keretében 2011. november 9-én továbbtervezésre alkalmas részletes
megvalósíthatósági tanulmányt fogadott el a Fejlesztési Igazgatóság.
Összes LE:

14 131 lakos, 14 562 LEÉ

A rendelet értelmében 2015. december 31-ig meg kell oldani a települési szennyvizek közműves
szennyvízelvezetését, a szennyvizek biológiai szennyvíztisztítását, valamint a települési szennyvizek
ártalommentes elhelyezését.
Gyomaendrődön 5 501 db ingatlan található a kiépített csatornahálózat mellett. Ez a városban található összes
ingatlan ~85 %-át teszi ki. A csatornahálózatra 2010-ig összesen 4 866 ingatlan csatlakozott, amely érték 88 %os rácsatlakozási arányt jelent.
A Gyomaendrőd Városi Szennyvíztisztító telep a város külterületén, a Fazekasi út végén a belterületi határtól 200
m-re, a 02238/3 hrsz.-ú ingatlanon helyezkedik el.
A telep szennyvíz szervesanyag eltávolításával párhuzamosan megvalósuló NH4 vegyületek oxidációján
(nitrifikálás) ill. a keletkező NO3 vegyületek N2 gázzá való redukálásán (denitrifikáció) alapul. Kapacitása: 2 800
m3/d 13.333 LEÉ.
A szennyvíztisztító telepről kikerülő tisztított szennyvíz minőségét vizsgálva megállapítható, hogy a jelenlegi
technológiája a N-formák eltávolítását nem tudja megfelelően biztosítani. Ez különösen a téli időszakokban
mutatkozik meg, amikor az oxidációs árkok kedvezőtlen vízmélység/vízfelület aránya miatt jelentős a szennyvíz
hőmérséklet csökkenése, amely még inkább megakadályozza a szükséges nitrogéneltávolítást.
A telepre nagy mennyiségű idegenvíz érkezik be (hidraulikai túlterhelés), ez pedig az elfolyó tisztított szennyvíz
lebegőanyag tartalmának határérték túllépését okozza. A jövőben az idegenvizek mennyiségét az Önkormányzat
(az üzemeltető Békés Megyei Vízművek Zrt-vel együttműködve) jelentősen le fogja csökkenteni, a beérkező
(számlázott) szennyvíz mennyiség max. 20 %-ra. Ezen cél elérése érdekében elkészült az infiltráció csökkentési
intézkedési terv.
A szennyvízelvezetés rövid ismertetése a fejlesztés nélküli állapotra
A településen jelenleg üzemelő szennyvízcsatorna hossza 114 807 m. A város szennyvíz-elvezető hálózata
elválasztott rendszerű, több lépcsőben került kiépítésre.
A település területén keletkező szennyvízmennyiség összegyűjtése gravitációs vezeték segítésével történik,
amely a megfelelő szennyvíz öblözetekhez tartozó átemelőkbe jutva, ahonnan nyomóvezetékkel halad a

10

csatlakozó öblözetekbe. A városból a tisztítótelepre egy főátemelő szállítja ki a településen összegyűlt
mennyiséget.
A meglévő csatornahálózat bővítése nem képezi a beruházás tárgyát. A településen keletkező szennyvizek
gyűjtése továbbra is hálózaton, a nem csatornázott vagy rá nem kötött lakás esetében tengelyen (TFH) történik,
illetve vannak olyan lakások, melyek egyáltalán nem vesznek igénybe szennyvízgyűjtési szolgáltatást. Egyedi
szennyvízkezelésről a településen a jövőben sem beszélhetünk
A jelenlegi szennyvíztisztító telep kapacitása 2800 m3/nap, amely a város külterületén található. A
vízilétesítményt 1982-ben épült, rekonstrukciós munkálatokon 1991-ben, és 1992-95 között esett át.
A projekt nélküli esetben a Gyomaendrődi szennyvíztisztító telepen nem szűnnek meg a jelenlegi technológiából
adódó határérték túllépések.
A telep jelenlegi technológiája nem biztosítja a N-formák megfelelő mértékű eltávolítását. A telep elfolyó tisztított
szennyvize az elmúlt évekhez hasonlóan rendszeresen meg fogja haladni az előírt határértékeket, mely
következtében az üzemeltetőnek továbbra is bírságot kell majd fizetnie. Ennek következtében megnövekszik a
környezetterhelési díj is, ami további költséget jelent az üzemeltető és így a lakosság számára.
A telepre továbbiakban is beérkező nagy mennyiségű idegenvíz az elfolyó tisztított szennyvíz lebegőanyag
tartalmának határérték túllépését okozza. A 2010-ben a telepre csatornán beérkező szennyvízmennyiség (998
907 m3) jóval meghaladta a számlázott szennyvízmennyiséget (398 671m3). Ez a nagy mennyiségű idegen víz a
magas talajvízszint és a meglévő hálózaton fellelhető hibák következménye
A meglévő tisztítási technológiában alkalmazott ejektoros levegőztetés továbbra sem lesz alkalmas a hatósági
előírásoknak megfelelő tisztított szennyvíz minőség biztosítására.
A szennyvízelvezetés ismertetése a fejlesztést követő állapotra
A szennyvíz-elvezető hálózat bővítése nem képezi a projekt tárgyát. A már csatornázott területeken a projekt
keretében rekonstrukció végezhető el. A rekonstrukció mértéke maximum a hálózatrekonstrukció költségével
csökkentett elszámolható költségek 5 %-a.
A gyomaendrődi szennyvíztisztító telep terhelési adatait elemezve megállapítható, hogy 2010-ben a telepre
csatornán beérkező szennyvízmennyiség (998907 m3) jóval meghaladta a számlázott szennyvízmennyiséget
(398 671m3). Ez 60%-os infiltrációt jelent. A Békés Megyei Vízművek Zrt. elvégezte a csatornahálózat
diagnosztikai vizsgálatát. Megállapítható, hogy a zömében műanyag csőanyagú hálózaton a gyökérbenövések,
törések, továbbá a csőcsatlakozásoknál tapasztalt hibák okozzák a nagymértékű infiltrációt. A fellelt
meghibásodások javítása a projekt során feltétlenül szükségesé vált, hiszen az idegenvíz mennyiségét 20% alá
kell csökkenteni.
A tervezett beruházás során a település szennyvíztisztító telepének korszerűsítése valósul meg.
A megvalósuló vízi létesítmény hidraulikai kapacitása 1850 m3/nap, a Lakos-egyenérték kapacitása 16 846 LE. A
fejlesztés a meglévő szennyvíz- tisztító telep területén valósul meg. Az építés időszakában is folyamatosan fenn
kell tartani a jelenlegi szennyvíz-tisztítási üzemet.
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A vízjogi üzemeltetési engedély előírásai a kibocsátott tisztított szennyvíz minőségére vonatkozóan:
KOIkr
BOI5
összes-N
összes ásványi-N
NH4-N
összes-P
összes lebegő anyag
SZOE

max.
max.
max.
max.
max.
max.
max.
max.

125
25
35
30
10
5
35
15

g/m3
g/m3
g/m3
g/m3
g/m3
g/m3
g/m3
g/m3

A tisztított szennyvíz befogadója a Hármas-Kőrös, a bevezetés jellege szerint parti bevezetéssel.
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7.2. A szennyvíz elvezető hálózat jellemző műszaki adatai
Csatorna hálózat
Gyomaendrődön elválasztott rendszerű csatornahálózat gyűjti össze a kelektező szennyvízet gravitációs, és
nyomóvezetékek segítségével. Az egyes szennyvíz öblözetek gravitációs hálózat segítségével összegyűjtött
mennyisge az öblözetnek megfelelő átemelőből nyomóvezeték segítségével távozik a csatlakozó öblözetekbe.
A település csatornahálózata négy ütemben valósult meg 1975 és 2009 között. A városi csatornahálózat
gravitációs vezetékei beton, vasbeton, azbesztcement, és KG-PVC anyagúak, míg a nyomóvezetékek KM-PVC,
KPE-PVC és aztbesztcementből készültek.
A települési szennyvíz-elevezető hálózat fontosabb adatait az alábbi táblázat mutatja be.
Szennyvízvezeték
anyaga

Szennyvízvezeté
k átmérője

Gravitációs szennyvízcsatorna
DN 200 mm
Beton, vasbeton
DN 300 mm
DN 200 mm
Azbesztcement
DN 300 mm
DN 400 mm
Műanyag (KGPVC)
DN 200 mm
Szennyvízcsatorna összesen:
Gravitációs bekötő vezeték
Műanyag (KGPVC)
NA 150 mm
Bekötővezeték összesen:
Nyomóvezeték
DN 80 mm
DN 100 mm
Műanyag (KM-PVC)
DN 150 mm
DN 200 mm
Műanyag (KPE-PVC) DN 63 mm
DN 125 mm
Azbesztcement
DN 300 mm
DN 400 mm
Nyomóvezeték összesen:

Létesített vezeték hossza (m)
1975-1984
1985-1994
1995-2004
között
között
között
290
540
600
710
140
16 410
18 690

1 020
2 230
4 100
340
870
8 560

2005-2009
között

Összes
(m)
1 850
9 340

1 220
43 930
45 150

42 210
42 210

103 620
114 810
41 370
41 370

61
367
3 319
890
125

125

154
3 233
3 387

4 637

4 557
1 170
1 170

1 443

3 319

9 319

Gyomaendrőd települési szennyvíz elvezető hálózatának csőanyag szerinti megoszlását szemlélteti az alábbi
ábra, a házi bekötővezetékek figyelmen kívül hagyásával:
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A település csatornahálózata négy ütemben valósult meg, 1975-től kezdődően. A jelentős hálózati bővítés húsz
évvel később, 1995-ben kezdődött. A szennyvíz elvezető rendszer időrend szerinti kiépítésének alakulását
szemlélteti az alábbi ábra:

14

Átemelők
A település területén 21 db közbenső átemelő gyűjti össze az öblözetekben összegyűlt szennyvizet, és továbbítja
a csatlakozó öblözetekbe nyomóvezeték segítségével. A településen 1 db végátemelő szállítja a településen
összegyűlő szennyvízmennyiséget a szennyvíztisztító telepre. A végátemelő, és a közbenső átemelők 1983 és
2002 között kerültek kiépítésre, a létesítmények főbb tulajdonságait az alábbi táblázat foglalja össze:

Átemelő jele

Átemelő
típusa

Szivattyú típusa

Szivattyúk
száma
(db)

Átemelő
kapacitása
(l/s)

A

fő

FLYGT CP 3201
MT 630

2

64

közbenső

FLYGT CP 3201
MT 630
FLYGT CP 3201
MT 630
FLYGT CP 3127
MT 430
WILO EMU FA
0532
FLYGT CP 3085
MT 434
FLYGT CP 3102
MT 430
FLYGT CP 3085
MT 434
WILO EMU FA
0532
FLYGT CP 3085
HT 252
FLYGT CP 3102
MT 430

2

14

2

14

2

20

1

5

2

8

1

17

2

8

1

5

2

6,2

2

15,6

2

14,5

2

11

2

5

2

2,9

2

6,8

2

9,2

2

9,0

2

15

2

13,5

2

7,4

2

12,5

E
F
H
Z
B1
B2
L1
P
C
G

közbenső
közbenső
közbenső
közbenső
közbenső
közbenső
közbenső
közbenső
közbenső
közbenső

H1
J
K
N
19
20
21

közbenső
közbenső
közbenső
közbenső
közbenső
közbenső

O

közbenső

D

közbenső

T

közbenső

S

közbenső

FLYGT CP 3085
HT 434
FLYGT CP 3127
HT 480
FLYGT CP 3085
MT 461
FLYGT CP 3085
MT 438
FLYGT CP 3085
MT 434
FLYGT NP 3085
MT 434
FLYGT NP 3085
MT 434
FLYGT NP 3102
NT 460
FLYGT NP 3085
MT 461
FLYGT NP 3085
MT 461
FLYGT NP 3085
MT 461

Átemelő
helye
Juhász Gyula
u.
Újkert sor
Pásztor János
u.
Gyoma-liget
Zrínyi- Fő u.
Besenyszög
Dávidházi S.
u.
Lábas u.
Piactér
Kilián tér
GárdonyiLévai u.
Körös sorMunkácsy M.
u.
Budai Nagy
Antal u.
Kárász u.
Endrődi liget
Somogyi u.
Hősök u.Esze T. u.
Hantos-kert
u.- Szondi u.
Orgona u.
Dobó u.
Tulipán u.
Ságvári u.

15

Az átemelők jellemzői méreteit, a szivattyúk teljesítményét, emelőmagasságát és szállított térfogatáramát mutatja
be az alábbi táblázat:

Átemelő
jele

Átemelő
típusa

Szivattyú
típusa

A

fő

FLYGT CP
3201 MT 630

közbenső

FLYGT CP
3201 MT 630
FLYGT CP
3201 MT 630
FLYGT CP
3127 MT 430
WILO EMU
FA 0532
FLYGT CP
3085 MT 434
FLYGT CP
3102 MT 430
FLYGT CP
3085 MT 434
WILO EMU
FA 0532
FLYGT CP
3085 HT 252
FLYGT CP
3102 MT 430
FLYGT CP
3085 HT 434
FLYGT CP
3127 HT 480
FLYGT CP
3085 MT 461
FLYGT CP
3085 MT 438
FLYGT CP
3085 MT 434
FLYGT NP
3085 MT 434
FLYGT NP
3085 MT 434
FLYGT NP
3102 NT 460
FLYGT NP
3085 MT 461
FLYGT NP
3085 MT 461
FLYGT NP
3085 MT 461

E
F
H
Z
B1
B2
L1
P
C
G
H1
J
K
N
19
20
21

közbenső
közbenső
közbenső
közbenső
közbenső
közbenső
közbenső
közbenső
közbenső
közbenső
közbenső
közbenső
közbenső
közbenső
közbenső
közbenső

O

közbenső

D

közbenső

T
S

közbenső
közbenső

Szivattyúk
teljesítménye
(kW)

Szivattyú
kapacitása
(m3/nap)

Szivattyú
emelőmagassága
(m)

Átemelő
térfogata
(m3)

18

342

15

22,5

18

342

15

5,25

18

342

15

4,9

5

72

14

2,8

2

14,4

18

4

1,2

43,2

6

5,33

2,6

72

10

6,13

1,2

43,2

6

6,15

2

14,4

18

3,66

2

25,2

12

4,88

2,6

72

10

5,11

1,2

43,2

6

3,47

5

50,4

21

4,95

1

36

6

5,05

0,4

21,6

3

4,93

1,2

43,2

6

4,42

1,2

43,2

6

5,3

1,2

43,2

6

4,33

2,6

50,4

11

4,7

1

36

6

3,68

1

36

6

4,64

1

36

6

5,49
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Szennyvíztisztító telep
A gyomaendrődi szennyvíztisztító telep kapacitása 1850 m3/nap, biológiai terhelése 16 846 LE.
Az érkező szennyvíz mechanikai tisztítása
A csatornahálózatból nyomócsövön érkező szennyvizeket (meglévő indukciós mennyiségmérőn keresztül
vezetve) a gépi tisztítású finomrácsot, valamint levegőztetett zsír- homokfogó egységeket tartalmazó
berendezésre vezetik.
A rács előtti fogadótérbe emel fel az előkezelt szippantott szennyvíz -, valamint a csurgalékvíz szivattyú is.
A gépi tisztítású finomrács résmérete 3 mm. A berendezés a kifogott rács-szemét és homok víztelenítését is
elvégzi. A kifogott rács-szemét és homok zárt surrantón át hullik le az alatta lévő elhelyezett fedeles
konténerekbe.
A berendezés a kidobó nyílásnál műanyag zsákoló feltétekkel ellátott, így kizárva a rács-szemét és a víztelenített
homok kihullását a kezelőtérben, valamint a környezetet terhelő szaghatást csökkentve.
A gépi rács tartalékaként megkerülési lehetőség biztosított 10 mm-es kézi tisztítású rácson.
A berendezésből gépi lefölözéssel kifogott zsír-uszadék tároló tartályba kerül, ahonnan szippantókocsival történik
az elszállítása.
A mechanikailag tisztított szennyvíz osztóművön keresztül gravitációsan folyik tovább a biológiai tisztító
fokozatra.
A gépi rács, levegőztetett zsír- és homokfogó berendezés zárt, könnyűszerkezetes kialakítású építményben kerül
elhelyezésre, amely a BIOCOS biológiai műtárggyal egybeépített.
A település gazdaságosan nem csatornázható területeiről szippantókocsikkal kerül beszállításra a zárt tározókból
a kommunális szennyvíz.
A szippantott kommunális szennyvíz fogadására a telep meglevő szippantott szennyvíz fogadó-előkezelő
műtárgya korszerűsítésre kerül.
A 2 állásos leürítő helyen egy új kőfogó és a darabos szennyezőanyagok felaprítására kialakított berendezés
kerül telepítésre.
A szippantókocsik (felváltva) ezen a berendezésen keresztül üríthetik le a beszállított szippantott kommunális
szennyvizet, amely gravitációsan folyik a meglevő/korszerűsített előkezelő berendezésbe.
Az előkezelő berendezésben történő levegőztetés (aerob állapotba hozás) után az előkezelt szippantott
kommunális szennyvíz átemelő szivattyúval részletekben kerül feladásra a gépi tisztítási finomrács és homokfogó
berendezésre.
A feladó szivattyú a teljes leürítést biztosító, újonnan kialakítandó zsompban telepítendő.
Az eleveniszapos biológiai tisztító egységről az eleveniszap bevezetési lehetőség biztosított a fogadó-előkezelő
műtárgyba, kézi tolózár működtetéssel, ezzel növelve az előkezelés hatékonyságát.
Osztó- és leválasztómű:
A mechanikai előtisztítás után a biológiai tisztító egységek közötti szennyvízkormányzást biztosító osztómű
következik.
Az osztóműben kerül kialakításra a csapadékidei un. „többlet” szennyvíz leválasztása és a haváriaüzembiztonsági tározókba (az egyik meglevő/megmaradó 1.000 m3 térfogatú un. oxidációs árok, valamint a
meglevő Dorr ülepítő) történő elvezetésnek biztosítása.
Az oxidációs műtárgyból a csúcs szennyvíz mennyiség lecsökkenése után szivattyúval kerül a betárazott
szennyvíz visszaemelésre a biológiai tisztítás előtti osztóműbe.
Amennyiben a tározó térfogata nem elégséges a ténylegesen beérkező csapadékvízzel hígított szennyvíz
betárolására, úgy a műtárgy túlfolyóval kialakított, amelyen a távozó/túlfolyó csapadékvízzel hígított szennyvíz
mennyiségmérés után a fertőtlenítő műtárgyba/tisztított szennyvíz végátemelőbe vezethető.
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A leendő tározó műtárgyban (jelenlegi oxidációs árok) meglevő levegőztető berendezések nem kerülnek
eltávolításra, így a betározott szennyvíz levegőztethető, így elkerülhető a szennyvíz berothadása, minőségének
romlása.
A BIOCOS rendszerű szennyvíztisztítási technológia ismertetése:
A BIOCOS eljárásnál egy levegőztetett eleveniszapos medencét (Belebungsbecken = B-medence) kombinálnak
2 db ülepítő- és keverő medencével (Sedimentation- und Umwälzbecken = SU-medencék), és ezeket
hidraulikusan összekötik a műtárgyfenék közelében elhelyezett nyílásokkal. Miközben a B-medencék nem
különböznek a hagyományos átfolyásos rendszerű, levegőztetett eleveniszapos eljárástól, az utóülepítő
medencét az SU-medencék helyettesítik.
A BIOCOS műtárgyakban, a levegőztető terekben a hatékony légbevitelt az 5,0 m-es vízmélység és az oldott
oxigénszint mérésről vezérelt légbevitel (2+1 db légfúvó) biztosítja, levegőztető terenkénti oldott oxigén mérésről,
1-1 frekvenciaszabályozóval működtetett 2+1 db légfúvóval.
A levegőztető medencékben a magas iszapkor (beérkező szennyvíz téli min. + 10 C hőmérséklete esetén az
összes iszapkor t = 15 d) eredményeként végbemegy a kívánt mértékű nitrifikáció. A levegőztető tér
oxigénigényét mélylégbefúvásos finombuborékos rendszer biztosítja.
A biológiai műtárgyakban, így a levegőztető terekben a vízszint állandó.
A szennyvíz foszfor tartalmát a biológiai tisztítás lecsökkenti a foszfor tartalom egy részének a fölösiszapba
történő beépülése által.
Az előírt határérték folyamatos biztosításához és a téli üzemhez vas-só oldat adagolást terveztek. A vegyszer
adagolása a levegőztető terekbe történik, ahol biztosított annak elkeveredése. A kicsapott foszfor az
ülepítés/fázis-szétválasztás során válik el a tisztított szennyvíztől.
A vegyszer adagolása a befolyó szennyvíz mennyiségével arányosan beállítható.
Fertőtlenítés:
A biológiailag tisztított szennyvíz az utóülepítőből/fázis-szétválasztó SU terekből a meglevő fertőtlenítő
műtárgyba jut, ahol a szennyvíz mennyiségével arányos fertőtlenítés lehetősége biztosított. Hatósági előírás
esetén a fertőtlenítéshez a szükséges behatási időt a meglevő műtárgy mellett a tisztított szennyvíz nyomócső
térfogata együttesen biztosítja.
Tisztított szennyvízelvezetés, befogadó:
A fertőtlenítő műtárgy után a tisztított szennyvíz a meglevő tisztított szennyvíz végátemelő aknába folyik,
ahonnan a tisztított szennyvíz a meglevő szivattyúkkal a befogadó Hármas-Kőrös felé kerül átemelésre, a
meglevő kitorkollóművön keresztül. A befogadó az említett folyó 70+950 fkm szelvénye, a bevezetés jellege: parti
bevezetés.
Iszapvíztelenítés, iszapkezelés:
Az iszapvíztelenítés polielektrolitos kondicionálás után történik. A víztelenített iszap szárazanyag tartalma min.
20-22 % lesz.
A víztelenített iszap részben az iszap befogadására engedéllyel rendelkező városi komposzttelepre, részben az
engedéllyel rendelkező mezőgazdasági elhelyező területekre kerül elszállításra.
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A tervezett szennyvíztisztító telep tervezési adatai, és a szennyvíz terhelése:
A szennyvíztelep tervezési adatai:
névleges hidraulikai kapacitás Q =

1.850

m3/d

biológiai terhelés :

16.846

LE

csapadékidei csúcs szv. hozam

260

m3/h

szárazidei csúcs szennyvízhozam (Q12)

154

m3/h

szárazidei nappali átlag (Q14)

132

m3/h

záporcsúcs idei összes napi terhelés

3122

m3/d

végátemelő kapacitása

270

m3/h

A szennyvíz (Q = 1.850 m3/d) terhelése:
KOIkr

1.092

g/m3

2.022

kg/d

546

g/m3

1.011

kg/d

ö-N

100

g/m3

185,3

kg/d

TS

637

g/m3

1.179

kg/d

összes-P

16,4

g/m3

30,3

kg/d

BOI5

A szennyvíztisztító telep biológiai terhelése 60 g BOI5/fő x d fajlagos érték alapján:

1850 m 3 /d x 0,546 kg BOI5 /m 3
0,060 kg BOI5 /fõ x d
= 16.846 LE
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8. Szennyvíz-víziközmű szolgáltatását ellátó szennyvíz-víziközmű törzsvagyon vagyonértékének
meghatározása
Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a szennyvíz-víziközmű vagyon vagyonértékelésének eredményeit. A tételes
vagyonleltárt mellékletben közöljük.

Gyomaendrőd szennyvíz-víziközmű szolgáltatását ellátó szennyvíz-víziközmű
vagyonleltárak

Település

Objektum típus

Gyomaendrőd Gerinc
vezetékszakasz
Gyomaendrőd Gerinc
vezetékszakasz
Gyomaendrőd Gerinc
vezetékszakasz
Gyomaendrőd Gerinc
vezetékszakasz
Gyomaendrőd Gerinc
vezetékszakasz
Gyomaendrőd Gerinc
vezetékszakasz
Gyomaendrőd Gerinc
vezetékszakasz
Gyomaendrőd Gravitációs
bekötővezeték
Gyomaendrőd Gravitációs
bekötővezeték
Gyomaendrőd Nyomóvezeték
Gyomaendrőd Nyomóvezeték
Gyomaendrőd Nyomóvezeték
Gyomaendrőd Nyomóvezeték
Gyomaendrőd Nyomóvezeték
Gyomaendrőd Nyomóvezeték
Gyomaendrőd Nyomóvezeték
Gyomaendrőd Nyomóvezeték
Gyomaendrőd Nyomóvezeték
Összesen

Szennyvíz elvezető hálózat
Anyag Átmérő
Hossz
Újraelőállítási
[mm]
[fm]
költség (Ft)

2014.06.12.

Állagmutató
(%)

Vagyonérték
(Ft)

AC

300

6178,88

331563242

38

125994033

AC

400

1793,91

147262629

38

55959798

B

200

769,05

28608660

38

10871288

B

300

1323,75

74490405

38

28306352

KG-PVC

110

91,46

1051790

38

399683

KG-PVC

160

500,57

6909353

53

3631003

KG-PVC

200

72782,12

2776283094

68

1900098310

AC

200

3729,25

107625005

38

40897497

KG-PVC

160

35504,35

465106985

69

321118325

AC
AC
AC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
PE

125
300
400
110
125
160
250
90
63

154,11
4411,48
1127,95
3617,83
234,98
898,5
42,97
62,84
173,73
133397,73

2342472
38
194987416
38
74670290
38
49564271
74
3477704
76
14465850
76
1065656
38
829488
52
2119506
58
4282423816 61,72 %

890139
74095218
28374709
36924650
2643054
10994047
404948
431334
1229314
2643263702
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Település
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd

Átemelő jele
A. jelű átemelő
E. jelű átemelő
F. jelű átemelő
H. jelű átemelő
Z. jelű átemelő
B1. jelű átemelő
B2. jelű átemelő
L1. jelű átemelő
P. jelű átemelő
C. jelű átemelő
G. jelű átemelő

Gyomaendrőd H1. jelű átemelő
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd

J. jelű átemelő
K. jelű átemelő
N. jelű átemelő
19. jelű átemelő
20. jelű átemelő

Gyomaendrőd 21. jelű átemelő
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Összesen

Település

O. jelű átemelő
D. jelű átemelő
T. jelű átemelő
S. jelű átemelő
E1. jelű átemelő

Megnevezés

Gyomaendrőd
Gyomaendrőd szennyvíztisztító
telep
Összesen

Átemelők
Elhelyezkedés
Üzembe
helyezés
dátuma
Mirhói u.
1983
Újkert sor
1983
Vásártéri ltp.
1983
Erzsébet liget
1983
Zrinyi u.
1990
Madách u.
1995
Zalka M. u.
1995
Lábas u.
1995
Piactér
1993
Hatház u.-Kilián u.
2002
Gárdonyi u. -Lévai
2002
u.
Körös sor2002
Munkácsy M. u.
Budai Nagy A. u.
2002
Kárász u.
2002
Népliget u.
2002
Somogyi u.
2003
Hősök u. -Esze T.
2003
u.
Hantos-kert u. 2003
Szondi u.
Orgona u.
2002
Dobó u.
2002
Tulipán u.
2002
Ságvári u.
2002
Ipartelep u.
2002

Újraelőállítási
költség (Ft)

28000000
24000000
22000000
14000000
13950143
18777600
16502400
17354303
13842048
17086463
20837377
18061057

29

5219646

24244223
17841600
17606017
18061057
24244223

29
29
29
30
30

7006580
5156222
5088139
5409287
7261144

18451583

30

5526249

15853823
29
14522112
29
18451583
29
18451583
29
14760000
29
426899195 23,46 %

Szennyvíztisztító telep
Elhelyezkedés Létesítés Újraelőállítási
éve
költség (Ft)
02238/3 hrsz.

1983

Vagyonérték

Állagmutató
(%)
10
10
10
10
16
21
21
21
19
29
29

(Ft)
2800000
2400000
2200000
1400000
2225047
3980851
3498509
3679113
2643831
4937989
6022002

4581754
4196890
5332508
5332508
4265640
100163909

Állagmutató
(%)

Vagyonérték
(Ft)

843 704 845

90,83 %

766 381 635

843 704 845

90,83 %

766 381 635
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Gyomaendrőd település összegző vagyonleltára
Megnevezés
Szennyvíz elvezető hálózat
Átemelők
Szennyvíz telep
Összesen

Újraelőállítási költség
(Ft)

Állagmutató
(%)

Vagyonérték
(Ft)

4282423816

61,72 %

2643263702

426899195

23,46 %

100163909

843 704 845

90,83 %

766 381 635

5 553 027 856

3 509 809 246

Gyomaendrőd szennyvíz-víziközmű szolgáltatását ellátó szennyvíz-víziközmű törzsvagyon vagyonértéke
3 509 809 246 Ft,
azaz
hárommilliárd-ötszázkilencmillió-nyolcszázkilencezer-kettőszáznegyvenhat Forint.
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9. Pótlási szükségletek előrejelzése
9.1. Pótlási szükségletek meghatározásának módszertana
A megfelelő módszertannal elvégzett vagyonértékelés során felállított vagyonleltár alapján, az objektumonként
megállapított pótlási költség és a pótlás várható idejének ismeretében a műszaki rendszerek jövőben várható
rekonstrukciós szükségletei előrejelezhetőek. Mivel az eszközök, objektumok pótlásának konkrét időpontja
számos tényező függvénye (pl. üzemvitel, karbantartás, terhelés, kihasználtság, időjárás stb.), racionális
műszaki, szakmai szempontok mérlegelése alapján a pótlási csúcsok elnyújthatóak.
A vagyonleltár alapján lehetőség van a pótlási feladatokhoz szükséges források tervezésére is. A szükséges, ill. a
számvitelileg megképezhető pótlási fedezet két féle megközelítésben számítható.
Az „Éves pótlási költség” az objektumok pótlási költsége és várható élettartama alapján számított érték. Az „Éves
elszámolható amortizáció” a megállapított vagyonérték és a számviteli leírási kulcsok alapján számítható. Ez
utóbbi maga a számvitelben elszámolható éves értékcsökkenés, mely a jövőbeni rekonstrukciók legfontosabb,
belső fedezetét jelentheti. A pótlási, rekonstrukciós feladatokra rendelkezésre álló, ill. felhalmozható források
konkrét mértékét a központi árhatósági döntések természetesen befolyásolhatják.
9.2. Pótlási szükségletek előrejelzése
Az alábbiakban ismertetjük a jelen tanulmányban vizsgált szennyvíz víziközmű-rendszer 2013-2063 közötti
időszakban évenként jelentkező pótlási szükségleteinek (objektumok pótlási költségeinek) mértékét. A mellékelt
részletes vagyonleltár alapján előállított alábbi információ tájékoztató jellegű, mivel a rövid élettartamú eszközök
visszatérő pótlásának ütemét a jövőbeli üzemeltetési tapasztalatok hiányában nem állt módunkban becsülni, így
azoknál csak a jelenleg működő eszközök egyszeri pótlását vettük figyelembe.
A pótlási szükséglet alapvetően három objektumtípusból tevődik össze: csatornahálózat, szennyvízátemelők,
szennyvíztelep.
A pótlási terv számítása során figyelembe vettük a KEOP pályázat szerint megvalósítandó közműelemeket is. A
pályázatban foglalt műszaki tartalom szerint a szennyvíztelep Nagycenken megszüntetésre kerül, az új telep
Nagylózson épül meg. A szennyvízcsatorna hálózaton az új telepre szintén pályázati forrásból megvalósítani
tervezett nyomóvezetékek kerülnek kiépítésre. A Nagylózson létesítendő új szennyvíztisztító telepet, valamint a
szennyvízelvezető hálózat új nyomóvezeték szakaszait figyelembe vettük a pótlási terv elkészítésekor, míg a
felhagyásra kerülő nyomóvezeték szakaszokat – melyek Nagycenk irányába a felhagyásra kerülő telepre
szállították a szennyvizet – nem szerepeltettük a pótlási terv számításaiban.
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A vizsgált szennyvíz-viziközművek pótlási szükségleteinek előrejelzése, Ft
Pótlás várható éve

Pótlás várható költsége (Ft) Pótlás várható éve

Pótlás várható költsége (Ft)

2014

33890000

2042

36800000

2015

243395000

2043

79421000

2017

31000000

2044

726736000

2019

38601000

2045

1192554000

2020

3030000

2047

34042000

2021

37500000

2049

72359000

2022

21000000

2050

24030000

2023

18503000

2051

700000

2024

441636000

2052

1580631000

2025

233769000

2053

297981000

2026

17387000

2054

444678000

2028

62422000

2055

233769000

2029

56559000

2056

51183000

2030

1800000

2057

21000000

2033

984494000

2058

7200000

2034

442656000

2059

40404000

2035

346625000

2060

1800000

2036

42965000

2061

21464000

2039

35559000

2063

36800000

2040

414242000

2064

463656000

A pótlási tervet részletesen a melléklet „Gyomaendrőd-Pótlási_terv_részletes-20140612.xls” excel táblázata
tartalmazza.
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10. GNyilatkozat
A vonatkozó hatályos rendeletekben foglaltak alapján a VTK Innosystem Kft. nevében kijelentjük, hogy a
„Közművagyon-értékelési Szakvélemény” c. dokumentáció elkészítéséhez a közterületi szennyvízvíziközműhálózatra vonatkozó adatokat a Megbízó szerezte be, azokat a szakvéleményünkben az
adatszolgáltatásnak megfelelően használtuk fel. Figyelembe vettük a Megbízó alapadat szolgáltatásait és a
műszaki vizsgálatok során a vonatkozó előírásokkal összhangban alkalmaztuk.
A szakvélemény elkészítéséhez szükséges egyeztetéseket elvégeztük, az állapotfelmérés műszaki tartalmú
részeit az érdekeltekkel egyeztettük.
A vagyonértékelés módszertana megfelel az általános érvényű és eseti hatósági előírásoknak, a vonatkozó,
nemzeti és ágazati szabványok előírásainak, az egyedi műszaki követelményeket meghatározó rendeleteknek és
szabályzatoknak, azoktól való eltérésre nem volt szükség.
A vagyonértékelők teljes felelősséggel tartoznak az alábbiak garantálásáért:
 azért, hogy hozzáértő, képesített személyek, akiket tevékenységük folytatásától nem tiltottak el
valamilyen tényleges, lehetséges vagy észlelt érdekkonfliktus miatt, vagy pedig bejelentették, és
helyreigazító lépéseket tettek a tervezett feladatok végrehajtása érdekében;
 azért, hogy megbízatásuk világosan megfogalmazásra került, egyértelmű megszövegezésben,
valamennyi olyan feltételt megfogalmazván, amely a feladattal összefügg, a megbízatás összhangban
áll az Megbízó igényeivel és a törvények, szabályok kényszerítő erejével, azt bizalmi
felelősségvállalásnak vagy szakmai etikai ügynek tekintik, és arról mindkét fél kifejezetten megállapodott
az új vagy ismételt utasítások elfogadását megelőzően.
A vagyonértékelők teljes felelősséggel tartoznak továbbá az alábbiak garantálásáért:
 Diszkréció/Bizalmasság – az értékelőknek minden dokumentumot és információt diszkréten kell
kezelniük, és az információt csakis kizárólag a készítendő értékbecsléshez használhatják fel;
 Objektivitás – az értékelők kötelezve vannak arra, hogy az értékelést elfogulatlan és objektív módon
készítsék el, a legjobb tudásuk és elgondolásuk szerint;
 Pártatlanság/Függetlenség – az a tény, hogy az értékelőt javadalmazásért alkalmaznak nem zárja ki
automatikusan a pártatlanságot és függetlenséget. Semmilyen személyes érdekünk nem fűződik az
értékelés tárgyát képező létesítményhez, és pártatlanságunkat semmi sem befolyásolta.
 Technikai kompetencia – az értékelőknek a kapott utasítás alapján az értékelésre megvan a szükséges
technikai jártasságuk, kompetenciájuk és tapasztalatuk.
A vizsgált objektumok megállapított vagyonértékének validitása feltételezi, és egyben megköveteli, hogy a
környezeti adottságok drasztikusan ne változzanak, hasonlóan az objektumok állagában változás ne álljon be.
(árvíz, földrengés, belvíz, súlyos környezetszennyezés, tűzkár, rongálás, stb.)
Budapest, 2014. június 12.

Kiss Gergely
okl. építőmérnök
vagyonértékelő

Dr. Major Veronika
VTK Innosystem Kft.
ügyvezető igazgató

Vas Péter
okl. építőmérnök

26

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. június 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. évközi gazdálkodási beszámoló
Csényi István
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. elkészítette az évközi gazdálkodási beszámolóját, amely a január – április hónap
adatait tartalmazza.
A beszámoló alapján a társaság 1-4 hónap során 4.433,- eFt eredményt ért.

Döntési javaslat
"Az évközi beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete elfogadja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2014. év január – április
hónap évközi gazdálkodási beszámolóját.
A társaság 2014. január – április hónap gazdálkodásának eredménye: 4.433,- eFt.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

4

Statisztikai számjel

13087085-9604-113-04
Cégjegyzék szám

04-09-005983

Vállalkozás megnevezése

Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft
Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.sz.

Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEG

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt : Gyomaendrőd, 2014. június 03.

Vass Ignác sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)
P.H.

Statisztikai számjel

3/2

13087085-9604-113-04
Cégjegyzék szám

04-09-005983
"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat
Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2014.04.30.
Eszközök (aktívák)
adatok ezer forintban
Sorszám
a
01.

Megnevezés

Előző év

b

c

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+04+06.sor)

02.

I. Immateriális javak

03.

ebből: az értékhelyesbítés

04.

II. Tárgyi eszközök

05.

ebből: az értékhelyesbítés

06.
07.
08.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

Előző év
módosítása
d

Tárgyév
e

65 915

66 266

0

0

65 915

66 266

5 421

5 421

0

0

5 472

11 089

206

206

ebből: az értékhelyesbítés
B. FORGÓESZKÖZÖK (09+10+11+12.sor)

09.

I. Készletek

10.

II. Követelések

3 695

9 415

11.

III. Értékpapírok

0

0

12.

IV. Pénzeszközök

1 571

1 468

13.

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

35

0

14.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) összesen (01+08+13.sor)

71 422

77 355

Kelt : Gyomaendrőd, 2014. június 03.
Vass Ignác sk.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel

3/3

13087085-9604-113-04
Cégjegyzék szám

04-09-005983
"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat
Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2014.04.30.
Források (passzívák)
adatok ezer forintban
Sorszám
a
15.

Megnevezés

Előző év

b

c

D. SAJÁT TŐKE (16+18+19+20+21+22+23.sor)

16.

I. Jegyzett tőke

17.

ebből: visszavásárolt tul. részesedés névértéken

18.

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

19.

III.Tőketartalék

20.

IV. Eredménytartalék

21.

V. Lekötött tartalék

22.

VI. Értékelési tartalék

23.

VII.Mérleg szerinti eredmény

24.

E. CÉLTARTALÉK

25.

F. KÖTELEZETTSÉGEK

Előző év
módosítása
d

Tárgyév
e

11 086

15 519

3 200

3 200

29 295

29 295

-27 085

-26 830

5 421

5 421

255

4 433

0

0

34 884

37 442

26.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

27.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

3

0

28.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

34 881

37 442

29.

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

25 452

24 394

30.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen (15+24+25+29.sor)

71 422

77 355

Kelt : Gyomaendrőd, 2014. június 03.
Vass Ignác sk.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

MÉRLEG

terv

2011
01.
02.
04.
06.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

A.
I.
II.
III.
B.
I.
II.
III.
IV.
C.

Befektett eszközök
IMMATERIÁLIS JAVAK
TÁRGYI ESZKÖZÖK
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
Forgóeszközök
KÉSZLETEK
KÖVETELÉSEK
ÉRTÉKPAPÍROK
PÉNZESZKÖZÖK
Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

D. Saját tőke
I. JEGYZETT TŐKE
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE
III. TŐKETARTALÉK
IV. EREDMÉNYTARTALÉK
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
E. Céltartalék
F. Kötelezettségek
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
G. Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

2014. 01.04.-ig

2012

2013

2014

42286

68988

65915

62164

66266

42286

68988

65915

62164

66266

9647
463
3975

5144
133
2897

5472
206
3695

4300
300
3000

11089
206
9415

5209
2199

2114
88

1571
35

1000
100

1468

54132

74220

71422

66564

77355

-5560
3100

10832
3200

11086
3200

11679
3200

15519
3200

19315
-21770

29296
-28009

29295
-27085

29296
-26886

29295
-26830

-6205

5421
924

5421
255

44496

40863

44496
15196
54132

40863
22525
74220

34884
3
34881
25452
71422

EREDMÉNYKIMUTATÁS

5421
648

5421
4433

34385

37442

34385
20500

37442
24394

66564

77355

terv
2011

2012

2013

2014

2014. 01.04.-ig

Értékesítés nettó árbevétele

94047

90227

97769

98520

14261

II
III.

Aktivált saját teljesítmény értéke
Egyéb bevétel

59664

38268

34133

36030

20500

IV.

Anyagjellegű ráfordítások

82620

67104

67634

69203

9959

V

Személyi jellegű ráfordítások

58725

57751

49875

50000

17806

VI
VII

Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítás

3105
15831

3440
10975

3672
9823

3700
10250

782
1546

A.

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

-10775

898

1397

4668

32

30

30

I

-6570

VIII.

Pénzügyi műveletek bevételei

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

2070

750

750

B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

-100

-2038

-720

-720

2

C.
X.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
Rendkívüli bevételek

-6670
465

-12813
13824

178
21

677
21

4670

XI

Rendkívüli ráfordítások

D

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY

E

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

XII

Adófizetési kötelezettség

F.
XIII

ADÓZOTT EREDMÉNY
Jóváhagyott osztalék, részesedés

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

29
129

2

465

13824

21

21

-6205

1011

199

698

87

0

50

237

-6205

924

199

648

4433

-6205

924

199

648

4433

0

4670

2014. Üzleti terv

2014. 01-04hóig

Bevételek
belépőjegy
gyógyászat
szállás
bérleti díj+ közüzemi díj
egyéb ért
ért.nettó árbev. Össz.
egyéb bevételek
támogatás P.H
1 éven belüli
bérleti díj

52 500
34000
8000
3720
300
98 520
36031
32210
20000
12210

5 548
7 490
948
275
14 261
20502
20400

fejlesztésre kapott támogatás, juttatás( tervezői díj)
Fejleszt.támogatás elhatárolt összege
támogatás munmkaügyi
Egyéb bevételek
-rendkívüli bevétel
összesen
átvezetés miatt
Bevételek összesen

2200
1600
21
36 031

20 502

134 601

34 763

21375
1160
12170
8045
1900
6215

43
393
-1257
907
581
1199

250
5600
365
bérleti díj
10855
hirdetési díj
2400
egyéb igénybevett szolg.
26458
könyvelő, könyvvizsg
2670
reumatológus, gyógytornász
2914
labor
1770
szennyvíz
4022
Telefon, posta
985
Egyéb(javítás,utazás, ügyvéd stb.)
7626
egyéb szolg.(biztosítás,előadóműv, számtech. Sz.bank ktg,tagdíj)
6471
bérköltség+járulék
50000
écs
3700
össz költség
122903
Ráfordítások
11000
Adózás előtti EREDMÉNY
698

79
1053
67
338
1059
6739
646
1016
1329
726
254
2229
539
17806
782
28547
1546
4 670

102

Költségek
víz,gáz,villany
víz
áram
gáz
fenntartási, alkatrész, üzemanyag
egyéb anyag költség
irodaszer, nyomtatvány.
karszalag,tisztítószer, kézt, wc pap
Egyéb(1 éven beül elh.)

3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. június 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaszolg Ipari Park Kft. évközi gazdálkodási beszámoló
Csényi István
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!

A Gyomaszolg Ipari Park Kft. elkészítette az évközi gazdálkodási beszámolóját, amely a január – április hónap
adatait tartalmazza.
A beszámoló alapján a társaság 1-4 hónap során - 7.733,- eFt eredményt ért el.
Döntési javaslat
"Évközi beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete elfogadja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2014. év január – április hónap
évközi gazdálkodási beszámolóját.
A társaság 2014. január – április hónap gazdálkodásának eredménye: -7.433,- eFt.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. június 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Kulturális Egyesület Komédiás Kör szerződésmódosítási kérelme
Mag Barbara
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Kulturális Egyesület Komédiás Kör a 2013. évi támogatást szolgáló alapokra pályázatot nyújtott be OMT-006-13
azonosító jellel. Pályázata támogatásban részesült, azonban a szerződésben meghatározott időre (2014. január 31.)
nem tudott elszámolni, mivel a támogatási összegek egy részét nem tudta felhasználni. Így akkor az Egyesület
szerződésmódosítási kérelmet nyújtott be az elszámolás határidejének meghosszabbítására, amit a Bizottság
jóváhagyott, és az elszámolás határidejét június 30. napjáig meghosszabbította.
2014. május 14-én újabb szerződésmódosítási igény érkezett az Egyesület felől, melyben kérik a határidő további
hosszabbítását. Az indoklás az előterjesztés mellékletét képező módosítási kérelemben olvasható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szerződésmódosítási kérelemről dönteni szíveskedjen.
Döntési javaslat
"Kulturális Egyesület Komédiás Kör szerződésmódosítási kérelme"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális Egyesület Komédiás Kör szerződés
módosítási kérelmét elfogadja és az OMT-006-13 azonosító számú támogatási szerződésének támogatási időszakát
2014. december 31. napjáig meghosszabbítja. A kedvezményezett a program megvalósítását követő 30 napon belül,
de legkésőbb 2015. január 31. napjáig köteles pénzügyi elszámolást és szakmai záróbeszámolót benyújtani.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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A hivatal tölti ki

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

PÁLYÁZATI, EGYEDI TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM

TAMAMOD14

Benyújtható Gyomaendrőd Város Önkormányzata által az Idegenforgalmi, Civil, Sport,
Polgármesteri, Környezetvédelmi Alapokból nyújtott támogatásokhoz

Hatályos 2014.03.01-től

Érkeztető bélyegző helye

Gyomaendrőd,
év

hó

nap

A kérelmet érkeztette: ______________________________

I. Projekt és támogatási adatok:
1. A pályázó: Kulturális Egyesület Komédiás Kör
3. Támogatási id.:

2 0 1 4

0 1

0 1

-

2. Módosítás oka: 3

2 0 1 4

0 9

0 4

4. Pály. az.: O M T

0 0 6

1 3

5. A pályázati cél:

6. Megítélt támogatás:
9. Módosítási igény:

2 3 6 8 1 0 7. Kiutalva eddig:

2 3 6 8 1 0

2 3 6 8 1 0 10. Különbözet.:

0

8. Támogatási alap:

6

pozitív szám = még utalandó
negatív szám = visszafizetendő

II. A szerződés módosítás okának indokolása (maximum 2500 karakter):

III. A pályázat szerződés-módosítási kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Gyomaendrőd
helység

2 0 1 4

0 5

1 4

év

hó

nap
Hajdú
László
_____________________________________
a pályázatot benyújtó képviselője

Kitöltő verzió:2.57.0 Nyomtatvány verzió:1.0

Nyomtatva: 2014.05.21 08.01.29

PÁLYÁZATI, EGYEDI TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM

TAMAMOD14_02

Benyújtható Gyomaendrőd Város Önkormányzata által az Idegenforgalmi, Civil, Sport,
Polgármesteri, Környezetvédelmi Alapokból nyújtott támogatásokhoz

IV. Költségvetés:
Ktgv. kód

A költség/kiadásnem megnevezése (részletezése)

Összeg (ft)

A

Dologi kiadások költségei

A1

Ingatlan üzemeltetés költségei

0

A2

Jármű üzemeltetés költségei

0

A3

Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei

0

A4

PR, marketing költségek

A5

Humán-erőforrás fejlesztésének költségei

0

A6

Utazás-, kiküldetés költségei

0

A7

Szállítás költségei

0

A8

Munka-, és védőruha, védőfelszerelés költségei

0

A9

Egyéb beszerzések, szolgáltatások

2 3 6 8 1 0

4 7 0 0

nyomdaköltségek

2 3 2 1 1 0

szállás, étkezés, oktatási díj

B

Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei

0

B1

Bérköltség

0

B2

Megbízási díj

0

B3

Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel

0

B4

Egyéb foglalkoztatás költségei

0

C

Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése

0

C1

Tárgyi eszköz beszerzés

0

C2

Immateriális javak beszerzése

0

Összes kimutatott (módosított) költség = (A+B+C):
Önerő:

2 3 6 8 1 0

Pályázati projektben igényelhető (módosított) támogatás:

2 3 6 8 1 0

Kitöltő verzió:2.57.0 Nyomtatvány verzió:1.0

0

Nyomtatva: 2014.05.21 08.01.30

5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. június 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2014. évi közbeszerzési terv 1. sz. módosítása
Nyíri Szmolár Eszter
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.)
hatálya alá tartozó szervezet a Kbt. 33. § (1) bekezdése alapján minden év március 31. napjáig Közbeszerzési
Tervet köteles készíteni. A tervnek tartalmaznia kell az adott költségvetési év közbeszerzési értékhatárt meghaladó
építési beruházásait, szolgáltatásait és beszerzéseit. A terv elkészült, a Képviselő-testület a 163/2014. (III.27.) Gye.
Kt. számú határozatával azt jóvá is hagyta.
A terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét.
A törvény lehetőséget ad a tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított
közbeszerzésre is.
Idő közben felmerül további két – a Kbt. hatálya alá eső – beszerzés, melyek beépítésre kerültek a döntési
javaslatban közölt 2014. évi tervbe. A Turisztikai attrakciókkal kapcsolatos beszerzések is hamarosan módosításra
kerülnek, azonban ehhez szükséges a végleges – a projekthez kapcsolódó – közbeszerzési tervre is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntési javaslat jóváhagyására!

Döntési javaslat
"2014. évi közbeszerzési terv 1. sz. módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. §-ában
foglaltak szerint elkészített Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi Közbeszerzési Tervének 1. sz.
módosítását az alábbiak szerint:
2014. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV
1. sz. módosítása
- módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Intézmény: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2014.
1)
1.
Közbeszerzési eljárás tárgya
2.
Beszerzés megnevezése
3.
Eljárás rendje
4.
Eljárás típusa
5.
Beszerzés becsült értéke
6.
Fedezet
7.
Eljárás tervezett időpontja

Árubeszerzés
Gázbeszerzés 2014-2015. gázév
Nemzeti
Kbt. 121. § (1) bek. b)
35.000.000 M Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2014. II. negyedév
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8.

Beszerzés tervezett teljesítési ideje

2014-2015 gázév

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

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

3)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

4)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

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

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

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

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

6)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

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

Árubeszerzés
Villamos energia beszerzés 2015. évre
Nemzeti
Kbt. 121. § (1) bek. b)
28.000.000 Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2014. III. negyedév
2015. évre
Építési beruházás
A 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján a Gyomaendrődi
Varga Lajos sportcsarnok infrastruktúrájának fejlesztése
valamint pótmunkáinak elvégzése
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
20.391.724 Ft
Támogatás: 14.000.000 Ft, önerő (költségvetési
rendeletben biztosítva): 11.977.489 Ft
2014. I. félév
2014. május - november
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7)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

8)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

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

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

9)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

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

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

10)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

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

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

11)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.

Eljárás tervezett időpontja

Szolgáltatás
Városi közintézmények komplex energetikai fejlesztése
Gyomendrődön KEOP-5.5.0/A/12
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
14.699.830 Ft
Pályázati nyertesség esetén támogatás 85%, önerő
15%
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
Építési beruházás
"Lélekkel a Körösök mentén" - Turisztikai fejlesztések a
vallás és a Körös ökológiája tükrében DAOP-2.1.1/J-122012-007
Nemzeti
Kbt. 121. § (1) b)
336.483.836 Ft
Pályázati nyertesség esetén 100% támogatás
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
Szolgáltatás
"Lélekkel a Körösök mentén" - Turisztikai fejlesztések a
vallás és a Körös ökológiája tükrében DAOP-2.1.1/J-122012-007
Nemzeti
Kbt. 121. § (1) b)
36.104.149 Ft
Pályázati nyertesség esetén 100% támogatás
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
Árubeszerzés
"Lélekkel a Körösök mentén" - Turisztikai fejlesztések a
vallás és a Körös ökológiája tükrében DAOP-2.1.1/J-122012-007
Nemzeti
Kbt. 121. § (1) b)
59.225.094 Ft
Pályázati nyertesség esetén 100% támogatás
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
Építési beruházás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában
lévő belterületi utak fejlesztése DAOP-3.1.1/B-11-20110009
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
118.369.376 Ft
Pályázati nyertesség esetén 90% támogatás, 10%
önerő
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
9

8.

Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Pályázati nyertesség esetén 2014 évben

12)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

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

13)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

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

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

Építési beruházás
DAOP-5.2.1./D-2008-0002 azonosító számú
„Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex
belvízrendezési program megvalósítása a belterületen
és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” című
projekten belül kivitelezési kiegészítő építési beruházás
elvégzése Gyomaendrőd városában vállalkozási
szerződés keretében.
Nemzeti
Kbt. 94. § (3) bek. a) Hirdetmény nélküli tárgyalásos
49.945.544 Ft
85 % Uniós támogatás, 15% önerő
2014 évben
2014 évben

14)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Szolgáltatás
Teljes körű központi háziorvosi ügyelet ellátása
Nemzeti
Kbt. 121. § (1) bek. b) Nyílt
48.000.000 Ft
OEP támogatás + költségvetési rendeletben biztosítva
2014 évben
2014-2016

Gyomaendrőd, 2014. június 26.
………………………………………..
Várfi András
Polgármester

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

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 06. 26.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. június 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásával kapcsolatos ügyek
Nyíri Szmolár Eszter
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2013. év végén tárgyalta a T. Testület a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. működésének költségeit,
valamint az ezzel kapcsolatos Társulási Megállapodás módosítását, azonban ezek akkor elutasításra kerültek, így a
Kft.-vel kapcsolatos költségek a költségvetés tervezésébe szervesen nem kerültek bele. Sajnos anno, mikor ez a
pályázat íródott, ugyan minden egyéb költséget igyekeztek belekalkulálni az önkormányzatok, azonban a pályázatba
„bedolgozott” cég működési költségeit nem.
A cég 2014 év elején bejegyzésre került, és megkezdte az engedélyeztetési eljárásokat. 2014. év folyamán az
ügyvezető személyében változás állt be, Berkes Zsuzsanna lemondott, helyébe Hamza Zoltán ügyvezető került.
Berkes Zsuzsanna bére 350.000.- Ft/hó + járulékai, mely bérezés 2014. május 15-ig áll fenn. Ezt követően Hamza
Zoltán bérezése 100.000 Ft/hó megbízási díjjal lett megállapítva.
A Kft. létrehozásával további költségek merültek fel: könyvelő, könyvvizsgáló, FEB tagok megbízási díjai, tőke +
tőkeemelés (e két utóbbi Önkormányzatunkra eső részét befizettük). Mindezek mellett számítani kell majd további
működési költségekre is, mely keretében rezsi díjak, illetve gépjármű használat megfizetésére lehet számítani, bár
ezek költség becsléseit jelenleg nem ismerjük.
A legnagyobb probléma az, hogy 2014. januárjában ugyan elfogadta a Testület azt, hogy az új cég létrehozásával
kapcsolatos előírások a Társulási megállapodásban rögzítésre kerüljenek, de akkor a forrásról már nem esett szó. A
januári ülésen Betkó József képviselő úr elmondta, hogy „a maga részéről aggályosnak tartja a törzstőke
befizetésének arányát, a működési hozzájárulás pedig több mint 20 millió Ft öt év alatt. A Kft. ügyvezetője nem
Gyomaendrődért fog dolgozni, mi csak azért léptünk be ebbe a Kft-be, mert a pályázat ezt megkívánta. Az
ügyvezető 350.000 Ft havi díját el tudja fogadni abban az esetben, ha a cég beindult és azt meg tudja termelni.
Ugyanakkor ki tudja termelni a működési költségeket is és nem éves befizetésekkel fogják azt állni a
tagönkormányzatok. A Felügyelő Bizottságban, melynek személye is tagja, nagyban fogja képviselni a költségek
leszorítását, és azok alacsonyan tartását. Amennyiben a működési költségeket a kft nem tudja kitermelni abban az
esetben a működési költségek csökkentését fogja javasolni, amihez majd kérni fogja a képviselő-testület
támogatását.”
Most a legnagyobb feladat a forrás kijelölése, ezek után pedig részletesen szükséges elemezni, hogy Gyomaendrőd
a cég fenntartásában milyen módon működjön közre (egyenlőre Hunya és Örménykút is közreműködik, mind a
törzstőkéhez hozzájárultak, mind a működési költségekhez, pedig nekik nincs részesedésük a pályázatban és nem
is fog feléjük szolgáltatni az új cég!).
Szinte minden Kistérségi ülésen elhangzott az, hogy a jelenlegi finanszírozás nem a legmegfelelőbb. Ennek
újratárgyalására az adhat alapot, ha a KEOP-1.1.1./C/13-as, 2013. évben beadott – szintén hulladékgazdálkodási
rendszerek fejlesztéséről szóló – pályázat nyertes lenne. Mivel a mai napig sajnos erről nincs információnk, viszont
be kell fizetni a hozzájárulásokat, ezért mindenképpen szükséges az igazságos – területenként eltérő működési
volumennek megfelelő – finanszírozás kidolgozása.
A Társulási megállapodás VIII. 3. pontja az alábbi lehetőségeket adja:
„A munkacsoport keretén belül vagy külön megállapodás alapján ellátott ágazati és egyéb feladatok költségeihez az
önkormányzati hozzájárulás megosztása történhet:
- lakosságarányosan
- az ellátottak arányában
- a feladat ellátását igénylő munkanapok arányában
- ügyiratszámok alapján
- a feladatellátásra jellemző egyéb módon.
amelyet külön megállapodásban rögzíteni kell.”
Arról is többször esett szó mind a kistérségi üléseken, mind a helyi üléseken, hogy a törzstőke befizetéseket
korrigálni kell beruházás arányosan, ez a korrekció a mai napig nem valósult meg.
A finanszírozás megbontva kerül szemléltetésre: 1. Törzstőke, 2. Működési költségek
1.1. Törzstőke jelenleg:
Település

Törzstőke lakos szám alapján
KSH adatai alapján
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Törzstőke:
3 000 000,00 Ft

Gyomaendrőd
Szarvas
Békésszentandrás
Csabacsűd
Kondoros
Kardos
Hunya
Örménykút
Összesen:

14 207
16 865
3 799
1 896
5 296
671
661
414
43 809

fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő

32,43%
38,50%
8,67%
4,33%
12,09%
1,53%
1,51%
0,95%
100,00%

972 882,28 Ft
1 154 899,68 Ft
260 152,02 Ft
129 836,33 Ft
362 665,21 Ft
45 949,46 Ft
45 264,67 Ft
28 350,34 Ft
3 000 000,00 Ft

1.2. Törzstőke alakulása a javasolt korrekció után:
Lenti táblázatban a KEOP beruházás aránya alapján lett meghatározva a bevitt vagyon mértéke, mely a szavazati
arányt is biztosítja. Ez alapján lehet kalkulálni a törzstőkét (mivel Hunya és Örménykút is úgy határozott, hogy a
törzstőkéhez hozzájárul).

Település
Gyomaendrőd
Szarvas
Békésszentandrás
Csabacsűd
Kondoros
Kardos
Hunya
Örménykút
Összesen:

Bevitt vagyon és szavazati arány megoszlása:
Szavazati arány
KEOP-1.1.1.-2F
alapján kalkulált
pályázatba bevitt
Szavazati arány
százalék
vagyon
Törzstőkéhez
százalékosan
248
24,80%
24,91%
371
37,10%
37,18%
1
0,10%
0,00%
2
0,20%
0,23%
371
37,10%
37,23%
5
0,50%
0,46%
1
0,10%
0,00%
1
0,10%
0,00%
1 000
100,00%
100,01%

Bevitt vagyon (Szavazati arány) alapján számolt törzstőke
Település
KSH adatai alapján
Gyomaendrőd
14 207 fő
Szarvas
16 865 fő
Békésszentandrás
3 799 fő
Csabacsűd
1 896 fő
Kondoros
5 296 fő
Kardos
671 fő
Hunya
661 fő
Örménykút
414 fő
Összesen:
43 809 fő

24,80%
37,10%
0,10%
0,20%
37,10%
0,50%
0,10%
0,10%
100,00%

Törzstőke:
3 000 000,00 Ft
744 000,00 Ft
1 113 000,00 Ft
3 000,00 Ft
6 000,00 Ft
1 113 000,00 Ft
15 000,00 Ft
3 000,00 Ft
3 000,00 Ft
3 000 000,00 Ft

Fenti táblázatokból jól látszik, hogy Gyomaendrőd közel egy millió forintot fizetett be, azonban a bevitt vagyon
arányában csupán 744 ezer forintot kellett volna. Ha ez az arány korrigálva lesz, Gyomaendrőd részére 228.882
forint kerül visszautalásra.
2.1. Működési költségek jelenleg:
Ügyvezető munkabére járulékokkal együtt:
449 750,00 Ft
/ hó
2014. január 1. - 2014. december 31.:
5 397 000,00 Ft
/ év
FEB tagok megbízási díja járulékokkal együtt:
(Csak 2 fő részére!)
37 695,00 Ft
/ hó / fő
2014. január 1. - 2014. december 31.:
904 680,00 Ft
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Könyvelés + bérszámfejtés
2013. évben:
22 500,00 Ft
+ ÁFA =
28 575,00 Ft
2014. évben könyvelés:
15 000,00 Ft
/ hó
2014. január 1. - 2014. december 31.:
180 000,00 Ft
+ ÁFA =
228 600,00 Ft
3 fő (1 üv., 2 FEB t.)
2 500,00 Ft
/ hó / fő
2014. január 1. - 2014. december 31.:
90 000,00 Ft
+ ÁFA =
114 300,00 Ft
Összesen:
371 475,00 Ft
Könyvvizsgálat:
Lázárné Kovács Etelka lemondott a díjazásáról.

Költségek

Ügyvezető munkabére:
FEB tagok díjai:
Könyvelés:
Összesen:
Mindösszesen:

Hozzájárulás
2013. évre
összesen:
0 Ft
0 Ft
28 575,00 Ft
28 575,00 Ft

Hozzájárulás
2014. évre
összesen:
5 397 000,00 Ft
904 680,00 Ft
342 900,00 Ft
6 644 580,00 Ft

Gyomaendrőd lakos
szám aránya:
32,43%
32,43%
32,43%

Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
hozzájárulása
hozzájárulása
2013-2014.
2015-2019.05.3
összesen:
összesen:
1 750 247,10 Ft
7 730 258,03
293 387,72 Ft
1 295 795,78
120 469,34 Ft
491 144,24
2 164 104,17 Ft
9 517 198,05
11 681 302,22 Ft

2.2. Működési költségek KEOP beruházás arányosan:
Költségek

Ügyvezető munkabére:
FEB tagok díjai:
Könyvelés:
Összesen:
Mindösszesen:

Hozzájárulás 2013.
évre összesen:
0 Ft
0 Ft
28 575,00 Ft
28 575,00 Ft

Hozzájárulás
2014. évre
összesen:
5 397 000,00 Ft
904 680,00 Ft
342 900,00 Ft
6 644 580,00 Ft

Gyomaendrőd
beruházás
aránya:
24,91%
24,91%
24,91%

Gyomaendrőd
Gyomaend
hozzájárulása
hozzájárulá
2013-2014.
2015-2019.05
összesen:
összesen
1 344 392,70 Ft
5 937 734,
225 355,79 Ft
995 321,
92 534,42 Ft
377 255,
1 662 282,91 Ft
7 310 311,
8 972 594,

Még ha nem is pontosan a fenti számok alapján kerül majd meghatározásra a működési költségek volumene,
nagyságrendileg jól látszik, hogy ilyen módon majdnem 3 millió forinttal kerül kevesebbe Gyomaendrődnek a Kft.
üzemelése. Ez a szám tovább csökken, mivel Hamza Zoltán ügyvezetői bére kisebb összegben lett meghatározva
(100.000 Ft/hó megbízási díj), mint a jelenleg kalkulált.
Esetleg még javasolható, hogy a feladatellátásra jellemző egyéb módon történjen a finanszírozás, erre azonban
jelenleg nincs alternatíva. Ez a javaslat azért fontos, mert a Kft. olyan településen is szolgáltatna, amely település
nem szerepel a KEOP pályázatban, tehát nincs bevitt vagyona (Békésszentandrás). Ha Békésszentandrás is
nagyobb arányban hozzájárulna a költségekhez, akkor Gyomaendrőd költségei tovább csökkennének. A jelenelgi
szabályozás azonban igazságtalan, mivel olyan települések is fizetnek, akiknek se bevitt vagyona, se nem szolgáltat
feléjük a cég, illetva azok, akik részére pedig szolgáltatna a Kft., azok nem a szolgáltatás arányának megfelelően
járulnak hozzá.
A május 29-ei határozat – melyben a beruházás arányos hozzájárulás javaslata szerepel – megküldésre került a
Társulásnak, a júniusi Társulási ülésen tárgyalásra kerül. Most a legfontosabb feladat fentiek figyelembe vételével a
lehetséges forrás kijelölése a 2014. évre, a 2013-2014. évben felmerült költségek megtérítésére.
A Körös-szöggel kapcsolatban még egyéb költség is felmerült, a Társulás májusi ülésén a Körös-szögi Civil Fórum
Egyesület által a XII. Civil Találkozó megrendezésével kapcsolatban megkereséssel él Önkormányzatunk felé. A
Május 28-ai ülésen a Társulás jóváhagyta az Egyesület kérelmét, mely alapján 400.000.- Ft vissza nem térítendő
támogatást biztosít önkormányzati hozzájárulás terhére. A hozzájárulást lakosságarányosan kell biztosítani,
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Gyomaendrőd része 129.718.- Ft, melyhez a T. Képviselő-testület jóváhagyó határozata szükséges.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntések meghozatalára.
1. döntési javaslat
"Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosításának igénye"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodás módosítását indítványozza, miszerint a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
törzstőkéjének, valamint működési költségeinek megtérítése a bevitt vagyon arányában vagy a feladatellátásra
jellemző egyéb módon kerüljön meghatározásra.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 06. 26.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
2. döntési javaslat
"Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. költségei"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2013. és 2014. évben felmerült működési költségei finanszírozására 2.164.104 forint összegben a …… forrás
terhére elkülönít.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 06. 26.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
3. döntési javaslat
"kerülő XII. Kistérségi Civil Találkozó megrendezésének támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körös-szögi Civil Fórum Egyesület által
megrendezésre kerülő XII. Kistérségi Civil Találkozó megrendezéséhez 129.718 forint összegű önkormányzati
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hozzájárulást biztosít a …… forrás terhére.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

15

7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. június 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Projektmenedzseri iroda 2014. I. félévi beszámolója
Mile Erika, Weigertné Szilágyi Erika
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Tisztelt Képviselő-testület!
Az alábbiakban kívánjuk ismertetni a Projektmenedzseri Iroda 2014. I. félévi tevékenységeit, kezdve a benyújtott
pályázatok rövid bemutatásával.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának benyújtott pályázatai a következőek:
1.
Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése
A pályázat a 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján készült, benyújtására 2014. február hónapban került sor. A
projektben az iskolai étkeztetési feladatokat is ellátó Térségi Szociális Gondozási Központ Központi Konyhájának és
kettő telephelyének (a Kis Bálint Iskola és a Rózsahegyi Kálmán Iskola tálalókonyhái) fejlesztésére igényeltünk
összesen 28.800.824 Ft támogatást.
A pályázat támogatásban részesült, a támogatási szerződés aláírására március 26-án került sor. A beruházás
megvalósítására összesen 25.920.000 Ft támogatást biztosít a Belügyminisztérium. A projektben foglaltak
megvalósítása folyamatban van.
2.
Térfigyelő kamera rendszer kiépítése Gyomaendrőd város területén
A pályázat keretei között térfigyelő kamerák telepítésére és működtetésére lehetett támogatást igényelni.
Pályázatunkban összesen 9 helyszín szerepel, az alábbiak szerint:
Fő út – Hősök útja kereszteződés (1 db)
Hősök útja, Kis Bálint Általános Iskola (1 db)
Szabadság tér és Kner tér (2 db)
Kossuth u., Kner Nyomdaipari Múzeum (1 db)
Fő út, Kis Bálint Általános Iskola (1 db)
Kossuth u. – Bajcsy Zs. u. kereszteződés (1 db)
Bajcsy Zs. u. – Budai Nagy Antal u. kereszteződés (1db)
Fő út – Jókai u. kereszteződés (2 db)
Selyem u. 124. (2 db)
A projekt keretei között összesen 6.278.415 Ft támogatást igényeltünk, 100 % támogatási intenzitással. Az elbírálás
eredményéről a napokban értesítettek, hogy első körben pályázatunk nem részesült támogatásban, a tartalék
keretből történő támogatásról decemberben kaphatunk értesítést.
3.
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás: A 9/2014. (II.3.) EMMI rendelet „kérelem közművelődési
intézmény, közösségi színtér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására”
pályázat március 20-án benyújtásra került. 2014. május 19-én 353 000 Ft támogatást utaltak át. Fejlesztésre a
Közművelődési – Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9. sz., vagy két
tagintézménye jogosult.
4.
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás: A 9/2014. (II.3.) EMMI rendelet alapján elkészített, fenntartott
nyilvános könyvtárak kötött felhasználású, egy összegben folyósított, nem visszatérítendő támogatására február 20-i
határidőre a pályázat benyújtásra került. Elkészítését a Határ Győző Városi Könyvtár vállalta. 2014. május 21-én
648 000 Ft támogatást utaltak át. A fejlesztési támogatásra az intézmény jogosult.
5.
A muzeális intézmények szakmai támogatásának szabályairól szóló 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet alapján
elkészített „Az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény kiállításainak megújítása és múzeumpedagógiai
programjainak fejlesztése II. ütem c. pályázat február 13-án benyújtásra került. A Magyar Államkincstár elutasításról
értesített.
6.
Az 5/2014.(I.24.) EMMI rendelet „kérelem muzeális intézmény fenntartásának támogatása” pályázat az
MK/8446/2008. működési engedéllyel rendelkező Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény támogatását célozta
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meg. Benyújtása március 20-án történt meg. Sajnos elutasításról tájékoztattak.
7.
Raiffeisen Mindenki Ebédel 2014. nyár c. felhívásra pályázatunkat 2014. május 15-ig kellett benyújtani. A
pályázat keretei között 30 kisgyermek félévi ellátását céloztuk meg. Az elnyerhető támogatás természetbeni, önerő
biztosítására nincsen szükség. Összesen 10 település lehet nyertes, melyről a facebook.com szavazói dönthetnek
20 település közül. Sajnos a facebook.com szavazásra nem került be városunk, így támogatásban nem
részesülhetünk.
8.
A Várépítő pályázat 2014. februárban került benyújtásra. A pályázatban a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola tornatermi öltözői két nehéz fém ajtajának cseréje és azok beépítése utáni helyreállítási munkálatok
elvégzésre nyújtottuk be kérelmünket. Támogatás elnyerése esetében kettő db Hörmann beltéri ajtót és egy vödör
(15 l) beltéri falfestéket kaptunk volna. Sajnos a beérkezett pályázatokat értékelő zsűri projektünket nem részesítette
támogatásban.
9.
A helyi közösségi közlekedés támogatására irányuló kérelmünket 2014. június 5-én nyújtottuk be. A
21/2014.(IV.18.) NFM rendelet alapján elkészített pályázat kizárólag a helyi közlekedés működtetésének, folyamatos
üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak finanszírozására irányult. A közszolgáltató felé történő
átadásra 2 763 e Ft támogatási igény szerepel benne. A Magyar Államkincstár a pályázatot befogadta.
Előkészítés alatt álló pályázatok:
1.
Projektjavaslat előkészítését kezdtük meg a KÖZOP-3.5.0-09-11 „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” c.,
projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatásának érdekében megjelent pályázati felhívás alapján. A
felhívás keretei között a Hármas-Körös folyó védtöltései között, a 46. sz. közút mellett kiépítendő kerékpárút
megépítéséhez szeretnénk támogatást igényelni. A kerékpárút 2 X 1,75 méteres burkolatszélességgel (plusz 1x5 cm
járdaszegély) kerülne kialakításra, ahol a forgalmi rend kétoldali egyirányú. Az érintett szakasz szelvényezés szerinti
hossza 610,40 m, amelyből a közúti hídon már 233,70 m elkészült.
A kerékpárút a 46. jelű országos közút szelvényezés szerinti jobb és bal oldalán kerül kialakításra külterületen, az
úttöltés rézsűjében megépítendő töltésmegtámasztó vb. támfal védelmében elkészítendő fióktöltésen.
Az előzetes felmérések alapján készült költségkalkuláció szerint a projekt megvalósítása összesen 140.911.504 Ftba kerülne, mely összeget szeretnénk a kiemelt felhívás keretei között támogatásként igényelni.
Ahhoz, hogy a pályázat benyújtható legyen, szükség van az ágazati fejlesztésért felelős miniszter támogató
nyilatkozatára. A nyilatkozatot 2014. április hónapban megkértük, reagálás egyelőre nem érkezett kérésünkre.
Önkormányzatunk a KEOP-4.10.0/A/12 kódszámú pályázati felhívás alapján 4 pályázatot készített elő és nyújtott be
még 2013 év februárjában, melyek értékelése már megtörtént, döntés azonban egyelőre nem született. A
pályázatokon elnyerhető támogatás segítségével napelemes rendszert szeretnénk telepíteni az egyes projektekben
megnevezett, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában álló épületekre, a villamosenergia-igény
kielégítésének érdekében. A négy pályázat a következő.
Villamosenergia-igény kielégítése napelemes rendszer kiépítésével a gyomaendrődi nevelési-oktatási
intézményekben (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0359). A projektben érintett helyszínek nevelési-oktatási intézmények, a
Kis Bálint Általános Iskola Fő út 181. és Hősök útja 45. szám alatt található telephelyei, illetve a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda székhelyintézménye, a Kossuth út 7. szám alatti Százszorszép Óvoda. A
beruházás összes költsége 42.514.748 Ft, melyhez 36.137.536 Ft támogatást igényeltünk.
Szociális feladatot ellátó épületek energiaigényének kielégítése napelemes rendszer kiépítésével (KEOP4.10.0/A/12-2013-0326). A pályázat segítségével a Térségi Szociális Gondozási Központ Mirhóháti út 1-5, Blaha
Lujza u. 2-6. és a Kondorosi út 1. szám alatt található épületeit szeretnénk fejleszteni. A projekt összköltsége
46.218.900 Ft, az igényelt támogatás 39.286.065 Ft.
Gyomaendrődi alap- és középfokú oktatási intézmények villamosenergia-igényének kielégítése megújuló
energiaforrásokkal (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0358). Ebben a pályázatban szintén oktatási intézmények fejlesztését
szeretnénk megvalósítani, melyek a következőek: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Endrődi u. 2. és
Alkotmány u. 2-6. szám alatti telephelyei és a Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola épülete, mely a Hősök útja
43. szám alatt található. A pályázatban 39.497.395 Ft támogatást igényeltünk, a beruházás összes költsége
46.467.523 Ft.
Közfeladatot ellátó önkormányzati tulajdonú épületek energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer
kiépítésével (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0461) című pályázat nyomán elnyerhető támogatásból a Varga Lajos
Sportcsarnok Szabadság tér 1. szám alatt található és a Tűzoltóság fő út 2. szám alatti épületének fejlesztését
szeretnénk megvalósítani. A beruházás összes költsége 50.425.350 Ft, a pályázatban ehhez 42.861.547 Ft
támogatást igényeltünk.
A Városi közintézmények komplex energetikai fejlesztése Gyomaendrődön című KEOP-5.5.0/A/12-2013-0222
jelű pályázatot Önkormányzatunk 2013. február hónap 13-án nyújtotta be a Közreműködő Szervezethez. A
pályázathoz kapcsolódó hiánypótlás elkészült és határidőben benyújtásra került, döntés azonban egyelőre nem
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született. Az energetikai pályázattal a Közös Önkormányzati Hivatal homlokzatának hőszigetelését, külső
nyílászárók cseréjét, déli oldalon árnyékolók elhelyezését, fűtéskorszerűsítését, használati melegvíz előállítását,
takarékos vízcsapok elhelyezését, födémek, tetőtér hőszigetelését, világítás korszerűsítését ledes fénycsövekkel
szeretnénk kivitelezni. A Művelődési ház két épületegységből áll, melynek energetikai korszerűsítését (homlokzat
hőszigetelése, nyílászárók cseréje, födémek, tetőtér szigetelése, fűtéskorszerűsítés, színházterem hővisszanyerős
szellőztetése, fűtéskorszerűsítése) szeretnénk elkészíteni, támogatás elnyerése esetén. Az előzetes tervezések
alapján a beruházás összes költsége 185.355.147 Ft lenne, melynek megvalósításához 157.551.875 Ft támogatást
igényeltünk.
Az alábbi pályázatok még 2012-ben kerültek benyújtásra (esetleg korábban), státuszuk szerint tartaléklistán vannak.
Miután ezek a pályázatok a korábbiakban már többször bemutatásra kerültek, ezért itt csak felsorolás szintjén
említjük őket.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda intézményeinek fejlesztése a színvonalas
kisgyermekkori nevelés feltételeinek biztosításához (TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0271)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő belterületi utak fejlesztése (DAOP-3.1.1/B-112011-0009)
Az Őszikék Idősek Otthonában élők XXI. századnak megfelelő humanizált életkörülményeinek
megteremtése. (TIOP-3.4.2-11/1-2012-0014)
2013. évben részesült támogatásban az Önkormányzati struktúrafejlesztés Gyomaendrőd Város
Önkormányzatánál című, ÁROP-1.A.5-2013-2013-0065 jelű pályázat. A projekt keretei között a Gyomaendrődi
Közös Önkormányzati Hivatal áttekinti a működésének azon elemeit, amelyek esetében változás szükséges a
megváltozott önkormányzati feladatellátás valamint a feladatok hatékonyabb ellátása miatt. Az azonosított
területeken megtervezzük a változásokat, megvalósítjuk azokat és az eredményeket visszacsatoljuk. A tervezett
feladatok megvalósításával létrejön egy hatékony és gazdaságosan működő önkormányzati struktúra. A projekt
megvalósítására 2013.10.14 - 2014.12.31 között kerül sor. A projekt támogatási intenzitása 100 %-os, az összes
költség 21.748.000 Ft, mely összeget Önkormányzatunk támogatásként elnyerte a megvalósítás érdekében. A
Támogatási Szerződés 2013. október 22-én aláírásra került. A megvalósítás folyamatban van, a várható befejezés
2014. december 31. A projektet a Városüzemeltetési osztályról Nyíri-Szmolár Eszter koordinálja.
2013. év júliusban nyújtottuk be Az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény kiállításainak megújítása és
múzeumpedagógiai programjainak fejlesztése c. pályázatot a 40/2013. (VI. 7.) EMMI rendelet a települési
önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatásának 2013. évi szabályairól szóló
rendelet alapján elkészítve.
A pályázat kapcsán megvalósítandó tevékenységek: Csizmadia műhely kiállításának megújítása a hozzá
kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozás tematikájának kidolgozása, valamint foglalkozató füzet kiadása; az
Endrődi Tájház enteriőr kiállításainak világítástechnikai korszerűsítése; bútorfestő múzeumpedagógiai foglalkozás
tematikájának kidolgozása, eszközeinek és alapanyagainak beszerzése, foglalkozató füzet kiadása.
A pályázat benyújtásához önerő biztosítására nem volt szükség, a projekt 2 millió Ft támogatásban részesült.
Jelenleg a projekt elszámolása van folyamatban, mely elkészítési és benyújtási határideje 2014. július 31. A projekt
tartalmát június 30-ig kell megvalósítani.
A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Vizuális Művészetek Kollégiuma nyílt pályázati felhívása alapján 2013. évben került
benyújtásra Határ Győző mellszobrának megvalósítására irányuló pályázatunk. A szobor elkészíttetésének
apropója, hogy Határ Győző 2014-ben 100 esztendős lenne. A pályázatban foglaltak megvalósításához önerő
biztosítására is szükség van, melyet költségvetési rendeletünk tartalmaz. A pályázat 2.500.000 Ft támogatásban
részesült, a szobor várhatóan 2014. augusztus 20-ai ünnepségsorozat keretei között lesz leleplezve.
Folyamatban lévő munkánk továbbá a Kistérségi Iroda közreműködésével a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0055 jelű,
Gyomaendrőd szennyvíztisztító telep korszerűsítése c., illetve a DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 jelű, „Lélekkel a
Körösök mentén” – Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében c. nagy projektek. A beruházások
kapcsán napi szinten rengeteg feladat adódik.
A Képviselő-testület minkét nagy projekt vonatkozásában előterjesztések formájában rendszeres tájékoztatást kap,
ezért ebben a beszámolóban részletesebben nem térünk ki ismertetésükre. A gyomaendrod.hu honlapon mindkét
pályázatról aloldalt hoztunk létre, az információk frissítéséről a beszerzést elnyert PR felelősök gondoskodnak.
A Kistérségi Iroda által végzett egyéb feladatok:
- Több uniós forrásból támogatásban részesült projektünknek tart a fenntartási ideje, melyhez kapcsolódóan
Fenntartási Jelentéseket szükséges készíteni. A PFJ-khez szükséges adatokat összegyűjtöttük, azokat határidőben
a meghatározott felületre feltöltöttük. A Közreműködő Szervezetek jelentéseinket elfogadták. Ez évben jelentősen
megváltoztak a KSz-ek (ez személyi/kapcsolattartói, nyilvántartási és helyszíni változást is jelent), mely
változás számunkra többlet munkát jelentett.
- Változás bejelentések elkészítése, dokumentáció összeállítása rendszeres feladatunk. Amikor a KT bármilyen
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olyan ügyben döntést hoz, mely helyszíne korábbi, fenntartási időszakban lévő pályázatunkat érint, azt változás
bejelentés formájában engedélyeztetni szükséges az irányító hatóságokkal.
- A benyújtott pályázatokhoz rendszerint további adatszolgáltatási eljárás is tartozik, melyeket minden esetben
határidőre elkészítettünk és benyújtottunk, azokat a bíráló szervezetek elfogadták.
- Folyamatos kapcsolattartás zajlik az iroda, illetve egyéb szervezetek között (elsősorban Közreműködő
Szervezetek, illetőleg Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület, Körösök Völgye Akciócsoport, Körösszögi Kistérség Többcélú Társulása stb.)
- A különféle szervezetektől, KSz-ektől rendszeresen érkező kérdőíveket, adatszolgáltatási kötelezettségeket
rendben, határidőben teljesítjük.
- A DAOP-4.2.1-11-2012-0032 jelű, A gyomaendrődi Százszorszép óvoda fejlesztése c. projektünk elutasítása
kapcsán még 2012. szeptemberében nyújtottunk be kifogást a Közreműködő Szervezethez, mely ez évben
kifogásunknak helyt adott. Ezzel kapcsolatosan 2014. februárban tisztázó kérdésekre adtunk válaszokat, melyeket
áttekintve a KSz ismételten elutasította a pályázatot, azzal az indokkal, hogy a projekt tartalma a pályázati kiírás
céljainak nem felel meg. A döntés ellen kifogást nyújtottunk be, melyre ez idáig választ nem kaptunk.
- A „Gyomaendrődi szennyvíztisztító korszerűsítése” című, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0055 azonosító számú projekt
kapcsán a támogatási arány felülvizsgálatára, emelésére teszünk kísérletet. Jelen KT ülés napirendjei között
szerepel az előterjesztés.
- Kapcsolatot tartottunk az egyház, a főépítész, illetve az egyházi főépítész között a Norvég Alap által meghirdetett
pályázathoz kapcsolódó műszaki egyeztetés és helyszíni bejárás során. Segítettük a pályázat benyújthatóságának
vizsgálatát.
- Az iroda dolgozói az önkormányzati pályázatok felkutatásában, benyújtásának előkészítésében, előterjesztésében,
egyeztetésében, megírásában, szerződés kötésében, adatszolgáltatásában, hiánypótlásában, megvalósításában,
beszerzési / közbeszerzési eljárásaiban, elszámolásában, előrehaladási jelentéseiben, zárásában, ellenőrzésében,
fenntartásában és végső záró ellenőrzésében végig részt vesznek. Folyamatosan figyelik a megjelenő pályázati
felhívások, tervezetek publikált részleteit. Előzetes adatgyűjtést végeznek.
Kistérségi munka:
Csárdaszállás és Hunya települések tekintetében is keressük a támogatási forrásokat és erre felhívjuk a kollégák
figyelmét, illetve felajánljuk segítségünket.
- Virágos Magyarország 2014.
- 4/2014. (I. 31.) BM rendelet
- 9/2014. (II.3.) EMMI rendelet
- Megújulnak köztereink (térkövezési pályázat)
- Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása pályázat (Nyíri-Szmolár Eszter)
- Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati támogatás kérelem
- Várépítő 2014.
- Adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatása
- Vízelvezetési szolgalmi jog átvezetésére irányuló ügyintézés - folyamatban
- KEOP-2014-4.10.0/F tervezet figyelem felhívás
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen és döntését határozat
formájában hozza meg.

Döntési javaslat
"A Projektmenedzseri iroda 2014. I. félévi beszámolója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉG VÁLL.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Kistérségi Iroda 2014. I. félévi beszámolóját.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 06. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Weigertné Szilágyi Erika
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9. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. június 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Mezőőrök béremelése
Hoffmanné Szabó Gabriella
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A vidékfejlesztési miniszter a mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami
hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendeletet a
46/2014. (IV. 18.) VM rendeletével módosította. Ennek következtében megváltozott az igényelhető állami támogatás
mértéke, a személyi és dologi kiadásokra legfeljebb kilencvenezer forint/hó/fő megtérítését kérelmezheti az
önkormányzat utólagosan, negyedéves időszakonként. A módosítást visszamenőlegesen kell alkalmazni, a 2014.
január 1. után benyújtott kérelmekre. Ennek megfelelően önkormányzatunk az első negyedéves időszakra az
ötvenezer forint/hó/fő támogatással szemben az emelt összegű kilencvenezer forint/hó/fő támogatást kapta meg.
A mezőőrök tevékenységével kapcsolatos kiadásokra az állami támogatás és a mezőőri járulék biztosít fedezetet.
Ennek megfelelően a kapott többlettámogatás arányos részét bérfejlesztésre indokolt fordítani.
A mezőőrök közalkalmazottként foglalkoztatottak az önkormányzatnál, C fizetési osztályban, egységesen 118.000.forint a besorolásuk a közalkalmazotti bértábla szerint, ami kiegészül a munkáltató által kiegészített juttatással, így
átlagosan 127.000.- forint /hó jut egy főre. A megemelt támogatással számolva ez az összeg átlagosan 144.420.forint/hó/fő.
Munkáltatói jogkörömben eljárva a mezőőrök bérét 2014. január 1. napjával az alábbiak szerint módosítom.
Mezőőrök bére
Név
mezőőr 1
mezőőr 2
mezőőr 3
mezőőr 4
mezőőr 5

fiz oszt
fokozat
C/14
C/-8
C/8
C/12
C/4

bér

Jelenleg
munk.dönt.

118000
118000
118000
118000
118000

össz/hó

1400
9300
17200
9300
9300

119400
127300
135200
127300
127300

2014. január 1-től
18700
18700
10800
18700
18700

138100
146000
146000
146000
146000

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen a tájékoztatóban foglaltakat elfogadni.
Döntési javaslat
"Mezőőrök béremelése"
Tervezett döntéstípus: tájékoztató
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. június 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2014. 1-4. havi gazdálkodásának
alakulásáról
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményei
2014. év első négy hónapjának finanszírozási helyzetéről szóló beszámolóit a melléklet tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a döntési javaslatot elfogadni.

Döntési javaslat
"2014. 1-4 havi intézményi beszámolók elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő testülete elfogadja az Önkormányzat és intézményei 2014. 1-4 havi
gazdálkodásának alakulásáról szóló beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 06. 26.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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1. melléklet

Tájékoztató az Önkormányzat, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal és az önállóan működő intézmények 2014. 1-4 havi gazdálkodásáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

adatok E Ft-ban

Kiadások alakulása:
Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj / a mód. Ei
% ban
56,50
52,32

Személyi juttatások
203416
203416
114934
Munkaadót terhelő
32045
32045
16766
járulékok
Dologi kiadás
312427
314718
66939
21,27
Műk. célú támért.kiad.
593011
592299
274556
46,35
pénzeszk. átadás ÁK,
ellátottak jutt.
Tartalékok (műk.c.)
128380
128380
0
Műk.c. visszatér.tám.,
712
712
100,00
kölcsön ÁK
Működési kiadások
1269279
1271570
473907
41,45
össz.
Felújítások
43478
43478
0
Beruházások
811859
811859
69055
8,51
Támogatás értékű
3275
3275
160
4,88
felhalm. kiadás és
pénzeszk. átadás ÁK
Felh.c. visszatér.tám.,
11035
11035
2727
24,71
kölcsön ÁK
Tartalék (felh.c.)
390499
390499
0
Felhalmozási
1260146
1260146
71942
8,27
kiadások össz.
Kiadások összesen
2529425
2531716
545849
27,12
Intézményeknek
462897
460606
117962
25,61
nyújtott támogatás
Kiadások
2992322
2992322
663811
26,84
mindösszesen
Megjegyzés *: A működési és a felhalmozási kiadások és a kiadások összesen teljesítési adatait a
módosított működési és felhalmozási kiadások és kiadások összesen adatának tartalékkal csökkentett
értékéhez viszonyítottuk.


A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó
járulékok adatai időarányos feletti teljesítést mutatnak. Az Önkormányzatnál kell
megtervezni a képviselők és polgármester, a mezőőrök, a polgárvédelmi bázis, a












közfoglalkoztatás bérjellegű kiadásait. A Start mintaprogram és az egyéb közfoglalkoztatás
2013. évről áthúzó programelemei 2014. március 31-ével és április 30-ával zárultak, így a
vizsgált időszakban nem időarányos teljesítés kellett, hogy jelentkezzen, hanem szinte 100%ban teljesültek a betervezett költségek. Ez indokolja összességében az időarányostól eltérő bér
és járulék teljesülést.
A dologi kiadásoknál a teljesítés 21%-os, ami jóval időarányos alatti felhasználást mutat. Ez
azzal indokolható, hogy az önkormányzati tulajdonú földek művelésére és a májusban induló
közfoglalkoztatásra betervezett több mint 50 millió Ft dologi kiadásból minimális felhasználás
történt. Az oktatási vagyon működtetésére a vizsgált időszakban közel 20 millió Ft-ot költött
az önkormányzat, mely a rendelkezésre álló keret 25%-át jelenti.
A működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások teljesülése
összességében időarányos feletti. Az időarányos feletti teljesítés elsősorban azzal
magyarázható, hogy a társulás részére átutalt támogatás összege a betervezett éves keretnek
közel 44%-a volt a vizsgált időszakban. A Liget Fürdő Kft. április közepéig teljes egészében
igénybe vette a működési kiadások finanszírozására betervezett 20 millió Ft-ot. Megtörtént a
települési önkormányzatok felé a hulladéklerakó telep 2013. évi többlet bérleti díjának az
átutalása több mint 13 millió Ft összegben, valamint a szúnyoggyérítéshez kapcsolódó
támogatások rendezése. Itt jelenik meg a bölcsődei feladatellátáshoz, az orvosi ügyelet, az
önkéntes tűzoltóság, valamint a helyi buszközlekedés működéséhez biztosított támogatás
időarányos összege. A Zöldpark Kft. részére is megtörtént az általuk ellátott feladatokra
(parkfenntartás, holtágak üzemeltetése, Sportcsarnok működtetése, oktatási intézményekben
munkát végző technikai dolgozók) járó támogatás utalása. A technikai dolgozók bérére és
járulékára a vizsgált időszakban 10,4 millió Ft-ot adott át az önkormányzat, mely összeg a
rendelkezésre álló keret 32%-a. A segélyekre megtervezett keretből 16% a felhasználás
mértéke. Rendeletmódosítás alkalmával építjük be a pénzeszköz átadások közé a tartalékok
között megtervezett Civil, Sport és rendezvény alapok felosztásnak megfelelő összegeit.
A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása jogcímen 712 E Ft
kiadás teljesült, mely részben a közköltséges temetés előírásának összegét foglalja magába,
másrészt a Leader marketing előfinanszírozását (Körösök Völgye Natúrpark Egyesület) és az
IKSZT pályázathoz kapcsolódó bérek és járulékok megelőlegezett összegét tartalmazza.
A tervezett beruházások közel 70 millió Ft értékben teljesültek és az alábbi fő tételek
alkotják:
o Szennyvíztisztító telep KEOP-os pályázata 52.105 E Ft
o START mintaprogram fűkasza vásárlása 668 E Ft
o Termőföld, telek, egyéb ingatlan vásárlás 2.070 E Ft
o Térségi Szociális Gondozási Központ konyha fejlesztése (hűtőkamra) 3.184 E Ft
o Kis Bálint Általános Iskola filagória építése, fűnyíró és szőnyeg vásárlása 547 E Ft
o Kner Imre Gimnázium lámpatestek megvásárlása maradványértéken 81 E Ft
o Belvizes projektek, áramfejlesztő vásárlása 6.599 E Ft
o Szociális Szövetkezetbe pénztárgép, mérleg, fagyasztó, hűtő vásárlása 387 E Ft
o Képzőművészeti alkotások vásárlása 930 E Ft
o Határ Győző portré 2.460 E Ft
A felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások között jelenik meg
a fiatal házasok részére nyújtott vissza nem térítendő támogatás 160 E Ft összege.
A felhalmozási célú kölcsönök között jelenik meg a GYÜSZTE Leader-es pályázati
támogatásának előfinanszírozásához biztosított 2.166 E Ft, valamint a fiatal házasoknak
nyújtott kölcsön és az elemi kár enyhítésére biztosított kölcsön 561 E Ft összege.

A bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi
működési bevétel
Vagyoni típusú
adók
Termékek és
szolgáltatások adói
Adópótlék,
adóbírság
Egyéb közhatalmi
bevétel
Támogatás értékű
műk. bev.,
műk.c.peszk.átvét
ÁH-on kívülről,
kölcsön visszatér.
Önk-ok
műk.támogatása
Működési célú
maradvány
Működési bevétel
összesen
Felh. bev., tám.
értékű felh. bev.,
felh.c.peszk.átvét
ÁH-on kívülről,
kölcsön visszatér.
Felhalmozási célú
maradvány
Felhalmozási
bevétel összesen
Bevételek
mindösszesen






adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei
%-ban

118863

118863

55854

46,99

77000

77000

35200

45,71

308000

308000

158459

51,45

5000

5000

1977

39,54

12000

12000

376

3,13

333906

333906

115179

34,49

739120

739120

308305

41,71

134131

134131

1728020

1728020

675350

39,08

717886

717886

78489

10,93

546416

546416

0

1264302

1264302

78489

6,21

2992322

2992322

753839

25,19

A saját bevételek összességében az időarányost meghaladva, 47 %-on teljesültek. A bérleti
díjak 68%-ban teljesültek, a kamatbevételek 90 %-ban. Itt jelenik meg a folyószámla (1.152 E
Ft) után kapott kamat és a kötvényből, valamint az egyéb szabad forrás (3.756 E Ft)
lekötéséből származó kamatbevétel.
A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban több mint 48%-on teljesültek, ezen belül a
vagyoni típusú adóbevétel 46%-ban, a termékek és szolgáltatások adói pedig 51%-ban
realizálódtak. A vagyoni típusú adók közé tartozik az építményadó, az épület után fizetett
idegenforgalmi adó, telekadó és a magánszemélyek kommunális adója. A termékek és
szolgáltatások adói közé sorolandó a helyi iparűzési adó, a gépjárműadó és a tartózkodás után
fizetett idegenforgalmi adó. Az iparűzési adóbevételünk több mint 50%-ban teljesült a vizsgált
időszakban.
A támogatás értékű működési bevételek és az államháztartáson kívülről működési célra
átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérítése 34 %-ban teljesültek. Itt jelenik meg a Start
mintaprogramra és az egyéb közfoglalkoztatásra járó támogatás 90.545 E Ft összege, továbbá



a támogató szolgálat működéséhez kapcsolódó 5.647 E Ft, szociális és gyermekvédelmi
ágazati pótlék címén járó 8.707 E Ft összegű támogatás és a mezőőri támogatás 1.500 E Ft
összege. A vizsgált időszakban 1.264 E Ft összegű földalapú támogatás érkezett. A Nemzeti
Kulturális Alaptól 2.500 E Ft összegű támogatás érkezett a Határ Győző mellszobor
pályázatunkhoz. A szúnyoggyérítés feladat ellátásához a települési önkormányzatok 561 E Ft
támogatást utaltak. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 93 E Ft-ot fizetett vissza fennálló
kölcsönéből. A Közös Hivatal működtetéséhez ebben az évben még nem kért be az
önkormányzat hozzájárulást a két kistelepüléstől. A Rózsahegyi Alapítvány részére
megelőlegezett bérhez kapcsolódó visszatérítés összege 526 E Ft. A Magyar Turizmus Zrt.
szúnyoggyérítéshez 3.500 E Ft-ot utalt.
A támogatás értékű felhalmozási bevételek és az államháztartáson kívülről felhalmozási
célra átvett pénzeszközök, valamint felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és
kölcsönök 78.489 E Ft összegben teljesültek. Itt jelenik meg a szennyvíztisztító telep
beruházáshoz (KEOP 1.2.0/09-1-2011-0055) kapcsolódó 44.203 E Ft összegű támogatás,
valamint a Térségi Szociális Gondozási Központ telephelyein végrehajtásra kerülő
infrastrukturális fejlesztés 25.920 E Ft összegű támogatása. Itt jelenik meg az út érdekeltségi
hozzájárulás címén befolyt 85 E Ft, a csatorna érdekeltségi hozzájárulás 365 E Ft összege, a
lakosság részéről a lakáshitel törlesztések és a belvízhitel törlesztések 2.300 E Ft összegben
teljesültek. A Kis Bálint Általános Iskola udvarának felújításához biztosított szülői
hozzájárulás összege 426 E Ft. A Rózsahegyi Alapítvány részére múlt évben játszótér
építéséhez az önkormányzat megelőlegezett 5.049 E Ft-ot, melyből 4.982 E Ft rendezése
történt meg az Alapítvány részéről (a 67 E Ft összegű különbözet rendezéséről gondoskodni
szükséges).

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
A vizsgált időszakban a hivatal kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
adatok E Ft-ban

Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Műk.c.
támért.kiadás, műk.
célú Pénzeszk.
Átad.ÁK, segély
kifiz.
Működési kiadások
össz.
Beruházás
Kiadások
mindösszesen


Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

126143
36306

126143
36306

37623
10550

Telj / a mód. Ei
% ban
29,83
29,06

53430
203408

49978
203408

13555
36320

27,12
17,86

419287

415835

98048

23,58

2156
421443

3452
419287

3452
101500

100,00
24,21

A hivatalnál a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok kis mértékben az
időarányos alatt teljesültek. Itt jelennek meg az építéshatósági, a kisegítő személyzet, a
közterület felügyelő és az igazgatási feladatokat ellátók bér és járulék költségei. Az igazgatási
szakfeladaton belül külön bontáson és külön szervezetkódon jelennek meg a kirendeltségeken
(hunyai és csárdaszállási) dolgozó köztisztviselők. A Közös Hivatalnál összességében az






időarányos alatti teljesítés azzal magyarázható, hogy a cafetéria keretből is jóval az időarányos
alatt történt felhasználás a vizsgált időszakban és a jubileumi jutalom terhére sem történt
kifizetés 2014. 04. 30-ig.
A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése kis mértékben az időarányos alatt alakult.
A működési célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások teljesítési adatai között
jelenik meg a Zöldpark Kft. által végzett épülettakarításra kifizetett havi 381 E Ft, valamint a
jegyzői hatáskörbe tartozó segélykifizetések is. Erre a célra a megtervezett keret kevesebb
mint 20%-a került felhasználásra a vizsgált időszakban.
A beruházások között 3.452 E Ft jelentkezett kiadásként a vizsgált időszakban, szükségessé
vált az ESET biztonsági szoftver megújítása, egyéb szoftver beszerzés, 12 db számítógép és
monitor vásárlás, telefonkészülék, videó kamera, szünetmentes tápegység és hangszóró
beszerzés.

Bevételek alakulása:
Megnevezés

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

264

264

109

Telj. / Mód. Ei
%-ban
41,29

260

260

325

125,00

1476

1476

5609

380,01

419443

417287

101561

24,34

421443

419287

107604

25,66

Intézményi műk.
bevételek
Közhatalmi
bevételek
Támogatás értékű
műk. bev. és
műk.c.peszk.átvét.
ÁH-on kívülről
Irányító szervtől
kapott támogatás
Bevételek
összesen






A közhatalmi bevételeknél igazgatási szolgáltatási díjbevételek és bírságbevételek
realizálódtak.
Az intézményi működési bevételek tartalmazzák a továbbszámlázott bevételek összegét és a
kamatbevételeket.
A támogatásértékű működési bevételek között jelent meg a hunyai és a csárdaszállási
önkormányzatok által a közös hivatalnál jelentkező segélyek kifizetéséhez átadott
támogatások összege, valamint az országgyűlési választásokra leutalt támogatás 3006 E Ft
összege.
Az irányító szervtől kapott támogatás az időarányos alatt teljesült.

Határ Győző Városi Könyvtár
adatok E Ft-ban

Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi
juttatások
Munkaadót
terhelő járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadás

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

8706

8706

2770

Telj / a mód. ei.
% ban
31,82

2351

2351

741

31,52

6194
17251

5602
16659

1051
4562

18,76
27,38

Felhalmozási
kiadás
Kiadások
mindösszesen




17251

592

592

100,00

17251

5154

29,88

A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a
munkaadót terhelő járulékok teljesülése az időarányosnak megfelelő.
A dologi kiadások teljesülése jóval az időarányos alatti:
o A Könyvtár állománygyarapításra a betervezett 1.745 E Ft-ból 550 E Ft-ot használt
fel, azaz a keret 31,52%-át. A könyvek, folyóiratok beszerzése az igényekhez
igazodva történik annak tükrében, hogy a felhasználás év végén nem haladhatja meg a
rendelkezésre álló keretet.
o A Selyem úti épület energia kiadásaiból a Könyvtárra nem történt költségosztás.
adatok E Ft-ban

Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi műk.
bevételek
Irányító szervtől
kapott támogatás
Bevételek
összesen




Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

300

300

589

Telj. / Mód. Ei
%-ban
196,33

16951

16951

5476

32,31

17251

17251

6065

35,16

Az intézmény saját bevétele közel 200 %-ban teljesült a vizsgált időszakban, ami azzal
indokolható, hogy a múlt évben informatikai képzéshez oktatótermet biztosított a Könyvtár,
melynek bérleti díj bevétele ebben az évben realizáldott.
Az irányító szervtől kapott támogatás felhasználása az időarányosnak megfelelő.

Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Intézmény
adatok E Ft-ban

Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi
juttatások
Munkaadót
terhelő járulékok
Dologi kiadás
Működési
kiadások
összesen
Beruházás
Felújítás
Felhalmozási
kiadások
összesen
Kiadások
mindösszesen

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

9686

9686

3206

Telj / a mód. Ei.
% ban
33,10

2615

2615

847

32,39

12500
24801

11829
24130

4982
9035

42,12
34,09

671
2000
2671

671
0
671

100,00

2000
2000

26801

26801

9706

36,22

25,12






Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányosnak megfelelően
alakult.
A dologi kiadásoknak a vizsgált időszakban 42%-a került felhasználásra, ami azzal
indokolható, hogy a Művelődési Ház nagytermének festésére, a parketta csiszolására és
lakkozására a működési tartalékok között megtervezett keretből nem történt még meg a
szükséges összeg előirányzatosítása, illetve a Tájházhoz beszerzett bútor forrása is a tartalékok
(Muzeális intézmények szakmai támogatása pályázat 2.000 E Ft) között került tervezésre,
előirányzatot viszont nem a tartalékból kapott a kifizetett összeg, hanem a dologi kiadásokból
történt meg az átcsoportosítás. Ennek korrekcióját a következő rendeletmódosítás alkalmával
kell elvégezni. A lapkiadásra elkülönített keret 55%-a került felhasználásra.
A beruházások között 420 E Ft összegben történt a Tájházhoz egy előre gyártott ládika
beszerzése, a Művelődési Házba 140 E Ft összegben egy asztal gyártására került sor, a
színházterem felújításához szövetet vásároltak 96 E Ft összegben és egy porszívó vásárlása
történt 15 E Ft értékben.
adatok E Ft-ban

Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi műk.
bevételek
Műk.c.átvett
peszk.
Irányító szervtől
kapott támogatás
Bevételek
összesen




Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

6800

6800

1999

Telj. / Mód. Ei.
%-ban
29,40

105
20001

20001

8512

42,55

26801

26801

10616

39,61

Az intézményi saját bevételek az időarányos alatt teljesültek. A Tájháznál a betervezett 800
E Ft-ból 16 E Ft realizálódott, a Művelődési Házaknál pedig a tervezett 6 millió Ft-nak a
32,4%-a folyt be.
Az irányító szervtől igénybevett támogatás összege meghaladja az időarányos teljesítést,
melynek oka a bevételek elmaradása.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda
adatok E Ft-ban

Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi
juttatások
Munkaadót
terhelő járulékok
Dologi kiadás
Működési
kiadások
összesen
Beruházások
Kiadások
mindösszesen

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

74750

74928

25750

Telj / a mód. Ei.
% ban
34,37

20932

20932

7526

35,95

10742
106424

11312
107172

4840
38116

42,78
35,56

106424

382
107554

164
38280

42,93
35,59







Az intézményben a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok a vizsgált
időszakban az időarányost kissé meghaladva teljesültek. A járulékok között a rehabilitációs
hozzájárulás jogcímen kifizetett összeg okozza az időarányost meghaladó teljesülést.
A dologi kiadások teljesülése az időarányos felett alakult. A készletbeszerzésre megtervezett
keret 77%-a már felhasználásra került, a kommunikációs szolgáltatások 37%-ban teljesültek,
az egyéb szolgáltatási kiadások 42%-ban, az egyéb dologi kiadások 35%-ban. Az év hátralevő
részében fokozott figyelmet kell fordítani a dologi jellegű kiadások alakulására annak
érdekében, hogy a tényleges felhasználás ne haladja meg a rendelkezésre álló éves keret
összegét.
A beruházások között kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (szőnyeg, tanulókerékpárok)
történtek.

adatok E Ft-ban

Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi
műk.bev.
Támogatás értékű
műk. bevétel
Műk.c.peszk.átvétel
Irányító szervtől
kapott támogatás
Bevételek összesen






Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

365

1067

833

Telj. / Mód. Ei
%-ban
78,07

178

178

100,00

106059

250
106059

250
39236

100,00
36,99

106424

107554

40497

37,65

Az intézményi működési bevételből 100 E Ft a csárdaszállási telephelyen jelentkezett, mint
intézményi ellátási díj bevétel, valamint itt jelenik meg az óvoda vacsora bevétele 382 E Ft
összegben, illetve a szolgáltató áramdíj túlfizetést utalt vissza közel 320 E Ft összegben.
A támogatás értékű működési bevételek között 178 E Ft realizálódott, mely a Német
Nemzetiségi Önkormányzattól érkezett, akik 1 fő pedagógus szakirányú képzését támogatják.
A működési célú pénzeszközátvétel között realizálódott 250 E Ft pályázati támogatás (Dr.
Oetker).
Az irányító szervtől kapott támogatás összege meghaladja az időarányos mértéket, mely
elsősorban a dologi kiadások időarányost meghaladó teljesítésével indokolható.

Összegzés, kitekintés:
A mai napon (2014. június 13.) az önkormányzat főszámláján 180 millió Ft jelenik meg. A napi
zavartalan működés biztosítása mellett az Önkormányzat által vállalt kötelezettségek teljesítését és a
folyamatban lévő pályázatok finanszírozását is biztosítani kell.
Annak megítélése, hogy a város pénzügyi helyzete hogyan fog alakulni 2014. december 31-én
rendkívül nehéz és kockázatos.
Az év végéig tartó kitekintésnek több bizonytalansági tényezője van, melyek alapvetően fogják
befolyásolni a város pénzügyi helyzetét 2014. december 31-én. Ezek közül néhány:
 2014. szeptemberében esedékes adóbevételek teljesülése
 a folyamatban lévő pályázatok
 a betervezett beruházások, felújítások megvalósulása
 a gazdasági társaságok gazdálkodásának alakulása





intézményeink finanszírozási helyzetének alakulása
az eredeti költségvetésbe be nem tervezett többlet kötelezettségvállalások alakulása
mind az intézmények, mind az önkormányzat életét, gazdálkodását befolyásoló előre nem
tervezhető, váratlan események.

Az előttünk álló félévben mind az intézmények, mind az önkormányzat részéről rendkívül
fegyelmezett és megfontolt gazdálkodás szükséges annak érdekében, hogy likviditási és finanszírozási
problémák ne jelentkezzenek a gazdálkodás során.

Gyomaendrőd, 2014. június 13.

Szilágyiné Bácsi Gabriella
Pénzügyi osztályvezető

A Térségi Szociális Gondozási Központ intézményfinanszírozásának alakulása 2014. április 30-áig
Működési támogatás alakulása 2014. 01. 01.-2014. 04. 30. között (adatok eFt-ban):
Megnevezés
Eredeti
Korrekciók (-)
Ker.kiegészítés fedezet beépítése
Ágazati pótlék beépítése
Támogató Szolgálat működési tám. beépítése

Előirányzat

Teljesítés

324 205

122 174
5 362
6 991

8 294

Átfutó kiadásként elszámolt üzemanyag és fizetési
előleg
Időarányos támogatás összesen
I.

800
110 833

109 021

BEVÉTELEK

Saját bevételek közül az intézményi ellátási díjak bevételének teljesítése közel a tervezettek szerint
alakult a vizsgált időszakban mind az alapellátás, mind a szakosított ellátás és élelmezés tekintetében.
Ahol a tervezett szint alatti a térítési díj bevétel, ott a feladat időszakosságából adódik az eltérés (pl.
külső étkeztetés, a táborok miatt nyáron várható a megtervezett bevétel nagy része.).
II.
1.

KIADÁSOK
Személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok alakulása:

Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 158 fő. Ezen túl 2014. április 30-án 22 fő
közfoglalkoztatott munkavállaló volt foglalkoztatva intézményünknél.
A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok a tervezettnek megfelelően alakultak 2014.
április 30-ig. A teljesítésbe elszámolásra került az 1-4 havi kereset kiegészítés és 3 havi ágazati pótlék,
mely az előirányzatokba a következő rendeletmódosítás alkalmával kerül beépítésre, ezért ezen
összegekkel korrekcióztuk az intézményfinanszírozás összegét.

2.
Dologi kiadások
A dologi kiadások időarányosan a tervezett szinten kerültek teljesítésre. Mint minden évben itt is
megfigyelhető a gázszolgálatás szezonalitásából adódó túlfinanszírozottság, mely az év végéig
rendeződni fog.
3.

Fejlesztés

Intézményünk 2014. évben nem tervezett fejlesztés, felújítást, az államháztartási törvény
módosulásából eredően a 200 E Ft alatti kisértékű tárgyi eszközök azonban ezen a jogcímen kerülnek
elszámolásra, a vizsgált időszakban 114 E Ft összegben, melyhez a következő rendeletmódosítás
alkalmával a dologi kiadásból kerül fedezet átcsoportosításra.

III.

ÖSSZEGZÉS

Az intézmény 2014. 1-4 hónapban a szakmai követelmények betartársa mellett a minimális - a
működéshez elengedhetetlen - kiadások között folytatta gazdálkodását.
Az év eleji minimális túlfinaszírozottság a gázenergia szolgáltatás szezonalitásából, másrészt az
intézmény működésének sajátosságából adódik.
Gazdálkodásunkat igen feszített költségvetési keretek között folytatjuk, melyben sem a bevételi, sem a
kiadási oldalon nincsenek olyan jogcímek, melyek konpenzálni tudnák ezen magasabb össszegű
kifizetéseket. Így ha az időarányos előirányzatot a teljesítés tükrében vizsgáljuk látszólagos
túlfinanszírozás mutatkozik, mely év végére realizálódni fog.
A vizsgált időszakban kelektezett túlfinanszírozottság az évvégre várhatóan megszűnik.
Az ellátotti létszám alakulása a vizsgált időszakban a tervezett létszám szerint alakult, mind a
szakosított – idős otthoni – ellátás, mind a nappali ellátást területén.
Gyomaendrőd, 2014. június 11.
Mraucsik Lajosné

Uhrin Anita

intézményvezető

gazdasági vezető

A Városi Egészségügyi Intézmény intézményfinanszírozásának alakulása 2014. április 30-áig

1. BEVÉTELEK ALAKULÁSA
Megnevezés
Működési célú támogatás államháztartáson
belülről
(OEP finanszírozás, TÁMOP pályázat
bevétele)
Működési bevételek
( intézményi saját bevétel )
Belföldi finanszírozás bevételei
( önkormányzati támogatás )

adatok: eFt.
Teljesítés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

157.394

157.394

63.093

4.664

4.664

1.700

6.502

6.367

2.413

Működési célú támogatás államháztartáson belülről
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól származó bevételünk meghaladja az időarányos tervezést,
mert április hónap végén rendhagyó módon megkaptuk a május hónapra járó finanszírozási előleget.
A TÁMOP-6.2.4/A-11/1/ azonosító számú pályázathoz kapcsolódó bevételünk 1.779 eFt.
Az 1 fő védőnő foglalkoztatását támogató pályázat záró elszámolását 2014. augusztus hónapban adjuk
be.

Működési bevételek
Intézményi saját bevételeink a tervezett szinten állnak.

Belföldi finanszírozás bevételei
Önkormányzati támogatás:
Eredeti előirányzat:
Módosított előirányzat:
Teljesítés:

6.502 eFt.
6.367 eFt.
2.413 eFt.

A 2014. március 27-i Képviselő-testületi ülésen döntés született dr. Katona Piroska sportorvosi
szerződésével kapcsolatban, miszerint 2014. április 01. napjától az önkormányzat és a doktornő között
létrejött szerződés hatályát veszti. A Városi Egészségügyi Intézmény 2014. évi költségvetésében
beépítésre került a megbízási díj, egész évre vonatkozóan. A 2014. évi
I. számú rendeletmódosításban, az erre a sorra vonatkozó összeget 135.000 Ft-tal csökkentettük.

2. KIADÁSOK ALAKULÁSA

Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadói járulék
Dologi kiadás

Eredeti
előirányzat
71.786
20.304
76.470

Módosított
előirányzat
71.786
22.304
70.994

adatok: eFt.
Teljesítés
23.830
7.215
26.604

Egyéb működési célú
kiadás
Beruházások

0

168

168

0

3.173

3.173

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok
A személyi juttatások, és a munkaadót terhelő járulékok a tervhez hasonlóan alakultak.

A dologi kiadások teljesítése meghaladja az időarányos módosított előirányzatot. Ennek oka az, hogy
az előző évi pénzmaradvány beépítéséig a dologi kiadások előirányzatát csökkentettük le a beruházási
kiadások fedezetére. A II. számú rendelet módosításban rendezzük a dologi kiadások előirányzatát.

Egyéb működési célú kiadás
Munkahelyvédelmi akciótervvel kapcsolatos befizetésünk 168 eFt. volt.

A fejlesztési kiadások alakulása
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003.
(X. 20.). ESZCSM rendeletben előírt szakmai minimumfeltételek változásához igazodva 2014. év
elején kialakításra került egy sterilizáló helyiség. Megvásároltunk egy mosó/fertőtlenítő berendezést,
egy vízpisztolyt és a bútorzatot. Kezelőágyat készíttettünk a fizioterápiai szakrendelés számára.
Fejlesztési kiadásként 3.173 eFt. került elszámolásra.

Gyomaendrőd, 2014. június 12.

Tisztelettel:

Dr. Torma Éva
igazgató főorvos

Kocsisné Takács Gabriella
gazdasági vezető

11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. június 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló az oktatási vagyon működtetéséről
Kovácsné Rácz Julianna
Toldi Balázs egyéni választókerületi önkormányzati képviselő
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselõ – testület!

Az oktatási vagyon mûködtetésének tapasztalatairól, a 2014. év április elejétõl június közepéig terjedõ idõszakban elvégzett
feladatokról nyújtunk jelen elõterjesztésben tájékoztatást a Képviselõ-testület részére.

1. A Gyomaendrõdi Kis Bálint Általános Iskola Szülõi Munkaközössége 2013 novemberében kérelemmel fordult
Gyomaendrõd Város Önkormányzatának Képviselõ–testületéhez, melyben segítséget kértek a Fõ úti épületegység
udvar részének balesetmentesítéséhez, fásításához, filagória létesítéséhez, pihenõpadok és udvari közösségi tér
kialakításához. A Képviselõ – testület a szükséges forrást biztosítását megszavazta. A tervezett munkálatok a nyári
karbantartási munkálatok során kerülnek kivitelezésre, várhatóan 2014. június 16. – 2014. augusztus 31.
idõszakában. A kerti filagória szerkezetkész állapotban van, összeállítása a fent említett idõszakban valósul meg.
2. Továbbra is folyik a képzés a Magyar Diáksport Szövetséggel kötött Terembérleti keretszerzõdés keretein belül,
melynek helyszíne a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium. A képzések a megbízási szerzõdésben
rögzített idõszakokban történnek az oktatási rend megzavarása nélkül.
3. A Gyomaendrõdi Kis Bálint Általános Iskola Fõ úti épületegységének, elõtetõ héjazatának cseréje megvalósult, a
továbbiakban az elõtetõ csatornázási munkálatai kerülnek kivitelezésre bruttó 29.210 Forint értékben.
4. A Kállai Ferenc Alapfokú Mûvészeti Iskola elavult számítástechnikai eszközeinek fejlesztése céljából 2014. június
6-án megrendelésre került 2 darab irodai számítógép és 1 db monitor 205.105 Forint értékben.
5. A közoktatási intézményekben az ütemezésnek megfelelõen folytatódnak az elektromos hibaelhárítási munkálatok,
melyekre már korábban kértünk be árajánlatokat és jelenleg is folyamatban van az ajánlatok beérkezése. A beérkezett
ajánlatok várható költsége közel 600.000 Forintra tehetõ.
6. A Gyomaendrõdi Kner Imre Gimnázium kollégiumába érkezett foglalások, a 2014. június 11-ig beérkezett igények
alapján, elõreláthatóan az alábbiak szerint alakulnak.

Idõszak
2014. június 16. – 2014. június 22.
2014. június 23. – 2014. június 29.
2014. június 23. – 2014. június 25.
2014. június 29. – 2014. július 4.
2014. július 5. – 2014. július 8.
2014. július 28. – 2014. augusztus 2.
2014. július 28. – 2014. augusztus 1.
2014. augusztus 4. – 2014. augusztus 17.
2014. augusztus 19. – 2014. augusztus 27.

Várható létszám
37 fõ
40 fõ
1 fõ
20 fõ
2 fõ
14 fõ
22 fõ
50 fõ
35 fõ

Néhány tábor edzésének helyszínét - a Varga Lajos Sportcsarnokkal egyeztetve – a csarnok biztosítja.
A Központi Statisztikai Hivatal felé a „Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekrõl” 1036 nyilvántartási számú
nyomtatvány elektronikus úton történõ havi beküldése rendszeresen megtörténik.
Folyamatos kapcsolatban állunk az ÁNTSZ szarvasi kirendeltségének képviselõjével adatszolgáltatás tárgyában.
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7. Az oktatási intézmények fenntartójával 2014. április 10-én és 2014. május 20-án egyeztetõ megbeszélésre került
sor, melyen az alábbi problémákra kerestünk megoldást:
Irodaszerek, tonerek kifizetetlen számláinak rendezése
Vonalas telefonhívások kimenõ hívásainak részletezésére, továbbszámlázása
Nyomatdíjak és alapdíjak megosztása nyomtatók tekintetében
A megbeszélésen sikeresen tudtunk megoldást találni a nyomtatók és a vonalas telefonhívások költségeinek
elkülönítésére. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyomaendrõdi Tankerülete készíti el mindkét
Megállapodást.
Sajnos az irodaszerek és tonerek tekintetében a kifizetetlen számlák nem kerültek rendezésre, így a közel 1.500.000
Forint értékû beszerzés az Önkormányzat költsége maradt. A fent említett készletek tekintetében a továbbiakban a
beszerzés, költségviselés feladatát a Tankerület látja el. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ álláspontja szerint
a számlák rendezése azért nem áll módjukban, mert erre vonatkozóan nem készült külön megállapodás a két fél
között.
Önkormányzatunk véleménye, hogy az irodaszerek és tonerek a szakmai feladatellátást szolgálják, így a költségek a
fenntartót és nem a mûködtetõt terhelik. Ezen kérdésben megkérdeztük Dr. Varga Imre ügyvéd urat, aki szintén azt az
álláspontot képviseli, hogy a jogszabályok által meghatározottakon túl nem szükséges további szerzõdések
megkötése a mûködtetési és szakmai kiadások elkülönítésére. Amennyiben a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ ragaszkodik a szerzõdéskötéshez, akkor a jogszabályban meghatározottakat célszerû szerzõdési feltételként
rögzíteni. Szerzõdéskötési kötelezettség abban az esetben van, ha többlet szakmai kiadásokat kíván az
önkormányzat a fenntartótól átvenni.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal az egyeztetést tovább kívánja az önkormányzat folytatni.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Gyomaendrõd Város Önkormányzata között létrejövõ Használati
szerzõdés még nem került aláírásra, jelenleg ellenjegyzés alatt áll.
8. A 2014 évi karbantartási munkálatokkal kapcsolatos helyszíni bejárás tervezett idõpontja 2014. április 17. - 2014.
április 18. idõszakában valósult meg. A bejárásról jegyzõkönyv készült, mely tartalmazza a tervezett karbantartási,
javítási munkálatokat. A jegyzõkönyv alapján árajánlatot kérünk be a karbantartási feladatok anyagköltségérõl és a
hozzá kapcsolódó munkadíjakról. Az árajánlat alapján 2014. június 16-án az oktatási intézmények vezetõi illetve
Gyomaendrõd Város Önkormányzatának képviselõi fogják rangsorolni a tervezett munkálatokat a rendelkezésre álló
forrás erejéig.
A döntést követõen a feladatok további ütemezésérõl a kivitelezõ nyújt tájékoztatást, melyrõl értesítést küldünk
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyomaendrõdi Tankerületi Igazgatósága és az oktatási intézmények
részére.
A nyári karbantartási munkálatok keretein belül a kötelezõ tisztasági meszelés elvégzése a közoktatási
intézményekben foglalkoztatott technikai állomány feladatát fogja képezni.

9. A Zöldpark Gyomaendrõd Nonprofit Kft. takarítói és karbantartói állománya bérére, járulékaira ebben az évben az
alábbi utalások történtek az önkormányzat részérõl.

Idõszak

2014. január
2014. február
2014. március
2014. április
2014. május
2014. június
Összesen

Oktatási intézményekben munkát
végzõ technikai állományhoz
kapcsolódóan
2.440.407 Forint
2.475.927 Forint
2.475.927 Forint
2.560.903 Forint
2.593.591 Forint
2.590.595 Forint

Nem oktatási intézményben munkát
végzõ technikai állományhoz
kapcsolódóan (Könyvtár)
71.151 Forint
74.157 Forint
74.157 Forint
74.157 Forint
74.157 Forint
74.157 Forint

15.137.350 Forint

441.936 Forint

10. Az oktatási vagyon mûködtetéséhez kapcsolódóan 2014. április 30-ig közel 20 millió Forint kiadás jelentkezett.
A 2014. évi költségvetésbe 79.751 E Forint került betervezésre a dologi kiadások finanszírozására. Az április 30-ig
felmerült kiadás a jóváhagyott éves keret 25 % - a.

Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az elõterjesztést megtárgyalni és a beszámolót elfogadni.

Döntési javaslat
"Az oktatási vagyon működtetéséről szóló beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
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A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja az oktatási vagyon 2014. április-június hónapok közötti időszak
működtetését bemutató beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. június 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Köztemetők kerítésépítése
Pardi László
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt időszakban a lakosság és Képviselő-testület irányából is érkezet a köztemetők körbe kerítésére vonatkozó
igény, mivel évről évre egyre több lopás tapasztalható.
A beruházás megvalósítása érdekében ajánlatokat kértünk be az alábbi műszaki tartalom megjelölésével:
Gyomai köztemető
Teljes hossz 1050 m (2 db 6 m-es nagykapuval)
Elvárt műszaki tartalom:
150 cm-es drótfonat,
240 cm-es betonoszlop vagy szőlő oszlop (földbe ágyazva),
1 db kétszárnyas, merevített, 6 m nyílású zárható nagykapu
Endrődi köztemető
Teljes hossz 1110 m (1 db 6 m-es nagykapuval)
Elvárt műszaki tartalom:
150 cm-es drótfonat,
240 cm-es betonoszlop vagy szőlő oszlop (földbe ágyazva),
1 db kétszárnyas, merevített, 6 m nyílású zárható nagykapu
Ajánlat adásra felhívott vállalkozások:
Gyomaszolg Ipari Park Kft.
Tótkaép Kft.
Gyuricza Miklós ev.
Az ajánlat adásra felhívott vállalkozások számára jeleztük, hogy több műszaki tartalom alternatívát is elfogadunk.
A beérkezett ajánlatok a következők:
Gyomaszolg Ipari Park Kft.:
Kerítés építés: 1.270 Ft/fm + Áfa
Műszaki tartalom: beton oszlop földbe ágyazva 3 m-ként, 125 cm magas vadháló, 1 sor
szögesdrót
5 m széles és 1.5 m magas kétszárnyú nagykapu legyártása és elhelyezése: 93.725 Ft + Áfa/db
Tótkaép Kft.: nem nyújtott be ajánlatot
Gyuricza Miklós ev.: nem nyújtott be ajánlatott
Jelenleg a piacon tapasztalható anyag egységárak:
10 x 10 x 240 cm-es Beton oszlop vagy szőlő oszlop: 1100 – 1600 Ft/db + áfa
150 cm-es drótfonat: 325 – 400 Ft/m + áfa
Feszítő huzal: 10-15 Ft/m + áfa
Tüskés huzal: 30-45 Ft/m + áfa
Vadháló: 180 – 350 Ft/m + áfa
A beérkezett ajánlatok alapján elmondható, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a Gyomaszolg Ipari Park Kft adta.
A munkálatok becsült költséges:
Kerítés építés: bruttó 3.483.864 Ft (60 % anyagköltség, 40 % munkadíj)
Nagykapu építés: 238.061 Ft
Összesen: 3.721.925 Ft
A kiépítendő kerítés hossza a temetők telekhatárainak alaptérképi lemérése alapján kerül meghatározásra.
Valószínűsíthető, hogy a területi adottságok miatt a ténylegesen kiépíthető kerítéshossz kisebb lesz, mint a becsült
mennyiség.
A 2014. évi költségvetésben a köztemetők körbekerítésére nem került elkülönítésre költség keret, ezért a beruházás
támogatása esetén külön forrást kell kijelölni.
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Döntési javaslat
"Beruházás támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Gyomai és az Endrődi köztemetők körbekerítését támogassa.
A beruházáshoz szükséges 3.700.000 Ft-ot a ……. terhére biztosítsa.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 09. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. június 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A "Gyomaendrőd turisztikai fejlesztések, kiviteli tervek" közbeszerzési eljárás eredménye
Cserenyecz Bettina
Márjalaki József kompenzációs listás önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság!
A "Gyomaendrőd turisztikai fejlesztések – kiviteli tervek" tárgyú Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárásának
ajánlattételi határideje június 11-én szerdán 10:00 órakor lejárt. Az ajánlattételi időszak gond nélkül lezajlott, több
kérdés érkezett, melyekre kiegészítő tájékoztatás keretében a válaszokat megadtuk. Hét gazdasági szereplő részére
lett megküldve az ajánlati felhívás, öt gazdasági szereplő kérte le az ajánlati dokumentációt, négy ajánlattevő
nyújtotta be ajánlatát.
Az előzetes értékelés során hiányosságok lettek megállapítva a négy ajánlattevőnél, valamint indoklás és
felvilágosítás kérése vált szükségessé egy ajánlattevőnél. Mivel a hiánypótlásra lehetőséget adtunk, így ezzel élve, a
hiányok pótlására, az indoklások megadására lettek felszólítva az Ajánlattevők.
Amennyiben a hiánypótlások megfelelően kerülnek teljesítésre, úgy a Bíráló Bizottság a június 17-én tartandó ülésén
elő tudja készíteni az eljárás eredményéről, a nyertes kihirdetéséről szóló döntési javaslatait, melyek tartalma a
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság részére az ülés napján kerülnek
ismertetésre. Ezen eredményének figyelembe vételével szükséges a döntést meghozni.
Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a döntési javaslatok név szerint történő elfogadására!
1. döntési javaslat
""Gyomaendrőd turisztikai fejlesztések, kiviteli tervek" tárgyú eljárás eredményének megállapítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel,
névszerinti (nyílt) szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága a
"Gyomaendrőd turisztikai fejlesztések - kiviteli tervek" tárgyú nyílt közbeszerzési eljárást eredményesnek /
eredménytelennek nyilvánítja.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 06. 17.
Felelős: Várfi András
2. döntési javaslat
""Gyomaendrőd turisztikai fejlesztések, kiviteli tervek" tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesének megállapítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel,
névszerinti (nyílt) szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága a
30

" Gyomaendrőd turisztikai fejlesztések – kiviteli tervek " tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes
ajánlattevőnek a ........................... ajánlattevőt hirdeti ki.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 06. 17.
Felelős: Várfi András
3. döntési javaslat
""Gyomaendrőd turisztikai fejlesztések, kiviteli tervek" tárgyú közbeszerzési eljárás második legkedvezőbb
ajánlattevőjének megjelölése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel,
névszerinti (nyílt) szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
dönt arról, hogy második legkedvezőbb ajánlattevőnek a ............. jelöli meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. június 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesületének kérelme
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesülete kérelemmel fordult a Tisztelt Testület felé. Az egyesület
kérelmét a melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Testületet szíveskedjen a kérelmet megtárgyalni és javaslatát a Képviselő-testület elé terjeszteni.
Döntési javaslat
"Kérelem támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesületének
kérelmét és az egyesület részére ..........összegű többlet működési támogatást ítél meg, melynek
forrásaként...........jelöli ki. A döntést követően történjen meg a támogatási szerződés előkészítése, majd a 2014. évi
költségvetési rendelet soron következő módosításakor a támogatás rendeletbe történő beépítése.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 06. 26.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. június 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Belvíz III. pótmunka közbeszerzésének lezárása
Pardi László
Márjalaki József kompenzációs listás önkormányzati képviselő

Tisztelt Közbeszerzési-bizottság!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.) a Kbt. 94. § (3) bekezdésének a) pontja
alapján hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított a „DAOP-5.2.1./D-2008-0002
azonosító számú „Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása a
belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” című projekten belül kivitelezési kiegészítő építési
beruházás elvégzése Gyomaendrőd városában” iránt. Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2014. május 12-én
került megküldésre az ajánlattevő részére.
Az ajánlattételi határidő 2014. május 29. napján lejárt, a beérkezett ajánlat bontása megtörtént. Az ajánlattételi
határidőig a következő ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát:
GEOTECHNIKA ’84 Víz- és Csatornaépítő Kft. (7170 Sióagárd, Kossuth L. u. 59.)
A Közbeszerzési-bizottsága 2014. június 12-én az ajánlattevőt a szerződés teljesítésére alkalmasnak ítélte és
felhatalmazta a Bíráló Bizottságot a tárgyalási eljárás lefolytatására.
2014. június 13-án a tárgyalási eljárás lezajlott, melyen megjelent az ajánlattevő. A tárgyalás során lenyilatkozta,
hogy az ajánlati dokumentációjában szereplő kivitelezési díjon nem kíván változtatni, azonban kérte, hogy a
szerződésben foglalt jótállás ideje 108 hónapról az alapszerződés szerinti 36 hónapra és a késedelmi kötbér
mértéke a napi 1 %-ról az alapszerződés szerinti napi 0,5 %-ra csökkenjen.
Mivel a kiegészítő építési beruházásról van szó, ezért a Bíráló Bizottság célszerűnek látta, hogy a két kivitelezési
szerződésnek összhangban kellene lennie. Így a BB az ajánlattevő javaslatát elfogadta.
Ennek megfelelően a tárgyalás befejeztével GEOTECHNIKA ’84 Víz- és Csatornaépítő Kft. ajánlattevő ajánlatának
bírálati szempont szerinti tartalmi eleme:
GEOTECHNIKA ’84 Víz- és Csatornaépítő Kft. (7170 Sióagárd, Kossuth L. u. 59.)
Ajánlati ár (nettó): 39.365.350,- Ft
Ezt követően került sor az ajánlat elbírálására. A Kbt. 98. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
megvizsgálásra került, hogy a végleges ajánlatok megfelelnek-e az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció
tárgyalás befejezéskori tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
Az ajánlat elbírálása során az ajánlatot értékelő Bírálóbizottság szakvéleményében a következőket állapította meg:
Ajánlattevő:
GEOTECHNIKA ’84 Víz- és Csatornaépítő Kft. (7170 Sióagárd, Kossuth L. u. 59.)
Az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő:
GEOTECHNIKA ’84 Víz- és Csatornaépítő Kft. (7170 Sióagárd, Kossuth L. u. 59.)
Ajánlattevő ajánlata érvényes, mivel a Kbt. 74. § (1) bekezdése szerinti érvénytelenségi okok nem állnak fenn
ajánlattevőnél, illetve ajánlatánál.
Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.
Érvénytelen ajánlatot tevő ajánlattevő:Az ajánlat elbírálásának szempontja:
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A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
Az ajánlat értékelése:
Megállapítást nyert, hogy GEOTECHNIKA ’84 Víz- és Csatornaépítő Kft. (7170 Sióagárd, Kossuth L. u. 59.)
ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.
Megállapítást nyert, hogy GEOTECHNIKA ’84 Víz- és Csatornaépítő Kft. (7170 Sióagárd, Kossuth L. u. 59.)
ajánlattevő ajánlata érvényes.
Az érvényes ajánlatot tevők ajánlatának értékelése a Kbt. vonatkozó előírásainak megfelelően, az ajánlattételi
felhívás I./13) pontjában megjelölt bírálati szempont, tehát a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás figyelembe
vételével történt.
GEOTECHNIKA ’84 Víz- és Csatornaépítő Kft. (7170 Sióagárd, Kossuth L. u. 59.) ajánlattevő ajánlatának a bírálati
szempont szerinti tartalmi eleme:
Ajánlati ár (nettó): 39.365.350,- Ft
Kiválasztásának indoka:
GEOTECHNIKA ’84 Víz- és Csatornaépítő Kft. ajánlattevő ajánlata az ajánlattételi felhívásban meghatározott
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlat.
Az eljárás eredménye:
Az eljárás eredményes.
A Bírálóbizottság az ajánlatkérő részére javasolja, hogy a Bírálóbizottság szakvéleménye alapján, hozza meg az
eljárást lezáró döntését a beszerzésre vonatkozóan.
Döntési javaslat
"Eljárás lezárása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel,
névszerinti (nyílt) szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a „DAOP-5.2.1./D-2008-0002 azonosító számú
„Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a
csatlakozó társulati csatornán I. ütem” című projekten belül kivitelezési kiegészítő építési beruházás elvégzése
Gyomaendrőd városában” iránt indított közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzési-bizottsága az alábbiakról dönt.
Ajánlattevő:
GEOTECHNIKA ’84 Víz- és Csatornaépítő Kft. (7170 Sióagárd, Kossuth L. u. 59.)
Az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő:
GEOTECHNIKA ’84 Víz- és Csatornaépítő Kft. (7170 Sióagárd, Kossuth L. u. 59.)
Az érvénytelen ajánlatot tevő ajánlattevő:Az ajánlat elbírálásának szempontja:
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
A nyertes ajánlattevő:
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GEOTECHNIKA ’84 Víz- és Csatornaépítő Kft. (7170 Sióagárd, Kossuth L. u. 59.)
Az eljárás eredménye:
Az eljárás eredményes.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 06. 17.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. június 17-i ülésére
Tárgy:

Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Az önkormányzattól állandó megbízást kapott, önkormányzat képviseletében eljáró
személyek beszámolója
Betkó József egyéni választókerületi önkormányzati képviselő, Fülöp Zoltán egyéni
választókerületi önkormányzati képviselő, Nagyné Perjési Anikó egyéni választókerületi
önkormányzati képviselő, Poharelec László egyéni választókerületi önkormányzati
képviselő, Várfi András polgármester
Dr. Csorba Csaba jegyző
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. Évi LXV tv. 19.§ (2) bek. d. pontja alapján a képviselő, megbízás alapján
képviselheti a képviselő-testületet. A képviselő-testület természetesen „bárki” részére adhat meghatalmazást, akitől
a képviselet során a kellő szakértelem elvárható. A jelenlegi ciklusra az önkormányzat a képviselő-testület
képviseletére az alábbi meghatalmazásokat adta:
Körösi Vízgazdálkodási Társulat (Gyula Munkácsy M út 19.sz.) Küldöttgyűlésén és a Körös Berettyó
Vízgazdálkodási Társulat Közgyűlésén Gyomaendrőd Város Önkormányzatának képviseletére: Fekécs László
Gyomaendrőd, Korányi F. u. 4/1. lakos volt delegálva, aki az elmúlt évben lemondott erről a megbízatásáról. Új
személy részére nem adott meghatalmazást a Képviselő-testület.
A vízgazdálkodási törvény változása megszűntette a víztársulatok kötelező tagi hozzájárulását, így az önkormányzat
önkéntesen dönthetett a tagi hozzájárulás megfizetéséről. A 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. Tehát azokat a feladatokat,
melyek miatt a „víztársulati küldött” delegálása jelentős volt a jövőben a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság látja el.
Dél-Alföldi Gyógy- és Thermálfürdők Közhasznú Egyesületébe az önkormányzat képviseletére: Poharelec
László képviselő
Az elmúlt évben az egyesület nem ülésezett.
Gyomaközszolg Kft. Felügyelő Bizottsága: Betkó József, Kiss Károly (Dévaványa) Béres János
képviselők
Gyomaszolg Ipari Park Kft Felügyelő Bizottsága: Nagyné Perjési Anikó (2011. február 25-től) Marton
Dániel, Márjalaki József képviselők
tól)

Liget Fürdő Kft. Felügyelő Bizottsága: Dávid Imre, Poharelec László, Vaszkó Sándorné (2013. március 28-

Zöldpark Nonprofit Kft.Felügyelő Bizottsága: Fülöp Zoltán (2014. január 30-tól.), Iványi Lajosné és
Lehóczkiné Timár Irén
Helyi Birtokhasznosítási Bizottság; Dél- alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium; Közép - Békési Térség
Ivóvízminőség- javító Önkormányzati Társulás; Regionális Hulladékkelező Kft. Felügyelő bizottság: Várfi András
polgármester
A Helyi Birtokhasznosítási Bizottság az elmúlt évek során nem ülésezett.
A meghatalmazottak írásban beszámolnak a képviselő-testület előtt, aki dönt a beszámolók elfogadásáról.
A fentiek alapján a meghatalmazott személyek beszámolási kötelezettségüknek eleget tettek a mellékelt beszámolók
szerint.
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Döntési javaslat
"beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd város Képviselő-testülete az önkormányzattól állandó megbízást kapott, az önkormányzat
képviseletében eljáró személyek beszámolóját elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd
Selyem út 124.
Tárgy: Felügyelő Bizottsági beszámoló

Tisztelt Képviselő Testület!

A Gyomaszolg Ipari Park Kft felügyelő bizottsági tagjai:
Nagyné Perjési Anikó
- felügyelő bizottsági elnök
Marton Dániel
- felügyelő bizottsági tag
Márjalaki József
- felügyelő bizottsági tag
A GYOMASZOLG IPARI PARK KFT Felügyelő Bizottsága az elmúlt beszámolási időt követően 3
alkalommal ülésezett, ezen az üléseken 4 db határozatot hozott az alábbiak szerint:
Gyomaszolg Ipari Park Felügyelő Bizottsága 1 /2013.(IV.08.) határozata:
Gyomaszolg Ipari Park Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja az 2012 évi beszámolót 2012 évi Üzleti
jelentést és 2013 év fejlesztési tervét.
Határidő:
azonnal
Felelős: Fekete József ügyvezető igazgató
Gyomaszolg Ipari Park Felügyelő Bizottsága 2 /2013.(VIII.13.) határozata:
Gyomaszolg Ipari Park Kft. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadja a Kft 2013/ 1 – 6 hónap
tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló mérlegbeszámolót.
Határidő:
azonnal
Felelős: Fekete József ügyvezető igazgató
Gyomaszolg Ipari Park Felügyelő Bizottsága 1 /2014.(III.31) határozata:
Gyomaszolg Ipari Park Kft. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadja a 2013 évi mérlegbeszámolót.
Határidő:
azonnal
Felelős: Fekete József ügyvezető igazgató
Gyomaszolg Ipari Park Felügyelő Bizottsága 2 /2014(III.31.) határozata:
Gyomaszolg Ipari Park Kft. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadja a 2013 évi Üzleti jelentést és a
2014 év fejlesztési tervet.
Határidő:
azonnal
Felelős: Fekete József ügyvezető igazgató
Az FB ezen időszakban folyamatosan tájékozódott a Kft gazdasági helyzetéről. Fekete József ügyvezető
igazgató rendszeresen beszámolt a Kft-t érintő eseményekről. 2011 óta Molnárné Vajó Katalin könyvvizsgáló
a számviteli tevékenység ellenőrzése mellett szakértői véleményével segíti a Felügyelő Bizottság munkáját.
A Kft az elmúlt időszakban sok olyan intézkedést tett, mely az elkövetkező időszakban eredményesebb,
hatékonyabb munkát tesz lehetővé.
A megfelelő színvonalú munkavégzéshez a Kft-nél elsősorban a gépállományt kellene felfejleszteni, (gondolok
itt elsődlegesen a beton keverőgépre, betont szállító mixerre építőipari kézi kisgépekre), amit a jelenlegi anyagi
helyzete nem enged meg. Javaslom a tisztelt Képviselő Testületnek vizsgálja meg és segítsen abban, hogy
milyen módon lehetne pályázni a Gyomaszolg Ipari Park Kft-nek. Jelenleg a KFT egyik legnagyobb bevétele a
betoneladásból van.
A Kft dolgozói segítőkészen együttműködtek a Bizottság tagjaival, amit ezúton is köszönök!
Kérem a tisztelt Képviselő Testületet, beszámolómat fogadja el.

Gyomaendrőd, 2014-06-13

Nagyné Perjési Anikó
A Gyomaszolg Ipari Park Kft Felügyelő Bizottságának elnöke

GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ KFT.
5500 GYOMAENDRŐD,
ERZSÉBET LIGET 2., PF: 105
E-MAIL: INFO@ligetfurdo.hu
WEB-SITE: www.ligetfurdo.hu
Tel.,fax.: 06-66/386-039,/283-750
Beszámoló a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. Felügyelő Bizottságának
működéséről
I. Ülés
I./2013(04.09.)
Jelen voltak a jelenléti ív alapján:
1. Dr. Dávid Imre
2. Poharelec László
3. Vaszkó Sándorné
4. Várfi András
5. Dr. Fodor András
6. Molnárné Vajó Katalin
7. Martinákné Oláh Etelka
8. Vass Ignác
9. Fülöpné Fábián Angéla- jegyzőkönyv vezető

Napirendi pont:
- Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2012. évi Mérleg, Éves beszámoló elfogadására javaslat
- Árváltozási javaslat
- 2013. évi pénzügyi helyzet
- Egyéb bejelentések

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. Felügyelő Bizottsága megismerte a Kft. 2012. évi Mérlegét,
Eredmény kimutatását. Egyhangúan javasolja a Képviselő-testületnek azok elfogadását.
A Felügyelő Bizottság egyhangúan javasolja a Képviselő-testületnek az ügyvezető részére a
felmentvény megadását.
A Felügyelő Bizottság kéri az ügyvezetést, hogy készítsen egy kimutatást és vizsgálja meg a
gyógytorna forgalmat, melynek eredményéről számoljon be a FB. felé.
A Felügyelő Bizottság 3 igennel elfogadta az árváltozási javaslatot.

A Felügyelő Bizottság 3 igennel elfogadta az ügyvezető beszámolóját, és kéri, hogy a Képviselő
Testület elé terjessze a kérését.

II. Ülés

II./2013(04.30)

Jelen vannak a jelenléti ív szerint:
1. Dr. Dávid Imre
2. Poharelec László
3. Vaszkó Sándorné
4. Várfi András
5. Dr. Fodor András
6. Vass Ignác
7. Fülöpné Fábián Angéla- jegyzőkönyv vezető
8. Rideg Zoltán

Napirendi pont:
- Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. üzlethelyiség bérleményével kapcsolatos bejelentés
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. Felügyelő Bizottsága kéri a Kft. ügyvezetőjét, és a Mamut
üzlethelyiség bérlőjét, hogy a Kft. ügyvédje segítségével rögzítse szerződésben a bérléssel
kapcsolatosakat.

III. Ülés

III./2013. (09.12.)
Jelen voltak a jelenléti ív szerint:
1. Dr. Dávid Imre
2. Poharelec László
3. Vaszkó Sándorné
5. Dr. Varga Imre
6. Molnárné Vajó Katalin
7. Martinákné Oláh Etelka

8. Vass Ignác
9. Fülöpné Fábián Angéla- jegyzőkönyv vezető

Napirendi pont:
- A közszolgáltatás ellentételezésére kapott pénzügyi támogatás vizsgálata.
A közszolgáltatási szerződés módosítása.
- A vagyonvesztés megakadályozásának érdekében hozott intézkedések, és jövőbeni elképzelések.
- Egyéb bejelentések

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja a Gyomaendrőd Város
Önkormányzata Képviselő- Testülete felé az előterjesztés elfogadását és a Közszolgáltatási
szerződés módosítását

A Felügyelő Bizottság az alábbi kiegészítő javaslattal fogadta el a vagyonvesztés
megakadályozásának érdekében hozott intézkedések, és jövőbeni elképzelések napirendi pontját.
Javasolja:
- A strandrészre egy kültéri medence építését, amelybe helyet kapna egy sodrófolyosó és egy
csúszda
- A fürdő területének bővítését, a holtág felé ahol pihenő, csónakázó hely kerülhetne
kialakításra
- Chipes (karórás) beléptető rendszer lehetőségeinek megvizsgálását
- Vizsgálja meg a fürdő annak a lehetőségét, hogy a Központi Orvosi rendelőben történő
kezelések a fürdőbe kerüljenek

IV.Ülés
IV./2013. (10.21.)
Jelen voltak a jelenléti ív szerint:
1. Dr. Dávid Imre
2. Poharelec László
3. Vaszkó Sándorné
5. Dr. Varga Imre
6. Dr. Csorba Csaba
7. Vass Ignác
8. Fülöpné Fábián Angéla- jegyzőkönyv vezető

Napirendi pont:

- A fürdő fejlesztés
- Egyéb bejelentések.
A Felügyelő Bizottság elfogadta az ügyvezető beszámolóját a fürdő fejlesztéssel kapcsolatban.
A Felügyelő Bizottság elfogadta az ügyvezető egyéb bejelentését.

V. Ülés

V./2013. (11.14.)
Jelen vannak a jelenléti ív szerint:
1. Dr. Dávid Imre
2. Poharelec László
3. Vaszkó Sándorné
5. Dr. Varga Imre
6. Molnárné Vajó Katalin
7. Martinákné Oláh Etelka
8. Vass Ignác
9. Fülöpné Fábián Angéla- jegyzőkönyv vezető

Napirendi pont:
- Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2014. évi Üzleti terve
- Egyéb bejelentések.
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja a Gyomaendrőd Város
Önkormányzata Képviselő- Testülete felé , hogy fogadja el a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.
2014 év Üzleti tervét
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja a Gyomaendrőd Város
Önkormányzata Képviselő- Testülete felé , hogy fogadja el a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.
kérelmét a szolgáltatás vásárlás kiegészítésére,valamint a 10 M Ft-os működési támogatás
megítélését a likviditási probléma megoldására érdekében.

- Társulásokban és érdekképviseletekben végzett munkáról beszámoló 2014. január - május
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és Fejlesztési Tanácsa
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és Fejlesztési Tanácsának 2014. év eleje óta küzdelmes az
KEOP-1.1.1./2F számú hulladékgazdálkodással kapcsolatos pályázat megvalósítása, ez szinte minden
ülésen folyamatos téma. Gyomaendrőd és Hunya 2013. év végén nem fogadta el a pályázathoz
kapcsolódó cég működésének a Társulási Megállapodásban való rögzítését, mert a Kft. működésének
finanszírozását igazságtalannak érezte. Mindazonáltal, hogy a cég megalapításának ne legyen
akadálya, végül 2014. januárjában ez a vitatott kérdés elfogadásra került mind Társulási szinten, mind
Önkormányzati szinten. A Társulás tag Önkormányzatai az év elején abban állapodtak meg, hogy a
KEOP-1.1.1/C/13 szintén a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó pályázat eredményétől teszik függővé
a finanszírozási modell újratárgyalását. Sajnos a mai napig nincs hír ez utóbbi pályázatról, ráadásul
közben a jogszabályi változások eredményeként a Kft. törzstőkéje megemelkedett, melyhez igen nagy
részben kellett Gyomaendrődnek hozzájárulnia. Mivel Gyomaendrőd a Társulásban csupán a
hulladékgazdálkodás szempontjából érdekelt, így a Társulás által más ügyekben hozott döntések nem
tárgyai jelen beszámolónak. Betkó József a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság elnöke tagja a Kft. Felügyelő Bizottságának, így ami már a Társulási Tanács elé kerül
hulladékgazdálkodással kapcsolatban, azt a Felügyelő Bizottság minden esetben már előzetesen
tárgyalja.
A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 azonosító számú, Hulladékgazdálkodással kapcsolatos pályázat
építési beruházása elindult, itt a fő érintett Szarvas és Kondoros település, Gyomaendrődön ennek
keretében 5 új szelektív hulladékgyűjtő kivitelezése történik meg ebben az évben. A pályázat
eszközbeszerzésének közbeszerzése folyamatban van, a boríték bontás várható időpontja június 25.
A Társulás ülései – melyeken Önkormányzatunk a legtöbb ülésen részt vett – valamint
Önkormányzatunkat érintő napirendi pontjai (napirendek előtt minden ülésen a Szarvasi
Rendőrkapitányság tájékoztatója hangzik el a kistérségben a közrend és közbiztonság helyzetéről,
valamint a jelentések a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás lejárt határidejű döntéseinek
végrehajtásáról).
2014. január:
2014. február 25.: Lakossági Fórum a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 "Települési Szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi kistérségben című projekt kapcsán – a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében
2014. február 26:
Zárt ülés:
- KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005
azonosítószámú
pályázat
megvalósításához
építés
közbeszerzési eljárás megindításához döntéshozatal
Nyílt ülés:
- Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás 2013. évi költségvetésének VI. számú módosítása
- Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás 2014. évi költségvetésének tárgyalása II. forduló
- A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
- A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás 2014. évi Közbeszerzési tervének jóváhagyása
2014. március 7. Rendkívüli ülés:
Az Ex-Ante (előzetes) ellenőrzés keretében minőségellenőrzési tanúsítvánnyal rendelkező "A KEOP1.1.1/2F/09-11-2012-0005 számú “Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a
Körös-szögi Kistérségben projekttel kapcsolatos „Eszközbeszerzés" tárgyú, uniós eljárásrendben
indítandó nyílt eljárás megindításának engedélyezése tárgyban.
2014. március 26:
Nyílt ülés:
- Beszámoló a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2013. évi költségvetéséhez igénybe vett
Önkormányzati hozzájárulások felhasználásáról

-

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetéséhez igénybe vett előleg
mértékének jóváhagyása
- A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa, mint Alapító napirendi pontjai:
- A Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. törzstőke emelése
- Könyvvizsgáló választás a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. működéséhez
- A Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. felügyelőbizottság ügyrendjének
megtárgyalása
- A Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzat megtárgyalása
- 12. A Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető munkaszerződésének
megtárgyalása
2014. április 23.
Zárt ülés:
- A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 számú “Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben projekttel kapcsolatos „Eszközbeszerzés” – tárgyú
közbeszerzési eljárás felhívásának (így ajánlattételi határidejének is) módosítása
Nyílt ülés:
- Beszámoló a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2013. évi költségvetésének
végrehajtásáról
- A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás és Fejlesztési Tanács 2013. évi szakmai és pénzügyi
beszámolójának elfogadása
- Beszámoló a Társulás által 2013. évben beadott pályázatokról
- Beszámoló a TÁMOP-5.2.5./B-2010/2-0042 számú pályázat megvalósításáról
- A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa, mint Alapító napirendi pontjai:
- A Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. előtársasági beszámolója
- A Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. együttműködési megállapodás
megtárgyalása
2014. április 30. sajtónyilvános szerződés aláírása:
Egyösszegű átalánydíjas építési szerződés a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása megrendelő
„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben” (pályázat
azonosító száma: KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005) tárgyú projektjének megvalósítására a FIDIC Piros
Könyv szerződéses feltételei szerint.
Helye: Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása székhelye – Szarvas, Kossuth L. u. 19. emeleti
nagyterem
A Támogatási szerződés szerint az Építés projektelemben megvalósítani tervezett létesítmények:
- 1 db komposztáló telep - 1.000 t/év, 1 db komposztáló telep 600 t/év
- 1 db hulladékudvar,
- 12 db 4 konténeres gyűjtősziget
2014. április 30. Rendkívüli ülés:
- A Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. együttműködési megállapodás
megtárgyalása
2014. május 14. Rendkívüli ülés:
- A Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének megbízása valamint a
társaság alapító okirat módosításának elfogadása
2014. május 28:
Nyílt ülés:
- A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi Közbeszerzési Tervének módosítása
- A Körös-szögi Civil fórum Egyesület támogatási kérelme
- A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetésének módosítása

Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program:
A beruházás megkezdődött, melynek lebonyolítója a Társulás, a projekt 66 önkormányzatot érint.
2014. február 04. Békéscsaba munkaterület átadás-átvételi eljárás megkezdése.
A Vállalkozó (II. rész [„hálózatépítés”] – Duna aszfalt Kft., Békés Drén Kft., Mészáros és Mészáros Kft.)
megbízási szerződést kötött a RODEN Mérnöki Iroda Kft. –vel (1089 Budapest, Villám u. 13.) a Békés
megyei Ivóvízminőség-javító Program keretében megvalósuló ivóvíz hálózat terveinek az elkészítésére.
A RODEN Kft. a tervek elkészítését vonatkozóan nyolc „csapattal” megkezdte (egyeztetések 66
Önkormányzattal) A hálózat/nyomvonal geodéziai felmérése elindult, a települések közigazgatási
határain kívül, a hatóságokkal az egyeztetések folyamatosan folynak.
Az I. rész [„vízmű telepek/technológia”] vonatkozásában a vállalkozó „DRÉN-AQUA” Konzorcium (Békés
Drén Kft., Aquaprofit Zrt.) a 2014. február 13. –i kooperációs egyeztetésen azt közölte, hogy a
projekttel kapcsolatos tervezési feladatokat az Aquaprofit Zrt. látja el. Megkezdődtek a vízjogi létesítési
engedélyes tervek kidolgozása.
A „Megbízási szerződés a „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” című KEOP-1.3.0/09-11-20120009 azonosító számú projekt munkáihoz kapcsolódó jogi szakértői tevékenységek, feladatok ellátása
vonatkozásában” tárgyú beszerzési eljárás lefolytatásra került, melynek nyertese a 2014. március 13.
napján kelt összegezés tartalmának megfelelően (kiíró/lebonyolító: OVF – HKT), a Dr. Kovács P. Zoltán
Ügyvédi Iroda. (1054 Budapest, Hold utca 21.)
A Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó (Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.) 2014. március 31.
dátummal aláírt megbízási szerződése módosításra került, a szerződés módosítását az indokolta, hogy
a Zrt. megbízása a közbeszerzések kiírására/lebonyolítására 2014. január 15. –ig szólt. A Békés megyei
IMJP projekt támogatásának/összköltségének a mértéke időközben kétszer is megemelkedett [ez tette
szükségessé a támogatási szerződés 1. és 2. sz. módosítását], így a már kiírt pályázatokat is
folyamatában többször is vissza kellett vonni. /
2014. április 28-án az OVF felszólította mindkét rész vállalkozóját a műszaki és a pénzügyi ütemezés
betartására.
A „Megbízási szerződés a „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” című KEOP-1.3.0/09-11-20120009 azonosító számú projekt munkáihoz kapcsolódó tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási
feladatok ellátása vonatkozásában” tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében az ajánlati felhívás
megjelent. A közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása az Európai Unió hivatalos lapjában [TED] a
következő számsorra kattintva (2014/S 102-178998) tekinthető meg.
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a Mérnök tender hiánypótoltatása
folyamatban van, a PIU (projektmenedzsment szervezet) tender esetében a módosított ajánlattételi
határidő 2014. június 6. 12:00 óra.
A „Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás nyilvános Társulási Tanács
ülése:
2014. február 25:
- 2013. évi költségvetés teljesítése
- 2014. évi működési hozzájárulás (projekt lebonyolítási díj bevezetése)
- 2014. évi költségvetés tervezet
- Uhrin Nándorné esélyegyenlőségi munkatárs előadása „Egyenlő bánásmód és
esélyegyenlőség”
- Egyebek (tájékoztató az ivóvízminsőég-javító program aktuális állásáról) – A pályázat pénzügyi
lebonyolítása, ÁFA megfizetése Dr. Farnas József előadásában

