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MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke
tisztelettel meghívja Önt a bizottság

2014. augusztus 19-én 14.00 órakor
kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.
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Napirend:
1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás
kötelező igénybevételéről szóló 8/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendelet módosítása
2. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2014. év első félévi gazdálkodásának
alakulásáról
3. Beszámoló az önkormányzat rendelkezésére álló forrás (kötvény és az önkormányzati
gazdálkodás maradványa) hozamának és felhasználásának 2014. második negyedévi
alakulásáról
4. A " Gyomaendrőd turisztikai fejlesztések – hídépítés" tárgyú közbeszerzési eljárás
felhívásának elfogadása
5. A Regionális Hulladékkezelő Kft. évközi gazdálkodási beszámolója
6. A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2014. 1-7. hónap gazdálkodási beszámolója
7. A Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület pénzügyi beszámolója a
2013-as évről
8. Gyomaszolg Ipari Park 2014. I. félévi gazdálkodási beszámolója
9. A Gyomaközszolg Kft. 2014. I. félévi gazdálkodási beszámolója
10. A Zöldpark Kft. 2014. I. félévi gazdálkodási beszámolója
11. Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány elszámolása
12. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás 2014.06.25.-ei
módosítása
13. Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Projekt kapcsán létrejött Konzorciumi
Megállapodás II. számú kiegészítése

∗

A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a
Városunk főmenüből nyíló, Önkormányzat → Testületi ülések → Előterjesztések menüpontban.
http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek
Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt
ülés előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.

14. Beszámoló a gáz szolgáltatás közbeszerzési eljárásáról
15. Villamos-energia beszerzés 2015. - Bíráló Bizottság létrehozása
16. Beszámoló a „2014. évi útépítési, útfelújítási beruházás valamint útkarbantartás
Gyomaendrődön” tárgyú közbeszerzési eljárásról
17. ÁROP-1.A.3 pályázat benyújtása az esélyegyenlőség és a területi együttműködés
javítása érdekében a Gyomaendrődi járás területén
18. Testvérvárosi találkozó - pályázat benyújtása
19. Bérlakások vásárlása
20. Hulladéklerakó védelmi övezet per ítélettel kapcsolatos vagyonrendezés
21. Lemondás képviselői tiszteletdíjról
22. Halgazdálkodási jog haszonbérbeadása
23. Bejelentések
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. § (2)
bekezdés a.) pontja alapján az alábbi napirendi pont megtárgyalására zárt ülésen kerül sor.
1. Tájékoztató a 2013. és 2014. évi Állami Számvevőszéki ellenőrzések jelentés
tervezeteiről

Gyomaendrőd, 2014. augusztus 14.
Márjalaki József s.k.
Bizottság elnöke

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság
2014. augusztus 19.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. augusztus 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás
kötelező igénybevételéről szóló 8/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendelet módosítása
Nyíri Szmolár Eszter
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
5/2014. (III. 21.) önkormányzati rendelet módosítása Kormányhivataltól érkezett észrevételek alapján vált
szükségessé.
Ezek az észrevételek az alábbiak:
- „A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeinek meghatározásakor utalni kellett volna arra, hogy a hatályos
jogszabályokban meghatározottakon túl kell az egyedi szolgáltatási szerződés elemeit is szerepeltetni.
- A Ptk.-ban már nem szerepel közüzemi szerződés, ezért a hivatkozás téves.”
Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, a hatástanulmány és indokolás, melyet
kérem, szíveskedjen a Tisztelt Képviselő-testület megvitatni, és elfogadásáról dönteni!
Döntési javaslat
"A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
8/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
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 nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel
kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 8/2014. (IV. 4.) Gye. Kt. rendelet módosításáról szóló
rendeletet az alábbiak szerint:

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2014. (.....) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 8/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény 44/C.
§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
szóló 8/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) A szervezett közszolgáltatás igénybevételével a szolgáltatást igénybe vevő és a szolgáltató között szerződéses
jogviszony jön létre.”
2. § Az Ör. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződésben kötelező tartalmi elemként meg kell jelölni:
2

a) a közszolgáltatót, és azonosító adatait;
b) a megrendelő ingatlan tulajdonos nevét,
ba) születési idejét,
bb) anyja nevét,
bc) lakcímét;
c) az elvégzésre kerülő közszolgáltatás meghatározását;
d) a közszolgáltatás igénybevételének napját,
e) a teljesítés helyét;
f) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat;
g) felek jogait és kötelezettségeit;
h) a hatályos jogszabályokban meghatározottakon túl az egyedi szolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit;
i) a közszolgáltatási díj megállapítását;
j) a számla kiegyenlítésének módját;
k) a szerződés felmondásának feltételeit;
l) a szolgáltatással kapcsolatos panasz benyújtásának, kivizsgálásának eljárási rendjét;
m) az esetleges jogvita elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság megnevezését;
n) szerződéskötés időpontját, a szerződés kötő felek aláírását.”
3. § Ez a rendelet 2014. szeptember 5-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2014. ………………..
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 09. 05.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter

3

Melléklet „A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás
kötelező igénybevételéről szóló rendelet módosítása” tárgyú rendelettervezethez
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. társadalmi hatásai:
A tervezetnek társadalmi hatása nincs.
II. gazdasági hatásai:
A lakosság számára a rendelet tervezetnek gazdasági hatása nincs. A közszolgáltatási díj beszedésére
továbbra is a közszolgáltató jogosult, az ő bevételét képezi.
III. költségvetési hatásai:
A tervezetnek költségvetési hatása nincs.
IV. környezeti következményei:
A hatályos jogszabályi környezet is kötelező jelleggel írja elő a közszolgáltatás igénybevételét, s ezáltal
segíti a vízszennyeződés megelőzését a felszín alatti ivóvízkészlet védelmét.
V. egészségi következményei:
A tervezetnek egészségi következménye nincs.
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
VII. megalkotásának szükségessége:
Kormányészrevétel miatt szükséges nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 8/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálatára. A Kormányészrevételben foglalt javaslatok beépítése szükséges a jelenlegi
rendeletbe.
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A nem megfelelő helyi szabályozás jogszabálysértést eredményez és a kormányhivatal törvényességi
felügyeleti eljárását vonja maga után.
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.
INDOKOLÁS A RENDELETTERVEZETHEZ:
A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben már nem szerepel közüzemi szerződés, ezért a
jelenlegi önkormányzati rendeletben az erre való hivatkozás téves, azt törölni szükséges.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, (továbbiakban Vgtv.) kimondja, hogy a
közszolgáltatás ellátásnak legfontosabb - alább felsorolt – tartalmi elemeit önkormányzati rendeletben
kell megállapítani:
a) a közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait;

b) a közszolgáltató megnevezését, valamint annak a működési területnek a határait, amelyen belül a
közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen ellátni köteles és az ártalmatlanítás céljából történő
átadási helyet;
c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét, módját és időtartamát, a közszolgáltató és az
ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a közszolgáltatásra vonatkozó
szerződés egyes tartalmi elemeit;
d) a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettséget, a közszolgáltatás igénybevételének
módját és feltételeit;
e) az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb mértékét,
megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények és a szolgáltatás ingyenességének eseteit;
f) az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó sajátos
szabályokat;
g) a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok,
valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.
A Kormányészrevétel alapján nem elegendő az Önkormányzat és a Szolgáltató között létrejött
szerződés egyes tartalmi elemeire vonatkozó hivatkozás, azt a Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe
vevő között kötendő szerződésre vonatkozó feltételekben is hivatkozni szükséges.
A jelzett Kormányészrevétel okán indokolt a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel
kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 8/2014. (IV. 4.) rendeletet módosítani.
Gyomaendrőd, 2014. augusztus

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. augusztus 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2014. év első félévi
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 félévének finanszírozási helyzetéről szóló beszámolóit a melléklet tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a döntési javaslatot elfogadni.
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása az Önkormányzat és intézményei 2014. év első félévi finanszírozási helyzetének
alakulásáról"
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. első félévi
gazdálkodásának alakulásáról szóló beszámolót.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 08. 28.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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1. melléklet

Tájékoztató az Önkormányzat, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal, az önállóan működő intézmények, valamint az önállóan működő és
gazdálkodó intézmények 2014. 1-6 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
79,89
74,95

Személyi juttatások
203416
203519
162583
Munkaadót terhelő
32045
32073
24040
járulékok
Dologi kiadás
312427
381329
126983
33,30
Műk. célú támért.
593011
658046
400880
60,92
kiad. pénzeszk. átadás
ÁK, ellátottak jutt.
Tartalékok (műk.c.)
128380
125614
0
Műk.c. visszatér.tám.,
899
899
100,00
kölcsön ÁK
Működési kiadások
1269279
1401480
715385
56,07
össz.
Felújítások
43478
43478
0
Beruházások
811859
814249
108574
13,33
Támogatás értékű
3275
6875
2141
31,14
felhalm. kiadás és
pénzeszk. átadás ÁK
Felh.c. visszatér.tám.,
11035
19784
10755
54,36
kölcsön ÁK
Tartalék (felh.c.)
390499
444602
0
Felhalmozási
1260146
1328988
121470
13,73
kiadások össz.
Kiadások összesen
2529425
2730468
836855
38,74
Intézményeknek
462897
487525
173519
35,59
nyújtott támogatás
Kiadások
2992322
3217993
1010374
38,16
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. február 28-ával 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. Amennyiben az előirányzatok és teljesítések közül is kiemeljük a 2013.
évről áthúzódó béreket és járulékokat, akkor a teljesítés kis mértékben haladja meg az
időarányost (53%).
A dologi kiadásoknál a teljesítés 33%-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 időarányos alatti
felhasználás történt. Az oktatási vagyon működtetésére a vizsgált időszakban közel 26 millió
Ft-ot költött az önkormányzat, mely a rendelkezésre álló keret 32%-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 64%-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 15,5 millió Ft-ot adott át az önkormányzat, mely összeg a
rendelkezésre álló keret közel 50 %-a. A segélyekre megtervezett keretből 25% a felhasználás
mértéke. A költségvetési rendelet II. számú módosítása alkalmával építettük 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 899 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 108 millió Ft értékben teljesültek és az alábbi fő tételek alkotják:
o Szennyvíztisztító telep KEOP-os pályázata 58.224 E Ft
o START mintaprogram fűkasza, szippantó tartálykocsi és földkanál vásárlása 4.383 E
Ft
o Termőföld, telek, egyéb ingatlan vásárlás 2.427 E Ft
o Térségi Szociális Gondozási Központ konyha fejlesztése (hűtőkamra) 6.034 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
o Játszótéri játékok vásárlása, telepítése 2.944 E Ft
o Sportcsarnok fejlesztése 12.065 E Ft
o Ipartelep bekötőút, Gye-Hunya összekötőút tervdokumentáció elkészítése 10.922 E Ft
o Szgép és monitor vásárlása Zeneiskola 218 E Ft
o Hirdetőszekrény készítése a Hivatalba 100 E Ft
o Petőfi emléktábla készíttetése 240 E Ft





A felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások között jelenik meg
a fiatal házasok részére nyújtott vissza nem térítendő támogatás 320 E Ft összege és a Fürdő
részére átadott 1.821 E Ft, mely részben a testületi döntéssel leállított csónakkölcsönző
kialakításához kapcsolódott, másrészt pedig az úszómedence kiegészítését szolgáló eszköz
(kapaszkodó) beszerzéséhez.
A felhalmozási célú kölcsönök között jelenik meg a GYÜSZTE Leader-es pályázati
támogatásának előfinanszírozásához biztosított 2.969 E Ft és a DAOP-os pályázatuk saját
erejének biztosításához nyújtott 2.000 E Ft, a fiatal házasoknak nyújtott és az elemi kár
enyhítésére biztosított kölcsön 901 E Ft összege, valamint a Körös Kajak SE DAOP-os
pályázati támogatásának előfinanszírozásához rendelkezésre bocsájtott 4.886 E Ft összeg.

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

65185

54,84

77000

77000

38550

50,06

308000

307467

167583

54,50

5000

5000

3112

62,24

12000

12000

809

6,74

333906

301421

172228

57,14

739120

796155

443547

55,71

134131

236590

1728020

1854496

891014

48,05

717886

752908

82747

10,99

546416

610589

1264302

1363497

82747

6,07

2992322

3217993

973761

30,26









A saját bevételek összességében az időarányost meghaladva, 55 %-on teljesültek. A bérleti
díjak 73%-ban teljesültek, a kamatbevételek 157 %-ban. Itt jelenik meg a folyószámla (2.170
E Ft) után kapott kamat és a kötvényből, valamint az egyéb szabad forrás (7.055 E Ft)
lekötéséből származó kamatbevétel.
A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban több mint 52%-on teljesültek, ezen belül a
vagyoni típusú adóbevétel 50%-ban, a termékek és szolgáltatások adói pedig 55%-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 54%-ban teljesült a vizsgált
időszakban.
A támogatás értékű működési bevételek és az államháztartáson kívülről működési célra
átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérítése 57 %-ban teljesültek. Itt jelenik meg a Start
mintaprogramra és az egyéb közfoglalkoztatásra járó támogatás 147.841 E Ft összege,
melyből 65.835 E Ft a 2013. évről áthúzódó programelemekhez kapcsolódó támogatási
összeg, 80.878 E Ft pedig a 2014. évben induló közfoglalkoztatási mintaprogramok
kiadásainak finanszírozását szolgáló bevétel, 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 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 július hónapban kért be az önkormányzat
hozzájárulást a két kistelepüléstől, melynek összege az első félévi bevételek és kiadások
alapján került meghatározásra. A Rózsahegyi Alapítvány részére megelőlegezett bérhez
kapcsolódó visszatérítés összege 526 E Ft. A Magyar Turizmus Zrt. szúnyoggyérítéshez 3.500
E Ft-ot utalt. Segély és közköltséges temetés visszafizetése címen 928 E Ft érkezett. A KLIK
406 E Ft-ot utalt át önkormányzatunknak, mely összeg a Zeneiskola térítési díj bevételének, az
oktatási intézmény működtetőjét megillető 30%-át jelenti.
A támogatás értékű felhalmozási bevételek és az államháztartáson kívülről felhalmozási
célra átvett pénzeszközök, valamint felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és
kölcsönök 82.747 E Ft összegben teljesültek. Itt jelenik meg a szennyvíztisztító telep
beruházáshoz (KEOP 1.2.0/09-1-2011-0055) kapcsolódó 47.057 E Ft összegű támogatás,
valamint a Térségi Szociális Gondozási Központ telephelyein végrehajtásra kerülő
infrastrukturális fejlesztés 25.920 E Ft összegű támogatása. Itt jelenik meg 353 E Ft összegben
a közművelődési feladatokhoz kapcsolódó érdekeltségnövelő támogatás, valamint az út
érdekeltségi hozzájárulás címén befolyt 92 E Ft, a csatorna érdekeltségi hozzájárulás 748 E Ft
összege, valamint a közköltséges temetés jogcímen befolyt 192 E Ft, a lakosság részéről a
lakáshitel törlesztések és a belvízhitel törlesztések 2.962 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

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj / a mód. Ei
% ban

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







126143
36306

127458
36634

63868
17586

50,11
48,00

53430
203408

67902
203408

18656
54555

27,47
26,82

419287

435402

154665

35,52

2156
421443

5608
441010

5483
160148

97,77
36,31

A hivatalnál a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok az időarányosnak
megfelelően 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 Kirendeltségek felé július végével
megküldtük a Közös Hivatal első félévi működéséhez kapcsolódóan fizetendő hozzájárulás
összegére vonatkozó kimutatást. Ennek értelmében Csárdaszállás Önkormányzatának 1.961 E
Ft összeggel, Hunya Önkormányzatának 1.692 E Ft összeggel szükséges hozzájárulni a hivatal
első félévi működéséhez.
A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése 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 30%-a került felhasználásra a vizsgált időszakban.
A beruházások között 5.483 E Ft jelentkezett kiadásként a vizsgált időszakban, szükségessé
vált az ESET biztonsági szoftver megújítása, egyéb szoftver beszerzés, számítógépek és
monitorok vásárlása, telefonkészülék, videó kamera, szünetmentes tápegység, hangszóró
beszerzés és 7 db klíma vásárlása.

Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi műk.
bevételek
Közhatalmi
bevételek
Támogatás értékű
műk. bev. és
műk.c.peszk.átvét.
ÁH-on kívülről
Felhalmozási
bevétel
Maradvány
igénybevétele
Irányító szervtől
kapott támogatás
Bevételek
összesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

264

264

778

Telj. / Mód. Ei
%-ban
294,70

260

260

478

183,85

1476

1476

10185

690,04

4
94

94

100,00

419443

438916

150348

34,25

421443

441010

161887

36,71







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 3.006 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
Felhalmozási
kiadás
Kiadások
mindösszesen







Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

8706

8915

4268

Telj / a mód. ei.
% ban
47,87

2351

2407

1135

47,15

6194
17251

6255

2244

35,88

1067

592

55,48

18644

8239

44,19

17251

A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a
munkaadót terhelő járulékok teljesülése az időarányosnak megfelelő. A 47,87 %-os
teljesítést befolyásolja, hogy az egyszeri jellegű kifizetések, a jubileumi jutalom, és a kereset
kiegészítés nem került még kifizetésre.
A dologi kiadások teljesülése jóval az időarányos alatti:
o A Könyvtár állománygyarapításra a betervezett 2.277 E Ft-ból 1.395 E Ft-ot használt
fel, azaz a keret 61,27%-át. Az időarányostól való többletfelhasználás oka, hogy az
újság előfizetés 1 évre előre a II. negyedévben történik. A könyvek, folyóiratok az
igényekhez igazodva kerül beszerzésre, 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.
o A szakmai tevékenységhez szükséges nyomtatványokat, irodaszereket július
hónapban vásárolta meg az intézmény.
o A SZIRÉN programfrissítés pénzügyi teljesítése az elmúlt évek gyakorlatának
megfelelően a II. félévben történik.
A beruházások között jelentkezik a 200 ezer forint alatti kisértékű tárgyi eszközök
beszerzése. Az intézmény könyvtári polcokat, kávéfőzőt és egy mikrohullámú sütőt vásárolt.
adatok E Ft-ban

Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi műk.

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

300

300

883

Telj. / Mód. Ei
%-ban
294,33

bevételek
Irányító szervtől
kapott támogatás
Maradvány
Bevételek
összesen





16951

18339

7865

42,89

0
17251

5
18644

5
8753

100,00
46,95

Az intézmény saját bevétele közel 300 %-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 realizálódott, továbbá az elmúlt évben jelentkező
közüzemi díjak túlszámlázásából adódó visszatérüléseket visszautalta a szolgáltató.
Az irányító szervtől kapott támogatás felhasználása az időarányos alatti, 42,89 %.
Az előző évi pénzmaradvány beépítésre került a költségvetésbe, melynek felhasználása
megtörtént.

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

9750

4923

Telj / a mód. Ei.
% ban
50,49

2615

2632

1267

48,14

12500
24801

13785
26167

7977
14167

57,87
54,14

0
2000
2000

1821
2000
3821

683
0
683

37,51

26801

29988

14850

49,52

17,87

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányosnak megfelelően
alakult.
A dologi kiadásoknak a vizsgált időszakban 57,87 %-a került felhasználásra. A Tájháznál a
dologi kiadások teljesítése 41,76 %, a Népháznál 40,06 %, mely takarékos gazdálkodást
mutat. A Művelődési Ház dologi kiadásai 59,73 %-on teljesültek, melynek oka, hogy a
nagytermének festésére, a parketta csiszolására és lakkozására a működési tartalékok között
megtervezett keretből nem történt még meg a szükséges összeg előirányzatosítása, illetve a
felújítások között megtervezett összeg teljesítése a dologi kiadásoknál jelentkezik, közel 900 E
Ft összegben. A lapkiadásra elkülönített 1.500 E Ft keret felhasználásra került.
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, továbbá egy permetező vásárlására került sor 12 E Ft összegben.

Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban

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




Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

6800

6800

4009

Telj. / Mód. Ei.
%-ban
58,96

105
20001

23157

11560

49,92

0
26801

31
29988

31
15705

100,00
52,37

Az intézményi saját bevételek összességében az időarányos felett teljesültek. A Tájháznál a
betervezett 800 E Ft-ból 87 E Ft realizálódott, 10,92 %, a Művelődési Házaknál pedig a
tervezett 6.000 E Ft-ból 3.844 E Ft folyt be, mely 64,07 %.
Az irányító szervtől igénybevett támogatás összege az időarányossal megegyezik.

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

Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi
juttatások
Munkaadót
terhelő járulékok
Dologi kiadás
Műk.célú
pe.átadás
Működési
kiadások
összesen
Beruházások
Kiadások
mindösszesen




Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

74750

75117

38614

Telj / a mód. Ei.
% ban
51,41

20932

20983

10999

52,42

10742
0

11086
228

7542
228

68,03
100,00

106424

107414

57383

53,42

0
106424

415
107829

414
57797

99,80
53,60

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 89 %-a már felhasználásra került, a kommunikációs szolgáltatások 55 %-ban teljesültek,
az egyéb szolgáltatási kiadások 69 %-ban, az egyéb dologi kiadások 59 %-ban. A
Csárdaszállási telephelyen működő óvoda dologi kiadásának felhasználása időarányos, az év
második felében 1.511 E Ft áll rendelkezésre, mely magába foglalja a csárdaszállási óvodás
gyermekek étkeztetésének költségeit is. A gyomaendrődi óvodák a dologi kiadások
tekintetében a rendelkezésre álló keret 75 %-át már felhasználták. A 8.145 E Ft előirányzatból
2.032 E Ft maradt a második félévre. Az intézmény vezetőjének véleménye szerint takarékos
gazdálkodással meg tudja oldani a gyomaendrődi óvodák esetében is a működtetést. 2014
szeptemberétől saját pedagógus látja el a TSMT terapeuta mozgásterápiát, a gyógypedagógiai





ellátást, és mellette a SZIT terápiát is. Így a számlázott szellemi tevékenységnél csak a
logopédus szolgáltatási díja fog jelentkezni.
A 228 E Ft pénzeszköz átadás az elmúlt évi NTP-OTM-MPA-12-062 pályázat elszámolásához
kapcsolódó visszafizetési kötelezettség, melynek összegét 2014. 06.27-én fizette vissza az
intézmény az Emberi Erőforrás Minisztériuma részére.
A beruházások között kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (szőnyeg, tanulókerékpárok,
gyermekszék, étkezőasztal) 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

1100

860

Telj. / Mód. Ei
%-ban
78,18

178

178

100,00

106059

250
106301

250
58075

100,00
54,63

106424

107829

59363

55,05

Az intézményi működési bevételből 126 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 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), melyből gyermek szék és étkező asztal vásárlása történt.
Az irányító szervtől kapott támogatás összege meghaladja az időarányos mértéket, mely
elsősorban a dologi kiadások időarányost meghaladó teljesítésével indokolható.

Az év hátralevő részében az intézmény vezetőjének fokozott figyelmet kell fordítani a dologi jellegű
kiadások alakulására annak érdekében, hogy a tényleges felhasználás ne haladja meg a rendelkezésre
álló éves keret összegét.

Összegzés, kitekintés:
A mai napon (2014. augusztus 13.) az önkormányzat főszámláján 102 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. augusztus 13.

Szilágyiné Bácsi Gabriella
Pénzügyi osztályvezető

Térségi Szociális Gondozási Központ
Működési támogatás alakulása 2014. 01. 01.-2014. 06. 30. között (adatok eFt-ban):
Megnevezés
Módosított
Korrekciók (-)
Kereset kiegészítés fedezet beépítése + ágazati
pótlék
Végkielégítés
Támop megelőlegezett kifizetés

Előirányzat

Teljesítés

346 568

188 391

14 069
959

15 069
959
2 500

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

800
165 770

169 063

BEVÉTELEK
A működési bevételek teljesítése az első félévben 47,79 % -ban realizálódott.
A szociális étkeztetés tekintetében közel két millió Ft –tal alacsonyabb a teljesítés, mint a tervezett
előirányzat, ami az ellátottak számának csökkenéséből adódik, a tervezetthez képest 12 fővel
kevesebb (jelenleg 223 fő) a szociális étkezést igénybevevők száma, mint azt terveztük. Az elmúlt
évek tapasztalatai alapján az igénybevevők számának a növekedése a harmadik, negyedik
negyedévben figyelhető meg. A tavaszi, nyári időszakban több idős ellátja saját magát, és az őszi,
téli időszakban szívesebben veszi igénybe ezen szolgáltatásunkat.
A nyári táborozók étkeztetésből származó bevételek a nyári, főként július, augusztus hónapban
kerülnek teljesítésre, mely ténylegesen a harmadik negyedévben fog realizálódni
költségvetésünkbe, így ezen a jogcímen megtervezett bevétel a III. negyedévben éri el a tervezett
szintet.
Egyéb jogcímek esetében a teljesítés közel a tervezetteknek megfelelően alakult a vizsgált
időszakban.

II.
KIADÁSOK
1.
Személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok alakulása:
Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 158 fő. Ezen túl 2014. június 30-án 30 fő
közfoglalkoztatott munkavállaló volt foglalkoztatva intézményünknél. Ezen munkavállalók a
közalkalmazottaink munkavégzését segítik, leginkább kisegítő munkakörben.
A személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok alakulása a vizsgált időszakban a
tervezetteknek megfelelő ütemben történt. Azonban az elemzésnél torzító hatásuk miatt szükséges
kiemelni azon juttatásokat (kereset kiegészítés fedezete, ágazati pótlék, végkielégítés,
közfoglalkoztatottak bére), melyek nem időarányosan kerültek az előirányzatokból teljesítésre, emiatt
mind az előirányzatra, mind a teljesítésre torzítóan hat.
2.
Dologi kiadások
A dologi kiadások időarányosan a tervezett szinten kerültek teljesítésre. Mint minden évben itt is
megfigyelhető a gázszolgáltatás szezonalitásából adódó túlfinanszírozottság, mely az év végéig előre
láthatólag rendeződni fog. Az élelmiszer beszerzés jogcím esetében megtakarítás figyelhető meg,
mely a szociális étkezők számának csökkenésével és a nyári étkezés szezonalitásával indokolható.
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 508 E Ft összegben.
Ebből 357 E Ft összeg, az intézménynél futó TÁMOP-6.1.2/1/11-2012-1233 számú pályázat keretein
belül beszerzett kisértékű tárgyi eszközök beszerzéséből adódik, a fennmaradó 151 E Ft az intézmény
működéséhez kapcsolódik.
III.
ÖSSZEGZÉS
Az intézmény 2014. 1-6 hónapban a szakmai követelmények betartása mellett a minimális - a
működéshez elengedhetetlen - kiadások között folytatta gazdálkodását.
Az 1-6 havi túlfinanszírozottság 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 kompenzálni tudnák ezen magasabb összegű
kifizetéseket. Így ha az időarányos előirányzatot a teljesítés tükrében vizsgáljuk látszólagos
túlfinanszírozás mutatkozik, mely év végére realizálódni fog.
A vizsgált időszakban keletkezett 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, kivéve a szociális étkeztetés,
melyről fent beszámoltunk.

Gyomaendrőd, 2014. július 22.

Mraucsik Lajosné

Uhrin Anita

intézményvezető

gazdasági vezető

Városi Egészségügyi Intézmény
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
157.394

Módosított
előirányzat
160.735

4.664

4.664

2.202

6.502

24.920

19.800

82.011

Működési célú támogatás államháztartáson belülről
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól származó bevételünk, a bértámogatás összegével
meghaladja az időarányos tervezést.
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.
7.113 eFt.
3.746 eFt.

2. KIADÁSOK ALAKULÁSA

Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadói járulék
Dologi kiadás
Egyéb működési célú
kiadás
Beruházások

Eredeti
előirányzat
71.786
20.304
76.470
0

Módosított
előirányzat
72.373
22.463
86.862
448

0

8.173

adatok: eFt.
Teljesítés
35.779
10.611
37.880
220
3.248

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

A dologi kiadások teljesítése elmarad a módosított előirányzathoz képest. Az előző rendelet
módosítással beépítésre került az előző évi pénzmaradványunk.
Egyéb működési célú kiadás
Munkahelyvédelmi akciótervvel kapcsolatos befizetésünk 220 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.
Monitorokat vásároltunk három szakrendelésre.
Gyomaendrőd, 2014. augusztus 01.
Tisztelettel:

Dr. Torma Éva
igazgató főorvos

Kocsisné Takács Gabriella
gazdasági vezető

3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. augusztus 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló az önkormányzat rendelkezésére álló forrás (kötvény és az
önkormányzati gazdálkodás maradványa) hozamának és felhasználásának 2014.
második negyedévi alakulásáról
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 2011. decemberi ülésén hozott döntése értelmében a kötvényforrás
kezelésénél 2012. január 1. napjától az önkormányzat nem kíván külső szakértői szolgáltatást igénybe venni. A
Képviselő-testület létrehozott egy három főből (polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke) álló
Munkacsoportot, aki a feladatot ellátja, kordinálja, illetve a döntéseket meghozza.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én 6.316.000 CHF értékben bocsátott ki zártkörben kötvényt.
Kamatfizetés már a kibocsátás évében is terhelte az önkormányzatot, a törlesztést 2011. évben kezdte a város.
2014. március 31-én a rendelkezésre álló forrás (kötvény és egyéb) összege 445.558.251 Ft volt.
A következő táblázatok bemutatják a vizsgált időszakban végrehajtott tranzakciókat, a megtermelt hozamokat és
felhasználásokat.
Nyitó tételek 2014. április 1. napján

1.

Időszak kezdete
2014.03.19

2.

Időszak végeTranzakció
2014.06.19Betét lekötés
HUF számlán lévő
összeg

Kamat
2,91%

HUF
445 000 000

Realizált hozam
(Ft-ban)
3 299 461

558 251

Összesen

445 558 251

3 299 461

Tranzakciók a tárgyidőszak alatt 2014.04.01-2014.06.30.

1.

Időszak kezdete
2014.06.23

Időszak vége
2014.07.23

Tranzakció
Betét lekötés

Kamat
2,81%

HUF
448 000 000

Realizált, illetve
várható hozam
(Ft-ban)
1 069 186

Összesen
A tárgyidőszak alatt végrehajtott tranzakció a munkacsoport felügyelete, illetve döntése alapján történt. A
betétlekötés az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél történt, a legkedvezőbb ajánlatot a számlavezető
pénzintézetünk tette. A vizsgált időszakban a lekötésekből realizált hozam összege 3.299.461 Ft volt.
Felhasználások a tárgyidőszak alatt 2013.04.01-2014.06.30.
Időszak kezdete

Időszak vége

Tranzakció

Paraméter

Összesen

HUF

CHF

0

0

Aktív ügyletek 2014.06.30-án
Időszak kezdete

Időszak vége

Tranzakció
5

Kamat

HUF

1.

2014.06.23

2014.07.23

Betét lekötés
HUF számlán lévő összeg
Összesen

2,81%

448 000 000
857 712
448 857 712

A vizsgált időszak végén betét formájában 448.000.000 Ft áll az önkormányzat rendelkezésére, a főszámlán
857.712 Ft jelenik meg.
Kérem a Tisztelt Testületet szíveskedjen a kötvény és egyéb forrás 2014. április 1. és 2014. június 30. közötti
időszak alakulásáról készített beszámolót elfogadni.

Döntési javaslat
"Beszámoló 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat rendelkezésére álló kötvény-és
egyéb forrás 2014. április 1. és 2014. június 30. közötti időszak alakulását bemutató beszámolót elfogadja.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 08. 28.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella

6

4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. augusztus 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A " Gyomaendrőd turisztikai fejlesztések – hídépítés" tárgyú közbeszerzési eljárás
felhívásának elfogadása
Cserenyecz Bettina
Márjalaki József kompenzációs listás önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 jelű, „ Lélekkel a Körösök mentén”- Turisztikai
fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében c. pályázathoz kapcsolódóan, a Bizottság 176/2014. (VI.17.)
Gye. Kt. Pgtek. Biz. határozata alapján megkötésre került a tervezői szerződés a HATERV Bt.-vel. A szerződés
szerint a Szent László híd kiviteli tervei elkészítésének határideje 2014. augusztus 15. Ennek megfelelően a projekt
megvalósításához kapcsolódóan kiírásra kerülhet a híd építésére vonatkozó közbeszerzési eljárás.
A Bíráló Bizottság 2014. augusztus 19-i ülésén a Szent László hídépítés ajánlati felhívás tervezete kerül
megvitatásra, majd elfogadásra. A felhívás várhatóan 2014. augusztus 18-án készül el, melyet haladéktalanul
megküldünk a T. Bizottság tagjainak, tanulmányozás és javaslattétel céljából.
A Bíráló Bizottság által elfogadott ajánlati felhívást szükséges a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottságnak elfogadnia.
Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a döntési javaslat névszerinti elfogadására!
Döntési javaslat
"A " Gyomaendrőd turisztikai fejlesztések – hídépítés" tárgyú közbeszerzési eljárás felhívásának elfogadása"
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 Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottsága jóváhagyja a "Gyomaendrőd turisztikai fejlesztések – hídépítés" tárgyú nyílt közbeszerzési eljárást
megindító ajánlati felhívást, továbbá felhatalmazza a Bíráló Bizottságot, hogy az ajánlati felhíváshoz kapcsolódó
dokumentációt összeállítsa, illetve a feladásával kapcsolatos esetleges hiánypótlásokat teljesítse.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. augusztus 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Regionális Hulladékkezelő Kft. évközi gazdálkodási beszámolója
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
A Regionális Hulladékkezelő Kft. benyújtotta a T. Képviselő – testület elé a 2014. I. félév adatait tartalmazó évközi
gazdálkodási beszámolóját.
A Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése 2014. július 25-én tárgyalta és elfogadta a társaság gazdálkodási
beszámolóját.
A beszámoló alapján Kft. adózás előtti eredménye 0,1 millió Ft veszteség, mely az időarányosan tervezett 4,4 millió
Ft nyereségtől 4,5 millió Ft-tal kevesebb. A bevételek 14 millió forinttal maradtak el a tervezett összegtől. Ezen belül
a hulladékártalmatlanítás 14 millió forinttal alacsonyabb az üzleti terv szerinti értéktől. Elmaradt a tervezettől 1 millió
forinttal a szelektív hulladékkezelés.
A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.
A beszámoló a jegyzett tőke tulajdonosok közötti tulajdoni hányad pontosításáról szóló javaslatot tartalmaz. A A
társaság beszámolójában lévő javaslat alapján az eredeti társasági szerződésben szereplő tulajdoni hányad
Szarvas, Kardos, Kondoros és Hunya települések esetében növekedne 0,01 – 0,02 százalékponttal. A többi
település tulajdoni hányada nem változna.
A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2010. május 14. napján kelt társasági szerződésben a társaság törzstőkéje
8.240.000,- Ft összegben lett meghatározva. Az egyes tagok, az önkormányzatok törzsbetéte az alábbiak szerint lett
rögzítve a társasági szerződésben.
A társaság törzsbetéteseinek a részesedése
Tagok

Törzsbetét összege
( Ft )

Gyomaendrőd
Szarvas
Csabacsűd
Csárdaszállás
Kardos
Kétsoprony
Kondoros
Örménykút
Hunya
Összesen

2790000
3220000
380000
100000
150000
270000
1090000
100000
140000
8240000

Törzsbetét
Társasági
Eltérés
összegének
szerződésben rögzített százalékpontban ( +;megfelelő részesedés
tulajdoni rész
)
százalékban
százalékban
33,86
33,85
-0,01
39,08
39,07
-0,01
4,61
4,61
1,21
1,21
1,82
1,82
3,28
3,27
-0,01
13,23
13,22
-0,01
1,21
1,21
1,70
1,69
-0,01
100
99,95
-0,05

A társasági szerződésben a törzsbetétesek százalékos részesedése nem pontosan lett rögzítve.
A 2013. évi jegyzett tőke emelés után a törzsbetétesek részesedésének alakulása.
Tagok

Jegyzett tőke
alakulása a

A társaság által
kimutatott jegyzett
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Eltérés +,- (Ft)

Gyomaendrőd
Szarvas
Csabacsűd
Csárdaszállás
Kardos
Kétsoprony
Kondoros
Örménykút
Hunya
Összesen

törzsbetétesek
részesedése alapján (
Ft )
13665896
15772688
1860596
488356
734552
1323808
5339628
488356
686120
40360000

tőke
13660000
15770000
1860000
490000
740000
1320000
5340000
490000
690000
40360000

-5896
-2688
-596
1644
5448
-3808
372
1644
3880
0

A jegyzett tőke emelése figyelemmel a kerekítése elfogadható, az megfelel a társasági szerződé törzsbetétesei
részedéseinek.
A fentiek alapján a társaság a törzsbetétesek részesedésének módosítására tett javaslata nem helyes.
A törzsbetétesek részesedése helyesen a társasági szerződés törzsbetét összegének megfelelően.
Tagok
Gyomaendrőd
Szarvas
Csabacsűd
Csárdaszállás
Kardos
Kétsoprony
Kondoros
Örménykút
Hunya
Összesen

Törzsbetétnek
megfelelő részesedés
százalékban
33,86
39,08
4,61
1,21
1,82
3,28
13,23
1,21
1,70
100

A társasági szerződésben a törzsbetétesek százalékban meghatározott részesedésének helyes rögzítése
érdekében Gyomaendrőd, Szarvas, Kétsoprony, Kondoros és Hunya települések esetében 0,01 százalékponttal kell
megnövelni.
A beszámoló részletes tájékoztatást ad a hulladékkezelő műbe beszállított hulladék mennyiségéről, valamint a
tulajdonosok által meghatározott a lerakóra áthárított lerakási járulék összegéről az I. félévben településenként
kimutatva forintban.

1. 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, mint a társaság résztulajdonosa elfogadja a Regionális Hulladékkezelő
Kft. előterjesztéshez mellékelt 2014. I. félévről szóló beszámolóját.

Határidők, felelősök:
9

Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Javaslat a társasági szerződés adatainak pontosítására"
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, mint a társaság résztulajdonosa javasolja, hogy a Regionális
Hulladékkezelő Kft. 2010. május 14. napján kelt társasági szerződésben a társaság forintban meghatározott
törzsbetétjei mellett rögzített százalékos arányok az alábbiak szerint kerüljenek pontosításra.
Tagok
Gyomaendrőd
Szarvas
Csabacsűd
Csárdaszállás
Kardos
Kétsoprony
Kondoros
Örménykút
Hunya
Összesen

Törzsbetétnek
megfelelő részesedés
százalékban
33,86
39,08
4,61
1,21
1,82
3,28
13,23
1,21
1,70
100

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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ELŐTERJESZTÉS
Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének 2014. július 24-ei ülésére
Tárgy: Tájékoztató a Kft. 2014. I. féléves gazdálkodásáról
Előadó: Hamza Zoltán

ügyvezető igazgató

Tisztelt Taggyűlés!
Elkészült a Kft. 2014. I. félévi pénzügyi, számviteli nyilvántartásainak kimutatása.
Regionális Hulladékkezelő Kft 2014. I. féléves
gazdálkodásának elemzése

A 2014. június 30-i főkönyvi kivonatból összeállított eredmény kimutatás adatait
összehasonlítva a 2014. évi üzleti terv időarányos adataihoz az alábbi táblázatot kapjuk:
adatok forintban

Megnevezés
BEVÉTELEK
Hulladék ártalmatlanítás
Szerves hulladékkezelés
Szelektív hulladékkezelés
Hulladékszállítás
Szolgáltatások árbevétele
Egyéb bevétel
Pénzügyi műveletek bevételei
Saját termelésű készlet értékesítés
Bevételek összesen
KIADÁSOK
Anyagköltség összesen
Igénybevett szolgáltatás
Egyéb szolgáltatások
Anyagjellegű ráfordítások összesen
Bérköltség
Személyi jellegű kifizetések
Bérjárulékok

2014. éves terv

Üzleti terv
Időarányos
része

Tényleges
2014.06.30

Eltérés

170 000 000
200 000
2 000 000
5 000 000
200 000
100 000
1 200 000
4 800 000
183 500 000

85 000 000
100 000
1 000 000
2 500 000
100 000
50 000
600 000
0
89 350 000

70 913 487
0
0
3 137 600
20 900
1 125 916
445 471
0
75 643 374

-14 086 513
-100 000
-1 000 000
637 600
-79 100
1 075 916
-154 529
0
-13 706 626

18 230 000
30 770 000
1 300 000
50 300 000
15 467 000
1 350 000
3 672 000

9 115 000
15 385 000
650 000
25 150 000
7 733 500
675 000
1 836 000

6 659 821
12 867 388
847 828
20 375 037
8 975 343
614 940
2 082 866

-2 455 179
-2 517 612
197 828
-4 774 963
1 241 843
-60 060
246 866

Személyi jellegű ráfordítások összesen
Értékcsökkenés
Egyéb ráfordítások
Céltartalék képzés
Összes költség és ráfordítás
Adózás előtti eredmény

20 489 000
9 500 000
84 676 000
5 000 000
169 965 000
13 535 000

10 244 500
4 750 000
42 338 000
2 500 000
84 982 500
4 367 500

11 673 149
4 174 842
39 562 682
0
75 785 710
-142 336

1 428 649
-575 158
-2 775 318
-2 500 000
-9 196 790
-4 509 836

A fenti táblázat azt mutatja, hogy a Kft adózás előtti eredménye 0,1 millió Ft veszteség, mely
az időarányosan tervezett 4,4 millió Ft nyereségtől 4,5 millió Ft-tal kevesebb.
A bevételek 14 millió forinttal maradtak el a tervezett összegtől. Ezen belül a hulladék
ártalmatlanítás 14 millió forinttal alacsonyabb az üzleti terv szerinti értéktől. Elmaradt a
tervezettől 1 millió forinttal a szelektív hulladékkezelés. Az egyéb bevételeknél volt 1 millió
forint nem tervezett bevétel.
A 2014. I. félévi költségek és ráfordítások 9,2 millió forinttal csökkentek a tervhez
viszonyítva. Ez az érték úgy alakult ki, hogy a legtöbb költségnél megtakarítás jelentkezik, Pl az anyagköltségeknél 2,4 millió Ft, a igénybe vett szolgáltatások értékében 2,5 millió
forint, elmaradt a tervezett 2,5 millió forintos céltartalék képzés – a ráfordítások sem haladják
meg a tervszerinti összeget 2,7 millió forinttal kevesebb ráfordítás keletkezett, valamint 0,5
millió Ft-tal kevesebb az értékcsökkenés.
Fentiekben nem kerültek tételesen felsorolásra az egyes költségek és ráfordítások, ezért azok
alakulását az alábbi táblázattal szemléltetjük:
Adatok forintban

Megnevezés
Költségek részletezése
rezsianyag
egyéb anyagköltség
védőital
Fenntartási anyagok
gáz
villamos energia
vízdíj
Éven belül elhasználódó szerszámok
Munkaruha
Irodaszer
benzin
gázolaj
Anyagköltség
Autópályadíj
Parkolási költség
vagyonvédelmi szolg
Munka- tűzvédelem
Útdíj
Távfelügyelet
Más vállalkozóval szállítás
Javítás, karbantartás
posta
telefon

2014. éves terv

Üzleti terv
Időarányos
része

Tényleges
2014.06.30

Eltérés

0
160 000
350 000
20 000
2 000 000
300 000
1 250 000
300 000
0
50 000
400 000
400 000
13 000 000
18 230 000
40 000
20 000
1 500 000
200 000
600 000
50 000
300 000
2 000 000
150 000
250 000

80 000
175 000
10 000
1 000 000
150 000
625 000
150 000
0
25 000
200 000
200 000
6 500 000
9 115 000
20 000
10 000
750 000
100 000
300 000
25 000
150 000
1 000 000
75 000
125 000

0
153 008
20 515
1 022 102
7 638
166 339
145 137
2 755
154 619
54 735
236 254
4 696 719
6 659 821
0
0
500 000
45 000
236 220
24 000
74 004
1 536 556
71 275
88 084

-80 000
-21 992
10 515
22 102
-142 362
-458 661
-4 863
2 755
129 619
-145 265
36 254
-1 803 281
-2 455 179
-20 000
-10 000
-250 000
-55 000
-63 780
-1 000
-75 996
536 556
-3 725
-36 916

internet
egyéb anyagjellegű költs
termelőgép bérlet
bérleti díjak
irodagép bérlet
hirdetés
ügyviteli szolg
egészségügyi szolg
köztisztasági díj
ügyvédi, közjegyzői
szakértői díj
egyéb szolgáltatás
alvállalkozói díj
rágcsálómentesítés
Igénybe vett anyagjellegű szolg
Bankköltség
Gépjármű biztosítás
egyéb biztosítás
hatósági díj, illeték
egyéb szolgáltatás

80 000
150 000
1 000 000
20 000 000
180 000
150 000
2 000 000
150 000
40 000
200 000
1 000 000
300 000
300 000
110 000
30 770 000
600 000
100 000
400 000
200 000
1 300 000

40 000
75 000
500 000
10 000 000
90 000
75 000
1 000 000
75 000
20 000
100 000
500 000
150 000
150 000
55 000
15 385 000
300 000
50 000
200 000
100 000
650 000

25 035
3 901
150 000
8 016 500
70 411
0
741 732
47 000
19 712
153 000
0
1 036 958
0
28 000
12 867 388
328 956
128 847
162 204
227 821
847 828

-14 965
-71 099
-350 000
-1 983 500
-19 589
-75 000
-258 268
-28 000
-288
53 000
-500 000
886 958
-150 000
-27 000
-2 517 612
28 956
78 847
-37 796
127 821
197 828

5 000 000
5 000 000
0
12 000
40 000
20 000
65 000
80 000 000
60 000
50 000
3 305 000
400 000
374 000
0
350 000
84 676 000

2 500 000
2 500 000
0
6 000
20 000
10 000
32 500
40 000 000
30 000
25 000
1 652 500
200 000
187 000
0
175 000
42 338 000

0
0
19 072
4 702
20 340
7 935
34 323
37 648 200
42 644
37 324
1 281 113
145 812
205 078
139
116 000
39 562 682

-2 500 000
-2 500 000
19 072
-1 298
340
-2 065
1 823
-2 351 800
12 644
12 324
-371 387
-54 188
18 078
139
-59 000
-2 775 318

Ráfordítások részletezése
Céltartalék képzés
Céltartalék képzés
Előző éveket érintő rendezés
Cégtelefon SZJA
Reprezentáció SZJA
Cégtelefon EHO
Reprezentáció EHO
Lerakási járulék
Béren kívüli juttatás SZJA
Béren kívüli juttatás EHO
Helyi iparűzési adó
Gépjárműadó
Innovációs járulék
kerekítések
Véglegesen átadott pénzeszközök
egyéb ráfordítások

Békéscsaba, 2014-07-10
Bencze Lajosné
JUÉLA Kft
Az elvégzett könyvvizsgálat alapján úgy ítélem meg, hogy a Kft 2014. I. félévi gazdálkodási
eredményét a könyvviteli nyilvántartásokból készített fenti tájékoztatás tényszerűen
alátámasztja.

Békéscsaba, 2014-07-11
Kovács Mihály
Kamarai tag könyvvizsgáló
(002818 Kamarai szám)

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Taggyűlést az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi
határozati javaslat elfogadására:
Határozati javaslat
Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése tudomásul veszi a Kft.
2014. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

Határidő: azonnal
Felelős: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató

Gyomaendrőd, 2014. július 24.
Hamza Zoltán
ügyvezető igazgató

JAVASLAT A TÖRZSTŐKE TULAJDONOSOK KÖZÖTTI
MEGOSZLÁSI SZÁZALÉKÁNAK PONTOSÍTÁSÁRA

Önkormányzat
Gyomaendrőd
Szarvas
Csabacsűd
Csárdaszállás
Kardos
Kétsoprony
Kondoros
Örménykút
Hunya
Összesen

Tőke Ft Társasági sz Beszámoló
13 660 000
33,85
33,83
15 770 000
39,07
39,09
1 860 000
4,61
4,63
490 000
1,21
1,20
740 000
1,82
1,82
1 320 000
3,27
3,27
5 340 000
13,22
13,17
490 000
1,21
1,24
690 000
1,69
1,75
40 360 000
99,95
100,00

Megoszlás
0,33845
0,39073
0,04609
0,01214
0,01833
0,03271
0,13231
0,01214
0,01710
1,00000

Békéscsaba, 2014.07.11.

Hamza Zoltán
Ügyvezető

% Ajánlott %
33,85
33,85
39,08
39,07
4,61
4,61
1,21
1,21
1,83
1,83
3,27
3,27
13,23
13,23
1,21
1,21
1,71
1,71
99,99
100,00

A Regionális Hulladékkezelő Műbe beszállított hulladék mennyisége

2014

Jan. (kg)

Febr. (kg)

Márc. (kg)

Ápr. (kg)

Máj. (kg)

Jún. (kg)

Beszállított
hulladék
mennyisége
összesen (kg)

A tulajdonosok által meghatározott
a lerakóra áthárított lerakási járulék
összege az I. félévben
településenként kimutatva (Ft)

Gyomaendrőd
Szarvas
Csabacsűd
Kondoros
Kardos
Csárdaszállás
Örménykút
Kétsoprony
Hunya

196 460
321 140
13 460
81 020
5 920
6 940
4 420
15 200
7 320

169 100
290 440
18 260
66 520
6 680
7 760
3 340
13 220
6 660

204 860
331 340
22 960
94 920
6 980
14 560
3 000
20 640
7 600

251 840
399 580
28 820
121 300
6 800
9 260
3 440
16 200
9 140

219 220
332 800
24 960
96 420
8 620
10 320
3 920
17 420
9 780

223 940
362 760
24 040
101 740
7 120
12 900
2 700
21 460
8 480

1 265 420
2 038 060
132 500
561 920
42 120
61 740
20 820
104 140
48 980

3 796 260
6 114 180
397 500
1 685 760
126 360
185 220
62 460
312 420
146 940

Összesen

651 880

581 980

706 860

846 380

723 460

765 140

4 275 700

12 827 100

6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. augusztus 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2014. 1-7. hónap gazdálkodási beszámolója
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. benyújtotta a T. Képviselő – testület elé a 2014. 1-7. hónap gazdálkodási
beszámolóját elfogadásra.
A beszámoló 1 – 7. hónap adatai alapján a mérlege szerinti a vállalkozás adózás előtti eredménye 6.139 eFt.
A beszámoló adatai alapján a hét hónap alatt a társaság a tulajdonos önkormányzattól a Közszolgálati
szerződésben rögzített kötelező feladatok teljesítésére biztosított 20 millió Ft támogatást felhasználta. A
fürdőszolgáltatás vásárlásra a költségvetésben biztosított nettó 7 millió Ft-ból a társaság 2014. július 31.-ig 5 millió
Ft-ot teljesített.
A beszámoló megállapításai szerint a költségek várhatóan nem érik el a 2013. évit, illetve a 2014. évi üzleti tervben
tervezetteket. Ugyanakkor a bevételek viszont elmaradhatnak a tervezettől.
Az 1-7. hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.

Döntési javaslat
"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. előterjesztéshez mellékelt 2014.
1-7. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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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 Liget Fürdő Kft. 1-7. havi pénzügyi helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. elkészítette a 2014 évi üzleti terv 1.-7 . havi teljesítésének
beszámolóját. Az elkészített beszámoló Mérlek és Eredmény kimutatása tartalmazza azokat a
paramétereket, mely alapján a Kft. 1-7 havi teljesítésének eredménye 5825 ezer Ft. pozitív
eredményt mutat.
A hét hónap alatt a társaság a tulajdonos önkormányzattól a Közszolgálati szerződésben rögzített
kötelező feladatok teljesítésére biztosított 20Millió Ft támogatást felhasználta.
A fürdőszolgáltatás vásárlásra a költségvetésben biztosított nettó 7 Millió Ft.-ból 2014. 07.31.-ig 5
Millió Ft lett a Kft részéről felhasználva.
Költség szempontból továbbra is jól gazdálkodik a Liget Fürdő Kft.. Minden valószínűség szerint
ezek kevesebbek lesznek, mint az elmúlt 2013-as évi illetve a 2014.-es üzleti tervben tervezettek.
A bevételek viszont várhatóan nem érik el az üzleti tervben tervezett összeget.
Ennek több összetevője van, elsősorban a szélsőséges, rendkívül csapadékos időjárás, de nagyban
közrejátszik a lakosság jövedelmi viszonya.
2013. év hasonló időszakában 59629 fő volt a vendégforgalom, ebből 11988 fő gyógyászat.
2014. évben 54686 fő, ebből 10868 fő gyógyászat.
A vendégforgalommal természetesen összefügg az árbevétel alakulása, mely az alábbi táblázatból
jól érzékelhető.

A pénztárgépeken regisztrált árbevételek:

Fürdő pgép

gyógyászati pgép.

Év

2013

2014

2013

2014

06.hó

7983090.-

8190530.-

1063750

859500

07.hó

15848680.-

14357620.-

3119650

2065150

2014. július 31.-én a Liget fürdő Kft.-nek a különböző szállítok felé 1.233.504. Ft tartozása volt. A
szállítói tartozások közt lejárt határidejű tartozás nincs.
A társaságnak 2014. 07.31.-én a különböző fürdőszolgáltatásokból illetve bérleti díjakból eredően
2374532 Ft kintlévősége van.
A Liget fürdő Kft.-nek jelenleg likvid gondjai nincsenek.
Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy a mellékelt 1-7 havi Mérleg és Eredmény kimutatást a
beszámolóval együtt elfogadni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2014. 08.11.

Vass Ignác
ügyvezető

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

Kelt : Gyomaendrőd, 2014. augusztus 06.

Vass Ignác sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)
P.H.

Statisztikai számjel

3/2

13087085-9604-113-04
Cégjegyzék szám

04-09-005983

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat
Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2014.07.31.
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

67 579

0

0

65 915

67 579

5 421

5 421

0

0

5 472

20 360

206

206

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

09.

I. Készletek

10.

II. Követelések

3 695

11 510

11.

III. Értékpapírok

0

0

12.

IV. Pénzeszközök

1 571

8 644

13.

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

35

0

14.

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

71 422

87 939

Kelt : Gyomaendrőd, 2014. augusztus 06.
Vass Ignác sk.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel

3/3

13087085-9604-113-04
Cégjegyzék szám

04-09-005983

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat
Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2014.07.31.
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

16 912

3 200

3 200

29 295

29 296

-27 085

-26 830

5 421

5 421

255

5 825

0

0

34 884

45 090

26.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

27.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

3

0

28.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

34 881

45 090

29.

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

25 452

25 937

30.

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

71 422

87 939

Kelt : Gyomaendrőd, 2014. augusztus 06.
Vass Ignác sk.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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
EREDMÉNY-KIMUTATÁS

Kelt : Gyomaendrőd, 2014. augusztus 06.

Vass Ignác sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)
P.H.

Statisztikai számjel

2/2

13087085-9604-113-04
Cégjegyzék szám

04-09-005983

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS "A" változat
(összköltség eljárással)
Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2014.07.31.
adatok ezer forintban
Sorszám
a

Megnevezés

Előző év

b

c

01.

I. Értékesítés nettó árbevétele

02.

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

03.

III. Egyéb bevételek

04.

ebből: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.

Előző év
módosítása
d

Tárgyév
e

99 197

48 499

0

0

34 411

20 927

43

05.

IV. Anyagjellegű ráfordítások

65 649

26 579

06.

V. Személyi jellegű ráfordítások

54 405

31 901

07.

VI. Értékcsökkenési leírás

3 562

1 712

08.

VII. Egyéb ráfordítások

10 216

3 682

-224

5 552

26

2

543

0

09.

ebből: értékvesztés, terven felüli écs.

10.

A. Tevékenység eredménye (01+02+03-05-06-07-08)

11.

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

12.

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

13.

B. Pénzügyi műveletek eredménye (11-12)

-517

2

14.

C. Szokásos vállalkozási eredmény (10+13)

-741

5 554

1 052

585

1 052

585

311

6 139

56

314

15.

X. Rendkívüli bevételek

16.

XI. Rendkívüli ráfordítások

17.

D. Rendkívüli eredmény (15-16)

18.

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (14+17)

19.

XII. Adófizetési kötelezettség

20.

F. ADÓZOTT EREDMÉNY (18-19)

255

5 825

21.

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

255

5 825

Kelt : Gyomaendrőd, 2014. augusztus 06.
Vass Ignác sk.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. augusztus 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület pénzügyi
beszámolója a 2013-as évről
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2014. júniusi ülésén elhangzottaknak
megfelelően a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesülete benyújtotta pénzügyi beszámolóját a
2013-as gazdasági évéről.
A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni.
Döntési javaslat
"GYÜSZTE 2013. évi pénzügyi beszámolója"
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 Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség
Turisztikai Egyesületének 2013-as évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. augusztus 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaszolg Ipari Park 2014. I. félévi gazdálkodási beszámolója
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. benyújtotta a T. Képviselő – testület elé a 2014. I. félévi gazdálkodási beszámolóját
elfogadásra.
A beszámoló féléves adatai alapján a tervezett bevétel 34,75 %-ka teljesült. Az első 6 hónap mérlege szerint a az
adózás előtti eredmény -9.541 eFt, amely jelentősen meghaladja az egész évre tervezett -5.283 eFt-ot. Az
eredményt befolyásoló különböző bevételek és kiadások alakulását az előterjesztés mellékletét képező beszámoló
részletesen taglalja.

Döntési javaslat
"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. előterjesztéshez mellékelt 2014.
első félévi gazdálkodásáról készített beszámolót.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. augusztus 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Gyomaközszolg Kft. 2014. I. félévi gazdálkodási beszámolója
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
A Gyomaközszolg Kft. benyújtotta a T. Képviselő – testület elé a 2014. I. félévi gazdálkodási beszámolóját
elfogadásra.
A beszámoló féléves adatai alapján a társaság gazdálkodása stabil, az első 6 hónap mérlege szerint a vállalkozás
adózás előtti eredménye 453 eFt. Az eredmény alakulását a beszámoló alapján a bevételek 57,6 %-os míg a
ráfordítások 45,7%-os időarányos teljesítése okozta. Az első félév gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét
képező beszámoló részletesen taglalja.

Döntési javaslat
"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 Gyomaközszolg Kft. előterjesztéshez mellékelt 2014. első félévi
gazdálkodásáról készített beszámolóját.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

14

10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. augusztus 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Zöldpark Kft. 2014. I. félévi gazdálkodási beszámolója
Csényi István
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
A Zöldpark Kft. benyújtotta a T. Képviselő – testület elé a 2014. I. félévi gazdálkodási beszámolóját elfogadásra.
A beszámoló féléves adatai alapján a társaság gazdálkodása stabil, az első 6 hónap mérlege szerint a vállalkozás
eredménye 1.142 eFt. Az első félév gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen
taglalja.

Döntési javaslat
"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 Zöldpark Kft. előterjesztéshez mellékelt 2014. első félévi
gazdálkodásáról készített beszámolóját.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. augusztus 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány elszámolása
Mag Barbara
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány (5502 Gyomaendrőd, Népliget út 2., képviseli: Farkas Zoltánné) a Bogrács
Napja elnevezésű paprikás krumpli főző verseny megrendezéséhez (Magyar Rózsa fellépési díja) I.3-201/2014
pályázati azonosító számon 180.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a 313/2014. (V. 29.) Gye. Kt.
határozatnak megfelelően.
A rendezvény a támogatási igénylésben megjelölt célok szerint megvalósult. A támogatott benyújtotta a pályázathoz
tartozó elszámolást, melyet elfogadásra csatoltan beterjesztünk a Tisztelt Képviselő-testület elé.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a támogatási összeg és a mellékelt számlával alátámasztott,
ténylegesen felhasznált összeg különbözetét az Alapítvány visszautalta az Önkormányzat részére.

Döntési javaslat
"Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány elszámolása"
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 Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány (5502
Gyomaendrőd, Népliget út 2., képviseli: Farkas Zoltánné) a Bogrács Napja elnevezésű paprikás krumpli főző
verseny megrendezéséhez (Magyar Rózsa fellépési díja) I.3-201/2014 pályázati azonosító számon nyújtott
180.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásának elszámolását elfogadja, a támogatási eljárást lezárttá
nyilvánítja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. augusztus 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás 2014.06.25.-ei
módosítása
Nyíri Szmolár Eszter
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás újabb módosítása vált szükségessé, mely
ugyan érdemben Gyomaendrődöt nem érinti, de mint Társulási tag önkormányzat, tárgyalni és dönteni szükséges az
ügyben. A módosításra a Társulás egyéb tag önkormányzatainál fellépő, az orvosi ügyelet feladat ellátásával
kapcsolatos változások miatt van szükség. A változás a megállapodás egyéb, Gyomaendrődöt is érintő pontjait nem
érinti.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a döntési javaslat jóváhagyására!
Döntési javaslat
"Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás 2014.06.25.-ei módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulása Társulási Megállapodás 2014.06.25.-ei módosításait az alábbiak szerint:
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Megállapodás Módosítása
2014.06.25.
1. §
A Társulási Megállapodás III. fejezet 4.1. pontjának szövege az alábbiak szerint változik:
A következő szövegrész az alábbiak szerint változik:
4.1.

Körös-szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
Székhelye: 5540 Szarvas, Kossuth u. 19.
Feladatai: - ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás
- átmeneti elhelyezést biztosító ellátás
- házi segítségnyújtás (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)
- tanyagondnoki szolgálat
- szociális étkeztetés
- nappali szociális ellátás
- egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (támogató szolgáltatás)
- önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
- családsegítés
- gyermekjóléti szolgáltatás,
- védőnői szolgáltatás,
- iskola-egészségügyi gondozás
- Szarvasi 1.sz. gyermek háziorvosi alapellátás
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(működési területe: Szarvas település közigazgatási területe).
- hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét
javító programok
- Háziorvosi ügyeleti ellátás
Működési területe: Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Örménykút, Szarvas települések
közigazgatási területe.
Az alapítói jogokat a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása (5540 Szarvas, Kossuth L. u. 19. képviseli:
Brlás János elnök) gyakorolja.
2. §
A Társulási Megállapodás III. fejezet 5. pontjának szövege az alábbiak szerint változik:
Az alábbi szövegrész törlésre kerül:
5. Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi felnőtt és gyermekorvosi sürgősségi ügyelet, valamint a
szarvasi 1. sz. gyermek háziorvosi ellátását megbízási szerződés keretében szervezi meg a Társulás.
Helyébe az alábbi szövegrész kerül:
5. Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi felnőtt és gyermekorvosi sürgősségi ügyeletet a Körösszögi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény által, a szarvasi 1. sz. gyermek háziorvosi ellátását megbízási
szerződés keretében szervezi meg a Társulás.
3. §
A Társulási Megállapodás III. fejezet 5.1. pontjának szövege az alábbiak szerint változik:
Az alábbi szövegrész törlésre kerül:
5.1 A SANI-MED TRANS Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Cg.:04-09-006211, Képviseli: Dr. Piriczky
Béla) 2005. március 17-én kötött megbízási szerződés alapján kerületi ellátási kötelezettséggel látja el az ügyeleti
szolgálatot Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Örménykút, Szarvas települések közigazgatási
területén.
Helyébe az alábbi szövegrész kerül:
5.1 A Körös-szögi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (5540 Szarvas, Kossuth L. u. 19. képviseli:
Kovácsné Molnár Katalin) területi ellátási kötelezettséggel látja el az ügyeleti szolgálatot Békésszentandrás,
Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Örménykút, Szarvas települések közigazgatási területén.
4. §
A Társulási Megállapodás 1. sz. melléklet I. pontjának szövege az alábbiak szerint változik:
A következő szövegrész az alábbiak szerint változik:
I. Szarvas, Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Örménykút részéről:
1. Családsegítő szolgálat, jelző rendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat (1993. évi III. tv. 64 §, 65 §,
65/C §)
2. Törölte a 193/2013. (XII.19.) sz. határozat
3. Helyi utak forgalomszabályozása (20/1984. (XII. 21.) KM. rendelet)
4. Gyermekjóléti szolgálat működtetése (1997. évi XXXI. Tv. 104.§)
5. Háziorvosi ügyeleti ellátás működtetése (43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 19.§)
4. §
A Társulási Megállapodás 1. sz. melléklet III. pontja törlésre kerül.
Szarvas, 2014. június 25.
Brlás János sk.
Társulási Tanács elnöke
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A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban
maradnak.
Szarvas, 2014. június 25.
Brlás János sk.
a Társulási Tanács elnöke

Dr. Melis János sk.
Szarvas Város Jegyzője

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 08. 28.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. augusztus 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Projekt kapcsán létrejött Konzorciumi Megállapodás
II. számú kiegészítése
Nyíri Szmolár Eszter
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Szükségessé vált az Ivóvízminőség-javító Projekt kapcsán a 66 önkormányzat között létrejött Konzorciumi
Megállapodás II. számú kiegészítése. Ennek oka, hogy az adóhatóság az általános forgalmi adó kérdésében
ellenőrzéseket végez, s ennek kapcsán a felek közötti megegyezések okirattal történő bizonyítását kéri. (Ilyen
vizsgálatok már voltak más hasonló jellegű társulásoknál, analóg projektek lebonyolítása során, s felkészülvén a
Társulásnál is, mint lebonyolítónál a bekövetkező vizsgálatra, a szükséges okiratokat már a vizsgálat elején
szeretnénk rendelkezésre bocsátani, ennek kapcsán készítjük el a csatolandó dokumentációkat.)
A módosítás tartalma nem jelent az Önkormányzatok számára többletterhet, nem jelent további fizetési
kötelezettséget, s nem tér el a projekt lebonyolításával kapcsolatos korábbi döntésektől, mindössze annak formai,
okirati összefoglaló megjelenítését tartalmazza.
Az okirati összefoglalás az általános forgalmi adó akadálymentes elszámolását igyekszik biztosítani és igazolni.
Részleteiben:
Két kérdés kapcsán merül fel az általános forgalmi adó elszámolásának igazolására vonatkozó igény.
1. A Közép-Békési Ivóvízminőség-javító Társulásnál, mint a projekt lebonyolítását végző szervezetnél a működés
során felmerülő áfa elszámolása kapcsán kell intézkednünk. A működés során vannak olyan beszerzéseink – nem
túl jelentős összegben pl. számítógép beszerzés, megbízási díjak, stb. - amelynek áfa tartalma visszaigénylésének
jogi feltétele, hogy a Társulásnak legyen áfa köteles bevétele. Ezen okból már korábban döntés született Társulási
Tanácsülési határozat [2/2014.(II.25.) „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” TT. számú határozata] formájában, hogy a
korábbi működési hozzájárulás összegét lecsökkentjük 1/3-ára, ugyanakkor a korábbi működési hozzájárulás
fennmaradó 2/3-át projekt lebonyolítási díj címén fizetik az Önkormányzatok a Társulás felé. Miután a projekt
elindult, a működési hozzájárulás csak kis mértékben indokolt, többnyire ezt átmeneti finanszírozásokra fogjuk
felhasználni (pl. áfa fizetéshez), de a lebonyolítás már ellenérték fejében történik, hiszen operatív feladatok jelennek
meg.
A projekt lebonyolítási díj pénzügyileg realizálódott is, az Önkormányzatok szinte kivétel nélkül eleget tettek az
utalásnak. Ugyanakkor a projekt lebonyolítási díj fizetéséről csak Társulási Tanácsülési határozat van, de az eddigi
vizsgálati tapasztalatok alapján külön megállapodást is igényel az adóhatóság az Önkormányzatok aláírásával, ill.
testületi határozatával. (Megjegyzendő: az Önkormányzatok számlát kapnak a projekt lebonyolítási díjról, melynek
áfa tartalma visszaigényelhető. Ez a korábbi időszak fizetési kötelezettségéhez képest cca 20 %-al előnyösebb
helyzetet teremt az Önkormányzatok számára, de ezzel egyidejűleg a Társulásnál felmerülő költségekben az áfa
visszaigényelhetősége miatt is megtakarítás eszközölhető. 2015 évre is hasonló megoldást követünk, de ennek
részleteiről csak 2015 elején tudunk dönteni, akkor leszünk ui. információs helyzetben. Akkor már külön
megállapodás nem lesz szükséges, a Társulási Tanácsülésen a döntés megszülethet.)
Azon Önkormányzatok, melyek nem tagjai a Közép-Békési Társulásnak, hanem saját Társulataikon keresztül a
Konzorciumi Megállapodás útján kapcsolódnak a projekt lebonyolításához, ott az adott Társulások fizetik meg a
Közép-Békési Társulásnak a projekt lebonyolítási díjat.
2. Az általános forgalmi adó kapcsán másik dokumentálandó kérdés a megvalósult beruházás Önkormányzatokhoz
juttatásának áfa ügye.
A projekt lebonyolítása kapcsán közel 10 milliárd forintnyi általános forgalmi adóról beszélhetünk. Ennek nagyobb
része a fordított áfa szerint jelenik meg, egy kisebb része – de ez is több száz millió forint- egyenes áfaként. Ezeket
az általános forgalmi adókat akkor tudja a Társulás, mint lebonyolító visszaigényelni (ill. fordított áfa esetén akkor
mentesül a befizetés alól), ha a projekt
a) visszterhesen lesz hasznosítva (Az Alföldvízzel kötött előzetes megállapodás, ill. jogszabály szerint is a
megvalósuló létesítményeket bérleti díj fejében kell hasznosítani, - ezen feltétel tehát adott.)
b) az Önkormányzatoknak, mint végső tulajdonosoknak visszterhesen kerül átadásra a projekt során megvalósuló
beruházás.
Ez utóbbi gondolatkörhöz meg kell jegyezni, hogy a Viziközmű törvény szerint csak állami vagy önkormányzati
tulajdonban lehet viziközmű, így a Társulásnak nyilvánvalóan a projekt befejezését követően át kell adni a
megvalósult beruházás tulajdonjogát az Önkormányzatoknak. Ezt korábban is így terveztük, erre nézve van
megállapodásunk is, sőt az átadáskor irányadó tulajdoni arányokra is van megegyezés az Önkormányzatokkal.
Ugyanakkor az nincs exponálva egyik dokumentumban sem, hogy az átadás visszterhesen történik. (Ha ingyenesen
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történne az átadás, akkor az áfa tv. szerint a közel 10 md. Ft áfát meg kellene fizetnünk.)
Ezt a nyilatkozatot is pótolnánk a jelen levél mellékleteként megküldött dokumentációkkal.
A visszterhes átadás természetesen nem jelent az Önkormányzatok részére fizetési kötelezettséget, hiszen a projekt
nettó összege támogatásként egyébként is az önkormányzatok által „fizetett”, az áfa pedig a Társulás
lebonyolításában, ill. forrásbiztosítása útján kerül rendezésre, amikor ennek aktualitása lesz.
A fenti áfa kérdés adóhatósági rendezéséhez készítettük el tehát a Konzorciumi megáll. II. sz. kiegészítését, ill. a
képviselőtestületi határozat tervezetet, melyet mellékelünk.
Kérjük a T. Önkormányzatokat a Kt határozat-tervezet szerinti határozat elfogadására, ill. ennek megtörténtét
követően a Polgármester Asszonyokat és Urakat kérjük a II. sz. kiegészítés aláírására, mely okirattal külön
jelentkezni fogunk.
(Készítette: Dr. Farnas József ügyvéd)
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntés meghozatalára!

Döntési javaslat
"Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Projekt kapcsán létrejött Konzorciumi Megállapodás II. számú kiegészítése"
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 fogadja el a „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott
projekt kapcsán a Konzorciumi megállapodás II. számú kiegészítését a következők szerint:
1. A Projekt keretében történő beruházás tulajdonjoga visszterhesen kerül az Önkormányzatokhoz, mégpedig a
közöttük létrejött tulajdonjogi megállapodásban foglalt arányok szerint. Az átruházási érték vonatkozásában a
Társulásnál a Projekt valamennyi beruházási költsége az irányadó, mely a beruházás aktiválása során figyelembe
vételre kerül.
2. A Projekt megvalósítási fázisba lépésére tekintettel, a Projekt menedzselésének, lebonyolításának felmerülő
költségeire projekt lebonyolítási díjat fizetnek az Önkormányzatok a Társulásnak számla ellenében a Társulási
Tanács döntése szerint. A 2015 évre esedékes díjról és teljesítéséről a felek 2015 évben döntenek. A Társulás tag
önkormányzatai a lebonyolítási díjat közvetlenül fizetik meg, míg a Társuláson kívüli, más Társulásokba tömörült
Önkormányzatok társulásaikon keresztül fizetik meg a díjat. A díj vonatkozásában a társulási tag önkormányzatok a
Társulási Tanácsülés határozata szerint kötelezettek a fizetésre, a Társuláshoz konzorciumi megállapodással
kapcsolódó önkormányzatok a konzorciumi megállapodás szerinti díjat fizetik.
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Konzorciumi
megállapodás II. számú kiegészítésnek aláírására.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 08. 12.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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„Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program”
azonosító szám: KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009

Békés Megyei Önkormányzatok Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulásainak Konzorciuma

MEGÁLLAPODÁS II. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL

Békés Megyei Önkormányzatok
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásainak Konzorciuma
Székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Telefon: 66/523 801, Fax: 66/523 804
E-mail: Tarsulas1@gmail.com

MEGÁLLAPODÁS II. számú KIEGÉSZÍTÉSE
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL
Ezen megállapodás a jelen okirathoz csatolt aláíróíven szereplő 66 Önkormányzat – a
továbbiakban: Önkormányzatok –
és
a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (5600
Békéscsaba, Szent István tér 7.) – a továbbiakban: Társulás– között jön létre a következők szerint:
1.

2.

3.

4.
5.

A felek jelen szerződés előzményének a 2012. május
4-én kötött „Konzorciumi együttműködési megállapodást” és annak 2014 januárjában
keletkezett kiegészítését tekintik. A felek a hivatkozott megállapodásaikat fenntartva,
jelen II. számú Kiegészítésben foglalják azon aktuális nyilatkozataikat, melyek jelen
időpont szerint szükségesek a Projekt zökkenőmentes jogi és műszaki lebonyolításához.
A felek a megelőző Megállapodás Kiegészítésükben
utaltak arra, hogy a hatályos Viziközmű törvényre tekintettel az Önkormányzatok szerzik
meg a Projekt során megvalósuló beruházás tulajdonjogát. A Kiegészítésben nem került
rögzítésre ennek módja, melyet a felek jelen szerződésben pótolnak. E szerint a felek
rögzítik, hogy a Projekt keretében történő beruházás tulajdonjoga visszterhesen kerül az
Önkormányzatokhoz, mégpedig a közöttük létrejött tulajdonjogi megállapodásban foglalt
arányok szerint. Az átruházási érték vonatkozásában a Társulásnál a Projekt valamennyi
beruházási költsége az irányadó, mely egy beruházás aktiválása során figyelembe vételre
kerül.
Az önkormányzati felek azt is megerősítik, hogy
miután a Projekt megvalósítási fázisba lépett, a Projekt menedzselésének,
lebonyolításának felmerülő költségeire projekt lebonyolítási díjat fizetnek a Társulásnak
számla a Társulási Tanács döntése szerinti határidővel. A 2015 évre esedékes díjról és
teljesítéséről a felek 2015 évben döntenek. A Társulás tag önkormányzatai a lebonyolítási
díjat közvetlenül fizetik meg, míg a Társuláson kívül más Társulásokba tömörült
Önkormányzatok társulásaikon keresztül fizetik meg a díjat a konzorciumi megállapodás
szerint.
A felek az itt nem szabályozott kérdésekben a
korábbi megállapodásaikat változatlanul fenntartják.
A felek jelen Kiegészítést az adójogi elszámolások
egyértelmű értelmezése érdekében tették.
p.h.

„KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG”
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
képviseli: Vantara Gyula elnök,
mint a Projekt lebonyolítás kedvezményezettje és
általános jogkörű meghatalmazott és megbízott

Önkormányzatok (külön íven)

1

Aláíróív
Alulírott önkormányzatok törvényes képviselői a fenti megállapodást, a konzorciumi
együttműködés megerősítéséről, mint akaratunkkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírjuk.

Tag önkormányzat, székhely
Almáskamarás Község Önkormányzata

POLGÁRMESTER
aláírás dátuma

ALÁÍRÁS

Mazán Attila

5747 Almáskamarás, Dózsa György utca 54.

Árpádhalom Község Önkormányzata

Szarka Attila

6623 Árpádhalom, Petőfi u. 17.

Battonya Város Önkormányzata

Dr. Karsai József

5830 Battonya, Fő u. 91.

Békés Város Önkormányzata

Izsó Gábor

5630 Békés, Petőfi u. 2.

Békéscsaba M. J. V. Önkormányzata

Vantara Gyula

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

Békéssámson Község Önkormányzata

Barna Jánosné

5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12.

Bélmegyer Község Önkormányzata

Dán Márton

5643 Bélmegyer, Petőfi u. 2.

Bucsa Község Önkormányzata

Kláricz János

5527 Bucsa, Kossuth tér 6.

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata

Molnár József

5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41.

Csabaszabadi Község Önkormányzata

Szeverényi Attiláné

5609 Csabaszabadi, Apácai út 6.

Csanádapáca Község Önkormányzata

Oláh Kálmán

5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31.

Csárdaszállás Községi Önkormányzat

Petneházi Bálintné

5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17.

Csorvás Város Önkormányzata

Szilágyi Menyhért

5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.

Dévaványa Város Önkormányzat

Valánszki Róbert

5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

Doboz Nagyközség Önkormányzata

Simon István Tamás

5624 Doboz, Kossuth tér 3.

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata

Dr. Varga Lajos

5836 Dombegyház, Felszabadulás u. 5.
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Dombiratos Községi Önkormányzat

Bajczán Endre Péter

5745 Dombiratos, Széchenyi u. 42.

Ecsegfalva Község Önkormányzata

Kovács Mária

5515 Ecsegfalva, Fő utca 67.

Eperjes Község Önkormányzata

Dr. Kiss Csaba

6624 Eperjes, Petőfi Sándor u. 1.

Füzesgyarmat Város Önkormányzata

Bere Károly

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

Gádoros Nagyközség Önkormányzata

Dr. Prozlik László

5932 Gádoros, Kossuth u. 16.

Gerendás Község Önkormányzat

Lengyel Zsolt András

5925 Gerendás, Petőfi u. 2.

Geszt Község Önkormányzata

Fábián Zsuzsanna

5734 Geszt, Kossuth u. 1.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Várfi András

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

Gyula Város Önkormányzata

Dr. Görgényi Ernő

5700 Gyula, Petőfi tér 3.

Hunya Község Önkormányzata

Petényi Szilárdné

5555 Hunya, Rákóczi út 19.

Kamut Község Önkormányzata

Balog Imréné

5673 Kamut, Petőfi utca 106.

Kardos Község Önkormányzata

Brlás János

5552 Kardos, Gyomai út 24.

Kardoskút Község Önkormányzata

Lengyel György

5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.

Kertészsziget Község Önkormányzata

Kláricz Jánosné

5526 Kertészsziget, Kossuth u. 1.

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kalcsó Istvánné

5741 Kétegyháza, Fő tér 9.

Kétsoprony Község Önkormányzata

Völgyi Sándor László

5674 Kétsoprony, Dózsa Gy. út 11.

Kisdombegyház Község Önkormányzata

Tonka István Jánosné

5837 Kisdombegyház, Kossuth u. 77.

Kondoros Nagyközség Önkormányzata

Dankó Béla

5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

Körösladány Város Önkormányzata

Kardos Károly

5516 Körösladány, Dózsa Gy. u. 2.
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Köröstarcsa Község Önkormányzata

Smiri László

5622 Köröstarcsa, Kossuth tér 7.

Körösújfalu Község Önkormányzata

Szabó Csaba

5536 Körösújfalu, Fő utca 14.

Kötegyán Község Önkormányzata

Nemes János

5725 Kötegyán, Kossuth u. 33.

Lőkösháza Község Önkormányzata

Szűcsné Gergely Györgyi

5743 Lökösháza, Eleki út 28.

Magyarbánhegyes Község Önkormányzata

Sódarné Varga Gyöngyi

5667 Magyarbánhegyes, Jókai u. 38.

Magyardombegyház Község Önkormányzata Dús Ildikó
5838 Magyardombegyház, Zalka Máté utca 61.

Medgyesbodzás Község Önkormányzata

Krucsai József

5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38.

Méhkerék Község Önkormányzat

Tát Margit

5726 Méhkerék, Kossuth u. 80.

Mezőberény Város Önkormányzata

Siklósi István

5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.

Mezőgyán Község Önkormányzata

Zsoldos Zoltán

5732 Mezőgyán, Árpád u. 37.

Murony Község Önkormányzata

Fekete Ferenc Zoltán

5672 Murony, Földvári u. 1.

Nagykamarás Község Önkormányzata

Pelle István

5751 Nagykamarás, Kossuth u. 2.

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat

Atkári Krisztián

6622 Nagymágocs, Szentesi út 42.

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata

Nyemcsok János

5931 Nagyszénás, Hősök útja 9.

Okány Község Önkormányzata

Fekete Zoltán

5534 Okány, Kossuth u. 16.

Orosháza Város Önkormányzata

Zalai Mihály

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Örménykút Község Önkormányzata

Szakács Jánosné

5556 Örménykút, Dózsa György u. 26.

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat

Dr. Baranyi István

5919 Pusztaföldvár, Rákóczi u. 66.

Pusztaottlaka Község Önkormányzata

Simonka György

5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 10.
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Sarkad Város Önkormányzata

Bende Róbert

5720 Sarkad, Kossuth u. 27.

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata

Bakucz Péter

5731 Sarkadkeresztúr, Vörösmarty út 7.

Szabadkígyós Község Önkormányzata

Balogh József

5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7.

Szarvas Város Önkormányzata

Babák Mihály

5540 Szarvas, Szabadság utca 25-27.

Szeghalom Város Önkormányzata

Macsári József

5520 Szeghalom, Szabadsár tér 4-8.

Tarhos Község Önkormányzata

Hornok Sándor

5641 Tarhos, Petőfi u. 29.

Telekgerendás Község Önkormányzata

Medvegy Mihályné

5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. utca 13.

Tótkomlós Város Önkormányzata

Dr. Garay Rita

5940 Tótkomlós, Fő út 1.

Újiráz Községi Önkormányzat

Furák Károly

4146 Újiráz, Szabadság tér 1.

Újszalonta Község Önkormányzata

Jova Tibor

5727 Újszalonta, Béke u. 35.

Vésztő Város Önkormányzata

Molnár Sándor

5530 Vésztő, Kossuth u. 62.

Zsadány Község Önkormányzata

Dudás Árpád

5537 Zsadány, Béke u. 82.
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. augusztus 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló a gáz szolgáltatás közbeszerzési eljárásáról
Nyíri Szmolár Eszter
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2013. évi gyakorlatnak megfelelően 2014. évben is önállóan folytatta le Önkormányzatunk a földgáz beszerzésre
vonatkozó közbeszerzési eljárást.
Idén a tavalyihoz képest annyiban változott a beszerzés, hogy nem csak a molekula árat, hanem a
rendszerhasználati díjak adott részeit is megversenyeztettük – eredményesen. Az eljárás eredménye pénzügyi
oldalról:
A 2013-2014-es gázév becsült összege tekintetében 35 M Ft lett megállapítva, a valós fogyasztás a tavalyi nyertes
TIGÁZ Zrt. számlaösszesítői alapján nettó 33,9 M Ft (ez az összeg az ÁFÁ-n kívül minden egyéb költséget
tartalmaz).
A 2014-2015-ös gázévre a becsült összeg 30 M Ft volt, az eljárás eredményeként kötött szerződés szerint
előreláthatólag a szerződéses időszak összértéke nettó 25.599.301 Ft, mely a szerződéses időszak végére kisebb
mértékben eltérhet a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.
A Közbeszerzési Értesítőben meghirdetett nyílt közbeszerzési eljárás egyebekben gond nélkül zajlott le, két
gazdasági szereplő tett ajánlatot, mind a kettő kedvezőbb a tavalyihoz képest:
Nyertes ajánlattevő: GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt.
Ajánlatának, ill. a megkötött szerződés értéke: nettó 25.599.301 Ft.
A nyertes ajánlatot követő második legkedvezőbb ajánlattevő:
TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt.
Ajánlatának értéke: 28.462.911.A szerződés aláírására június 2-án került sor, az eredményről szóló hirdetmény június 3-án került feladásra a
Közbeszerzési Hatóságnak, mely 10825/2014 számon jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben, ezzel egyidejűleg a
megkötött szerződés a KBA-ba feltöltésre került, valamint az Önkormányzat honlapján megjelent.
Az idei – sikeresnek mondható – nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként a versenyeztetett fogyasztási helyeken
2014. július 1-től a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. szállítja Önkormányzatunk és Intézményei részére a
földgázt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a földgázbeszerzésről szóló beszámoló elfogadására!

Döntési javaslat
"Beszámoló a gáz szolgáltatás közbeszerzési eljárásáról"
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 gázszolgáltatás közbeszerzési eljárásáról szóló beszámolót.
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 08. 28.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. augusztus 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Villamos-energia beszerzés 2015. - Bíráló Bizottság létrehozása
Nyíri Szmolár Eszter
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2013. évben sikeres közbeszerzési eljárás eredményeként új szolgáltató, az MVM Partner Zrt. szolgáltatja – a nem
egyetemes szolgáltatásra jogosult helyeken – az Önkormányzat és Intézményei részére, valamint a közvilágítás
terén a villamos energiát.
A szerződés azonban egy évre szól, tehát szükséges a 2015. évi közbeszerzési eljárás előkészítése.
2013. és 2014. év adatai alapján a várható mennyiségek és egységárak jelenleg az alábbiak szerint alakulnak:
Beszerzés
Közvilágítás
Önkormányzat és
Intézményei

Várható mennyiség
kWh
520 000
579 680

Átlagos piaci
egységár
Ft / kWh
14,95
17,86

RHD+en.adó
Ft / kWh

Összesen
Ft

22,80
18,00

19 630 000,00 Ft
20 787 324,80 Ft

Mindösszesen:

40 417 324,80 Ft

Fentiek alapján előzetesen elmondható, hogy az uniós értékhatár alatti, nyílt közbeszerzési eljárás szabályai lesznek
az irányadók.
A Közbeszerzési Szabályzatunk 11.) b) pontja alapján a jelen projektben eljáró Bíráló Bizottság személyeire a
következő javaslatot tesszük:
Közbeszerzési és jogi szakértelem biztosítására: Dr. Varga Imre ügyvéd
Pénzügyi szakértelem biztosítására: Ugrainé Gróf Éva pénzügyi előadó
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítására (elektromos-energia beszerzés):
Nagy Sándor energetikus
Esetleges további tagokat a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolhat.
A Bíráló Bizottság létrehozása után – velük együttműködve – a Közbeszerzési csoport megkezdi az eljárást
megindító felhívás elkészítését.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Bíráló Bizottság kijelölésére vonatkozó javaslatot tekintsék át és
véleményezzék!

Döntési javaslat
"Villamos-energia beszerzés 2015. - Bíráló Bizottság létrehozása"
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 Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2015 évi villamos-energia beszerzéssel kapcsolatban a Bíráló Bizottság
tagjait az alábbiak szerint határozza meg:
24

Közbeszerzési és jogi szakértelem biztosítására: Dr. Varga Imre ügyvéd
Pénzügyi szakértelem biztosítására: Ugrainé Gróf Éva pénzügyi előadó
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítására (elektromos-energia beszerzés):
Nagy Sándor energetikus

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 08. 28.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. augusztus 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló a „2014. évi útépítési, útfelújítási beruházás valamint útkarbantartás
Gyomaendrődön” tárgyú közbeszerzési eljárásról
Nyíri Szmolár Eszter
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A „2014. évi útépítési, útfelújítási beruházás valamint útkarbantartás Gyomaendrődön” tárgyú, közbeszerzési eljárás
július 2-án lett elindítva. Egy eljárás keretében három rész került meghatározásra: 1. rész a Losonczy utcai útalap
építés, 2. rész a Gyomaendrőd város teljes területét átfogó útfelújítás, útkarbantartás, kerékpárút javítás, a 3. rész
pedig a járdajavítás. Három ajánlattevő került meghívásra a Kbt. 122/A: §-a szerint, azonban csak egy ajánlat
érkezett. Ez az ajánlat a Képviselő-testület által meghatározott keretösszeget jóval meghaladta, így mindhárom rész
tekintetében az eljárást eredménytelenné nyilvánította a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság, valamint új eljárás meghirdetését rendelte el.
Az új eljárás ajánlati felhívása július 22-én került megküldésre három gazdasági szereplő részére, de újra csak egy
ajánlat érkezett. Ez az ajánlat mindhárom rész tekintetében rendben volt, és a rendelkezésre álló anyagi fedezetet
sem haladta meg.
Az egyetlen beérkezett ajánlat:
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Swietelsky Magyarország Kft.
Ajánlattevő székhelye:
1117 Budapest, Irínyi József u. 4-20. B ép. V. em.
2.Ajánlattevő ajánlata
2.1.
1. rész: 2014. évi útépítési beruházás Gyomaendrődön
Egyösszegű Ajánlati Ár
13.110.070.- Ft
(nettó Ft)
2.2.
2. rész: 2014. évi útfelújítási beruházás és útkarbantartás Gyomaendrődön
Egyösszegű Ajánlati Ár
32.143.545.- Ft
(nettó Ft)
2.3.
3. rész: 2014. évi járda felújítási beruházás Gyomaendrődön
Egyösszegű Ajánlati Ár
4.714.819.- Ft,
(nettó Ft)
A műszaki ütemterv szerint mindhárom rész tekintetében vállalja Ajánlattevő a szerződéskötéstől számított 60 napos
teljesítést. Mivel egyetlen ajánlat érkezett, így a Kbt. 124. § (8) bek. a) pontja alapján szerződéskötési moratórium
nélkül is megköthetők a szerződések. A 2. és 3. rész tekintetében a szerződéskötés és a munkaterület átadásának
napja augusztus 15. A Losonczy utcai útépítés engedélye folyamatban van, az engedély megérkezése várhatóan
szeptember eleje, mely időpont megegyezik a szerződéskötés és munkaterület átadásának napjával is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megtárgyalására, elfogadására!

Döntési javaslat
"Beszámoló a „2014. évi útépítési, útfelújítási beruházás valamint útkarbantartás Gyomaendrődön” tárgyú
közbeszerzési eljárásról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
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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 „2014. évi útépítési, útfelújítási beruházás valamint
útkarbantartás Gyomaendrődön” tárgyú közbeszerzési eljárásról szóló beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 08. 28.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. augusztus 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

ÁROP-1.A.3 pályázat benyújtása az esélyegyenlőség és a területi együttműködés
javítása érdekében a Gyomaendrődi járás területén
Kürtiné Erdősi Klára
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Államreform Operatív Program 2011-2013 időszakra szóló akciótervének keretei között meghirdetésre került az
ÁROP-1.A.3.-2014 „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia
régiókban” című pályázati felhívás.
A konstrukció olyan modell jellegű együttműködési programokat támogat, amelyek célja az egy járáshoz tartozó
települések, helyi szereplők közötti területi együttműködések kialakítása és megerősítése a társadalmi felzárkózást
elősegítő és a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához kapcsolódó – a járásszékhely település által
ellátott – koordinációs tevékenység megvalósításával.
A pályázati kiírásra kizárólag járásszékhely önkormányzatok pályázhatnak.
A pályázónak minden, a konstrukcióban ismertetett kötelező tevékenységet vállalnia kell, a választható
tevékenységek megvalósítása pedig a pályázat értékelésénél plusz pontot jelent.
Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
- Járási szintű együttműködések erősítése (A helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához szükséges járási
szintű szolgáltatási és intézményi együttműködések kialakítása, együttműködési megállapodások megkötése. Az
együttműködéseknek ki kell terjedniük az önkormányzatokon, nemzetiségi önkormányzatokon, járási
kormányhivatalokon túl a járás szintjén releváns civil, egyházi és gazdasági szereplőkre is)
- Szakmai megvalósítók bevonásával társadalmi felzárkózást szolgáló koordináció kialakítása, működtetése járási
szinten
- Járási szintű felzárkózási kerekasztal létrehozása és működtetése
- Járási szintű „Esélyteremtő programterv” készítése a települések együttműködését igénylő (a helyi
esélyegyenlőségi programok által feltárt) problémák kezelésére
- Záró rendezvény, rendezvények, konferenciák tartása
Választható tevékenységek:
- Esélyegyenlőséget, társadalmi felzárkózást szolgáló tréningek tartása
- Speciális, elsősorban közigazgatási vagy felnőttképzési akkreditált képzések (a szakmai megvalósítók, a
kerekasztal tagjai, illetve az együttműködésben részt vevő önkormányzatok tisztviselői számára)
- Segítő szakértő bevonása
- Közös, több önkormányzat részvételével zajló, a helyi esélyegyenlőségi programokban megfogalmazott
tevékenységek megvalósítása a járásszékhely önkormányzat szervezésében
Elszámolható költségek: a fenti tevékenységekhez kapcsolódó kiadások, előkészítési költségek,
projektmenedzsment költségek, szolgáltatások igénybevétele, nyilvánosság biztosításának költségei, közbeszerzési
eljárások költségei, képzéssel kapcsolatos költségek, rendezvényszervezés, szállás- ás útiköltség
A konstrukció meghirdetésekor a rendelkezésre álló keretösszeg 1 850 000 000 Ft.
A támogatás mértéke 100 %. Az igényelhető támogatás összege legalább 15 millió Ft, legfeljebb 22 millió Ft.
A pályázatok benyújtására szeptember közepétől nyílik lehetőség, a Támogató Hatóság a kitöltő program
megjelentetésével egyidejűleg tesz közzé tájékoztatást a beadási határidőre vonatkozóan.
A projekt befejezésének határideje: 2015. szeptember 30.
A pályázati adatlap mellett szükség van egy szakmai koncepció benyújtására is. A Szakmai koncepcióban kerül
bemutatásra, hogy a pályázó önkormányzat hogyan tervezi az egyes, járáson belüli önkormányzatok, civilek,
egyházak, gazdasági szereplők érintett képviselőit felkutatni, az együttműködéseket hogyan kívánja generálni, a
partnerek bevonása hogyan történik. A koncepció részletezi azon problémákat, melyeket a pályázó önkormányzat a
bevont partnerekkel közösen, járási szinten kíván kezelni. Emellett bemutatásra kerül a felzárkózási kerekasztal, a
projekt indokoltsága, szakmai tartalma, összetettsége, a kötelező és választható tevékenységek megvalósítása,
valamint várható eredményeik. A koncepció terjedelme kb. 30-50 oldal.
A pályázó önkormányzatoknak lehetőségük nyílik külső szakértő igénybevételére a koncepció elkészítésére
vonatkozóan. A külső szakértő díja a projekt előkészítési költségei között elszámolható.
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A pályázat keretében tehát lehetőség nyílik Gyomaendrőd, mint járásszékhely vezetésével kerekasztal
megbeszélések, rendezvények, konferenciák szervezésére, együttműködési programok kidolgozására és
együttműködési megállapodások megkötésére az esélyegyenlőségi és foglalkoztatási problémák megszüntetése és
a felzárkózás elősegítése érdekében.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembe vételével az előterjesztést megvitatni szíveskedjen
és döntését határozat formájába hozza meg.
Döntési javaslat
"ÁROP-1.A.3 pályázat benyújtása az esélyegyenlőség és a területi együttműködés javítása érdekében a
Gyomaendrődi járás területén"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az ÁROP-1.A.3.-2014 "Területi együttműködést segítő
programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban" című pályázati felhívás alapján az
esélyegyenlőség és a felzárkózás javítása érdekében a Gyomaendrődi járás területén.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtására, az előkészítéshez
szükséges beszerzési eljárás lefolytatására, a szükséges intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-
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18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. augusztus 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Testvérvárosi találkozó - pályázat benyújtása
Kürtiné Erdősi Klára
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Európai Unió Tanácsa 2014. április 14-i 390/2014/EU rendeletével megalkotta a 2014. és 2020. közötti időszakra
vonatkozó „Európa a polgárokért” programot, melynek programtámogatásai között szerepel a Testvérváros-program
is.
A program célja:
- a polgárok uniós szintű demokratikus szerepvállalása és a polgári részvétel ösztönzése az uniós szakpolitikák és
döntéshozatali folyamatok jobb megértésének elősegítésével, valamint az interkulturális és önkéntes programokban
való részvétel népszerűsítésével
- erősíteni az európai polgárság eszméjét, javítani a polgári és demokratikus részvétel feltételeit az Európai Unión
belül
- ösztönözni a demokratikus döntéshozatalban való részvételt az Európai Uniós szinteken
- támogatni a konkrét részvételt az Európai Unió döntéshozatali folyamataiban.
Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökségen (EACEA) keresztül lehet pályázatot benyújtani
testvérvárosi találkozók megszervezése érdekében, mely alapján közvetlenül az Európai Unió Bizottságától lehet
támogatást igényelni.
A lakossági találkozók fő célja, hogy a városok és azok lakói között támogassák az aktív együttműködést és a baráti
viszony fenntartását.
A pályázatnak meg kell felelnie a következő követelményeknek:
- a rendezvényt EU tagállamban kell lebonyolítani, résztvevő országok csak EU tagállamok lehetnek
- a projektben legalább két támogatható ország településeinek kell szerepelnie, valamint legalább 25 meghívott
nemzetközi résztvevőt kell bevonni,
- aktív helyi szintű polgári részvétellel kell a programokat megvalósítani,
- fontos a polgárok aktívabb európai szintű részvételre való ösztönzése, ezzel hozzájárulva az aktív európai polgári
szerepvállalás fejlődéséhez,
- a résztvevők európai integráció melletti elkötelezettségének növelése
Az új „Európa a polgárokért” program elfogadásával változtatásokat vezettek be a pályázati rendszerben is. Ennek
értelmében pályázatok benyújtására csak az Európai Bizottság Felhasználó-azonosítási Rendszerében (ECAS),
valamint a pályáztató szerv, az EACEA egységes regisztrációs rendszerében (URF) történő előzetes regisztrációt
követően nyílik lehetőség. Regisztrálni nemcsak a pályázatot benyújtóknak, hanem valamennyi, a pályázatban részt
vevő szervezetnek is kell, hiszen mindenkinek fel kell tüntetnie az adatlapon a kapott résztvevő-azonosító kódját
(PIC). Jelen projekt esetében tehát nemcsak Önkormányzatunknak, hanem a partnerszervezeteknek is (Pilzno,
Nagyenyed, Schöneck) regisztrálniuk kell, melynek érdekében a testvérvárosi önkormányzatokhoz is elküldtük a
felkérést. A pályázatok támogatásáról a bíráló bizottság az adatlap hiánytalan kitöltése mellett a pályázó
önkormányzat által összeállított program alapján dönt.
A testvérvárosi találkozók rendezésére benyújtható pályázatok következő beadási határideje: 2014. szeptember 1.
Ezen pályázati fordulóban a 2015. szeptember 1. – 2015. december 31. között megrendezésre kerülő programokra
lehet támogatást igényelni. A pályázatot angol, német vagy francia nyelven kell benyújtani közvetlenül Brüsszelbe,
az Európai Unió Bizottságához.
A találkozó tervezett programja az előterjesztés mellékletét képezi.
A találkozó alkalmával három testvérvárosunk, Nagyenyed, Pilzno és Schöneck küldötteit látnánk vendégül.
A találkozó címe, témája: „Európa jövője: vallás, kultúra, fenntartható fejlődés” annak kapcsán, hogy a 2015-es év a
fejlődés európai éve lesz.
Az Ügynökség által kiírt pályázat keretében igényelhető támogatás fix összegű, melynek összege a részt vevők
számától függ, kötelező mértékű saját erő biztosítására nincs szükség.
Pozitív elbírálás esetén a négy napos program megszervezésére városunk rendezési költségként 5.000 euró
30

(augusztus 4-i állapot szerint: 1 €=314,07 Ft árfolyammal számolva ez összesen 1 570 350 Ft) összeget kaphat,
kevesebb támogatás megítélése esetén a rendezvény költségei is csökkenhetnek. Amennyiben a Tisztelt Képviselőtestület egyet ért, a pályázat elutasítása esetén a testvérvárosi program csökkentett költségvetéssel, kisebb
létszámmal kerülne megrendezésre.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést megvitatni szíveskedjen,
és döntését határozati javaslat formájában hozza meg.
Döntési javaslat
"Testvérvárosi találkozó - pályázat benyújtása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Európai Unió Bizottságához a 2015. szeptember 3.-6.
között megrendezendő testvérvárosi program lebonyolításának támogatása érdekében.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-
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“Európa jövője: vallás, kultúra, fenntartható fejlődés”

2015. a fejlődés európai éve lesz. Ehhez kapcsolódóan, testvérvárosi programunk fő
irányelvei a következők:
‐ adottságaink kiaknázása a jövőbeni fejlődés érdekében
‐ Kereszténység – az európai kultúra alapja
‐ európai turista
‐ fenntartható fejlődés
A testvérvárosi találkozó időpontjára Gyomaendrőd Város Önkormányzata befejezi nagy
volumenű turisztikai projektjét, melyet 100 %-os uniós finanszírozással valósít meg. Ez a
projekt 3 fő részből épül fel: vallási turizmus, ökoturizmus, történelmi és kulturális örökség
turizmusa.
A találkozó során szeretnénk bemutatni, hogyan aknáztuk ki az Európai Uniós forrásokat,
hogy megerősítsük pozíciónkat Európában a közeljövőben. Projektünk a turizmusra épít,
ugyanakkor szeretnénk vele hangsúlyozni a vallás, a kulturális örökség és a fenntartható
fejlődés fontosságát is. Vendégeinknek bemutatásra kerül a két látogatóközpont, a tanösvény,
a zarándokház, valamint a kenyérsütő ház, melyeket annak érdekében építtettünk, hogy
turisztikai pozíciónkat megerősítsük. Mindemellett bemutatjuk, hogy beruházásainkat
energiatakarékos és környezetbarát technikákkal valósítottuk meg.
Szeretnénk a gyermekek számára egy rajzpályázatot, az ifjú korosztály számára pedig egy
esszépályázatot hirdetni „Fenntartható fejlődés: Európa jövője – otthonom jövője” címmel. A
pályázatra beérkezett pályamunkákból kiállítást rendezünk, s az átadó ünnepséget a
testvérvárosi találkozó alkalmával tartjuk meg a Körös Látogató Központban.
A testvérvárosi találkozó időtartama: 2015. szeptember 3-6
Részletes program
1. nap (Szeptember 3.)
‐ érkezés, szálláshely elfoglalása 14 óráig
‐ 16 00: Ünnepélyes köszöntő a Városházán
‐ 18 00: vacsora a Bárka Látogató központban
2. nap (Szeptember 4.)
‐ 8 00: „Lélekkel a Körös mentén” c. turisztikai projektünk bemutatása: hogyan aknáztuk
ki történelmi és kulturális örökségünket, vallási hagyományainkat és természeti
adottságainkat a jövőbeni fejlődés érdekében
‐ 12 00: ebéd
‐ 14 00: kiállítás a „Fenntartható fejlődés: Európa jövője – otthonom jövője” c. pályázati
kiírásunkra beérkezett pályamunkákból.
Díjátadó ünnepség
‐ 18 00 : Vacsora

3. nap (Szeptember 5.)
„ Főzzünk, együnk, fürödjünk együtt”, Közös kulturális és gasztronómiai program a Liget
Fürdőben
Egész napos főzőverseny, kulturális programokkal, művészeti csoportok fellépéseivel
színesítve
4. nap (Szeptember 6.)
10 00: Ünnepélyes zárás, a találkozó értékelése, búcsúzkodás

19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. augusztus 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Bérlakások vásárlása
Csényi István
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a májusi ülésén [ 299/2014.(V. 29.) Gye. Kt. határozat ] az életveszély
elhárítása érdekében döntött arról, hogy a Gyomaendrőd, Vízmű sor 2. 2/P és 2/N jelű lakások bérlőinek
Gyomaendrőd város területén ingatlant vásárol maximum 750-750.000,- Ft értékben. Az ingatlan vásárlás fedezetét
a 2014. éves költségvetésben az első lakás megszerzéséhez nyújtott önkormányzati támogatásra biztosított
önkormányzati forrás biztosítja.
Az önkormányzat a megvásárolt ingatlanokat megtarthatja szociális bérlakásként, vagy a bérlőnek lehetőséget
biztosít a megvásárlásra.
A lakások bérlőinek a bérleti szerződése 2015. november 30., illetve 2016. május 31. napjával lejár.
Az eddigi kialakult gyakorlat alapján az önkormányzat megvásárolta a lakóingatlant és 5 évre szóló bérleti szerződés
kötött a bérlővel. A bérleti szerződés olyan konstrukcióban készült, amely egyben adásvételi előszerződés is, a
bérleti díj összege egyben a vételár részét képezte. Az öt év leteltével a befizetett bérleti díj elismerésre kerül
vételárként és felek végleges adásvételi szerződést kötöttek, ezáltal a bérlő az ingatlan tulajdonjogát megszerezte.
Az eltelt időszakban a bírósági végrehajtásban közzétett megvásárolható, valamint a piaci kínálatban nem találtunk
olyan lakóingatlant, amely műszakilag megfelelő állapotban van és az ára nem haladja meg a 750.000,- Ft-ot.
Az alábbi ingatlanok lettek megtekintve.
1.

Szabó Dezső utca 20., vételár: 1,1 millió Ft, az ott maradó bútorokkal együtt.
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Az ingatlan jellemzői
Az ingatlan – nyilvántartás adatai
Helyrajzi szám
1711
Telek nagysága
1189 m2
Terhek
Tehermentes
Műszaki jellemzők
Helyiségei
1 szoba, konyha, kamra, zárt veranda
Közművesítettség
Villany, gáz, víz fúrt kútból, szennyvízcsonk bekötve
Melegvíz-ellátás
Nincs kiépítve
Fűtési módja
Hasznos alapterület (
Komfortfokozat
Egyéb építmények:
2.

m2

gázkonvektoros
48

)

Komfort nélküli
melléképület

Bercsényi utca 2., vételár: 1,1 millió Ft.
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Az ingatlan jellemzői
Az ingatlan – nyilvántartás adatai
Helyrajzi szám
725
Telek nagysága
773 m2
Terhek
Tehermentes
Műszaki jellemzők
Helyiségei
2 szoba, konyha, kamra, zárt veranda
Közművesítettség
Villany, gáz, víz kerti csapból, szennyvízcsonk bekötve
Melegvíz-ellátás
Nincs kiépítve
Fűtési módja

gázkonvektoros
77

Hasznos alapterület ( m2 )
Komfortfokozat
Egyéb építmények:
3.
Tamási Áron utca 13., vételár: 1,5 millió Ft.

Komfort nélküli
melléképület
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Az ingatlan jellemzői
Az ingatlan – nyilvántartás adatai
Helyrajzi szám
5746
Teelek nagysága
1109 m2
Terhek
Tehermentes
Műszaki jellemzők
Helyiségei
Közművesítettség
Melegvíz-ellátás

1 szoba, konyha, kamra, zárt veranda
Villany, szennyvízcsonk bekötve
Nincs kiépítve

Fűtési módja

egyedi
59

Hasznos alapterület ( m2 )
Komfortfokozat
Egyéb építmények:

Komfort nélküli
melléképület

A jelenlegi lakóingatlan hirdetések között a fentieken túl 2 millió Ft alatt nincs hirdetés. Öregszőlőben a Kondorosi út
mellett felújításra váró vályog és részben téglaépület eladó 1,5 millió Ft összegben.
A fentiekben részletezett ingatlanok műszaki állapota átlagos, nem igényelnek külön ráfordítást az önkormányzat
részéről.
Megvásárlásra javaslom a Szabó Dezső u. 20., valamint a Bercsényi u. 2. szám alatti ingatlanokat. Biztonsági
okokból az ingatlanokban a gázszolgáltatás szüneteltetését javaslom.
Javaslom továbbá, hogy a bérlők részére legyen felajánlva a már részletezett módon történő lakásvásárlás
lehetősége. Amennyiben nem kívánnak azzal élni, akkor továbbra is bérlők maradnak a bérleti jogviszony lejártáig.
Az ingatlan vásárlás fedezetét a 2014. éves költségvetésben az első lakás megszerzéséhez nyújtott önkormányzati
támogatásra biztosított önkormányzati forrás biztosítja.

1. döntési javaslat
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"Vételi ajánlat"
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 Önkormányzata Képviselő – testülete figyelemmel a korábban hozott 299/2014.(V.29.)
önkormányzati határozatra ajánlatot tesz a tulajdonosoknak az alábbi lakóingatlanok megvásárlására.
1.
2.

Szabó Dezső u. 20., vételár: 1,1 millió Ft.,
Bercsényi u. 2., vételár: 1,1 millió Ft.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ajánlatát a kiértesítéstől számított 30 napig tartja.
A vételár megfizetése legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg.
Az ingatlan birtokbavétele kiürített állapotban az adásvételi szerződés megkötését követő 8 napon belül.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a megvásárolt ingatlanokat az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyonába
sorolja be.
Az ingatlan vásárlás fedezetét a 2014. éves költségvetésben az első lakás megszerzéséhez nyújtott önkormányzati
támogatásra biztosított önkormányzati forrás biztosítja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"A megvásárolt ingatlanok bérbeadása"
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 Önkormányzata a megvásárolt Szabó Dezső u. 20., illetve a Bercsényi u. 2. szám alatti
ingatlanokat bérletbe adja Nagy József Gyomaendrőd, Vízmű sor 2/N., valamint Nagy Irén Gyomaendrőd, Vízmű sor
2/P szám alatti lakosnak az alábbi bérleti szerződés tervezet alapján.
BÉRLETI SZERZŐDÉS
( tervezet )
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
mint bérbeadó,
másrészről
Név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakcím:

…
…
…
…

mint bérlő között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
1./
Felek megállapítják, hogy a bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezi a gyomaendrődi … hrsz-ú, .. m2 területű,
a természetben Gyomaendrőd, …. szám alatt fekvő lakásingatlan.
2./
Bérbeadó bérbeadja, bérlő bérbeveszi az 1./ pontban megjelölt lakásingatlant a jelen szerződés aláírásától
számított 5 éves határozott időtartamra.
Felek megállapodnak, hogy az 1./ pont szerinti ingatlan átadásáról külön jegyzőkönyvet vesznek fel, amely
tartalmazza az ingatlan tartozékait, valamint a berendezési tárgyakat.
3./
Felek megállapodnak, hogy a bérlő az 1./ pont szerinti ingatlan használatáért havonta utólag esedékesen
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4./

5./

6./

7./
8./
9./

10./
11./

12./

tárgy hó 15. napjáig …..,- Ft, azaz …. 00/100 forint/hónap bérleti díjat köteles megfizetni a bérbeadó által
kibocsátott számla alapján.
Felek megállapodnak, hogy a fentieken túlmenőleg a bérlőt terheli az 1./ pont szerinti ingatlan
rendeltetésszerű használatával felmerülő költségek, amelyeket esedékességkor az arra jogosult részére
köteles megfizetni. Bérlő kötelezi magát, hogy a megfizetést igazoló dokumentumokat a bérbeadónak utólag
bemutatja.
Bérlő tudomásul veszi, hogy az 1./ pont szerinti ingatlant albérletbe nem adhatja, annak használatát
harmadik személynek semmilyen jogcímen nem engedhetik át, illetve csak a bérbeadónak történt előzetes
bejelentés és a bérbeadó írásbeli hozzájárulása alapján jogosíthat fel harmadik személyt arra, hogy az 1./
pont szerinti ingatlant velük együtt időlegesen vagy tartósan használja, oda bejelentkezzen.
Bérlő tudomásul veszi, hogy az 1./ pont szerinti ingatlant rendeltetésszerűen köteles használni, ezen
kötelezettség megszegésével okozott valamennyi kárért teljes mértékben felel.
A bérlő tudomásul veszi, hogy ő köteles gondoskodni a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és
berendezéseinek a karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, illetőleg cseréjéről.
A bérbeadó köteles gondoskodni az épület teherhordó szerkezeti elemeinek ( falak,
tetőszerkezet karbantartásáról; a keletkezett hibák megszüntetéséről.
A szerződés megszűnésekor a bérlő köteles a lakást és a lakásberendezéseket rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni, az átadás-átvételi jegyzőkönyvben szereplő tartozékokkal,
berendezési tárgyakkal elszámolni.
A bérbeadó a szerződést írásban felmondhatja, ha
a) a bérlő a lakbért a fizetésre megállapított időpontig nem fizeti meg;
b) a bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét nem teljesíti;
c) a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a bérbeadóval vagy a lakókkal szemben az együttélés
követelményeivel ellentétes, botrányos, tűrhetetlen magatartást tanúsítanak;
d) a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a lakást, illetőleg a hozzátartozó telket, földterületet rongálják
vagy a rendeltetésükkel ellentétesen használják.
A bérlő a szerződést írásban felmondhatja, ha a bérbeadó a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt
lényeges kötelezettségét nem teljesíti.
Felek megállapodnak, hogy amennyiben a bérlő a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit a 2./ pontban
megjelölt időtartamon belül folyamatosan teljesíti, akkor a jelen bérleti szerződést egyben adásvételi
előszerződésnek tekintik és a 2./ pontban megjelölt időtartam leteltét követő 30 napon belül egymással
végleges adásvételi szerződést kötnek az 1./ pontban megjelölt ingatlan vonatkozásában.
Felek megállapodnak, hogy a végleges adásvételi szerződés megkötésére abban az esetben
kerülhet sor, ha az erre vonatkozó igényét a bérlő a 2./ pontban megjelölt időtartam leteltét megelőző 30
napon belül írásban bejelenti a bérbeadónak. Amennyiben ezen a határidőn belül ilyen bejelentést a bérlő
nem tesz, akkor a bérbeadót nem terheli a végleges adásvételi szerződés megkötésének a kötelezettsége.
Felek megállapodnak, hogy amennyiben a végleges adásvételi szerződést megkötik, akkor a bérlő
által a 3./ pont alapján fizetett bérleti díjat vételár-résznek tekintik és ennek megfelelően a bérbeadó, mint az
adásvételi szerződés eladója már most kijelenti, hogy a végleges adásvételi szerződésben olyan
nyilatkozatot fog tenni, hogy a teljes vételárat kiegyenlítettnek tekinti és a vevő tulajdonjogának
bejegyzéséhez minden további feltétel nélkül hozzájárul.
A jelen szerződésre egyebekben az 1993. évi LXXVIII. törvénynek (Lakástörvény) a lakáscélú helyiségekre
vonatkozó szabályai, valamint a Ptk-nak az adásvételi szerződésre vonatkozó szabályai megfelelően
irányadóak.
Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, közös elolvasás és értelmezés
után írták alá.

Gyomaendrőd, 2014. ………………… hó …….. nap
Bérbeadó

Bérlő

Amennyiben a bérlők nem kívánják a fenti bérleti szerződést megkötni, akkor Gyomaendrőd Város Önkormányzata a
megvásárolt ingatlanokat szociális bérlakássá minősíti.
A bérlők jelenleg hatályban lévő önkormányzati lakásra kötött bérleti szerződéseinek 1.) pontjában szereplő ingatlan
adatai módosításra kerülnek.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete kéri a jegyzőt, hogy a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
szóló 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendeletet módosítsa.

Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
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Szabó Dezső utca 20.

Becsényi utca 2.

Tamási Áron utca 13.

20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. augusztus 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Hulladéklerakó védelmi övezet per ítélettel kapcsolatos vagyonrendezés
Csényi István
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt képviselő – testület!
A Hulladéklerakó védelmi övezet per Szegedi Ítélőtábla Pf.II.20.483/2010/6. számú ítélete meghatározott ingatlanok
vonatkozásában vételár és kártalanítás megfizetésére kötelezte az alperes önkormányzatokat.
Az ítélet adásvételi szerződést hozott létre Gyomaendrőd, külterület 0133/10, 0130/14 és 0130/21 hrsz. alatt
nyilvántartott ingatlanokra. Az ítélet alapján az ingatlanok a Regionális Hulladékkezelőt működtető települési
önkormányzatok tulajdonába kerültek.
A 0130/14 hrsz.-ú ( Szabó Balázs és Szabó Balázsné felperes ), valamint a 0130/21 hrsz.-ú ( Kovács Albert és
Csicsely Mihályné felperese ) ingatlanok tulajdonjoga bejegyzésre került a települési önkormányzatok javára az
alábbi tulajdoni hányadok arányában.
Települések
Gyomaendrőd
Csabacsűd
Csárdaszállás
Hunya
Kardos
Kétsoprony
Kondoros
Örménykút
Szarvas
Összesen:

tulajdoni hányad
3383
463
120
175
182
327
1317
124
3909
10000

Az ingatlanok birtokbavétele ( 0130/14 hrsz. ) 2013. július 23-án, illetve ( 0130/21 hrsz. ) 2014. március 12.-én
megtörtént.
A 0130/21 hrsz. ingatlanon lévő gabonatároló épület műszaki állapota jó. A 0130/14 hrsz.-ú telephelyen lévő
épületek, építmények műszaki állapota a jó és a leromlott között változik.
A Ladnai Sándor felperes tulajdonát képező 0133/10 hrsz.-ú ingatlan ítélet szerinti vételára 2013. január 23. napjával
minden település részéről teljesítésre került. Ezt követően több alkalommal kértük a nyilatkozatot, illetve a
birtokbavételt Ladnai Sándortól.
Ladnai Sándor a 2014. március 12.-i birtokvételi eljárás kezdeményezése kapcsán, a helyszínen elmondta, hogy
szeretné visszafizetni a települések részére a vételárat. Az ingatlan nincs kiürített állapotban Ladnai Sándor
továbbra is használja.
A sikertelen birtokbavételről jegyzőkönyv készült, melyek meg lettek küldve a települési önkormányzatoknak.
Szarvas Város Önkormányzata a 2014. július 11-én kelt levelében jelezte, hogy nem támogatja Ladnai Sándor
vételár visszafizetési és a tulajdonjog megtartására vonatkozó kérelmét. Amennyiben Ladnai Sándor az ítéletben
foglaltak teljesítése ellenére a tulajdonjog bejegyzéséhez szükséges jognyilatkozatot nem kívánja kiadni és az
ingatlant az érintett önkormányzatok birtokába adni, akkor javasolják jogi úton kikényszeríteni a tulajdonjog
bejegyzését és a birtokbavételt.
Az önkormányzatok birtokába került 0130/14 és 0130/21 hrsz.-ú ingatlanok kulcsai átadásra kerültek a Regionális
Hulladékkezelő Kft.-nek őrzés és a terület karbantartása céljából. A Kft. az ingatlanokat nem használja.
A Kft. Felügyelő Bizottsági ülésén már korábban egyetértés volt abban, hogy a tulajdonba és birtokba vett ingatlanok
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kerüljenek bérbeadásra a társaságnak. Ezzel kapcsolatban azonban még nem történt egyeztetés a települések
között a bérleti díj illetve a bérleti szerződés egyéb feltételeiről.
Az Általános Forgalmi Adóról szóló törvény alapján a közös tulajdonban és közös használatban lévő ingatlan
bérbeadása esetén a tulajdonostársak közössége az áfa adóalany. Az adóalanyisághoz fűződő jogokat és
kötelezettségeket a tulajdonostársak közössége az általa kijelölt képviselő útján gyakorolja. Kijelölés hiányában
képviselő a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonostárs, egyenlő tulajdoni hányad esetében pedig az
adóhatóság által kijelölt tulajdonostárs a képviselő.
A Hulladéklerakó védelmi övezet per ítélet végrehajtásával kapcsolatban a települési önkormányzatoknak az alábbi
kérdésekben kell közös álláspontot kialakítani, illetve megállapodásra jutni.
1. Ladnai Sándor vételár visszafizetési és a tulajdonjog megtartására vonatkozó kérelmét támogatják, vagy
javasolják jogi úton kikényszeríteni a tulajdonjog bejegyzését és a birtokbavételt.
2. Amennyiben nem támogatják Ladnai Sándor vételár visszafizetési és a tulajdonjog megtartására vonatkozó
kérelmét, akkor az eltelt időszakra követelnek e használati díjat.
3. A települések tulajdonába és birtokába került 0130/14 és 0130/21 hrsz.-ú ingatlanok bérbeadásának
feltételeiről, a képviselő kijelöléséről.
4. Az önkormányzatok kérjék be a társaságtól, hogy milyen tevékenységet kíván folytatni az ingatlanokban,
illetve vállalja e azok karbantartást, szükséges mértékű felújítását.
A fentiek rendezése érdekében javaslom, hogy a települési önkormányzatok egyeztessenek, majd annak
eredményét terjesszék képviselő – testületi ülés elé.
Döntési javaslat
"Javaslat a vagyonrendezésre"
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 Önkormányzata a Hulladéklerakó védelmi övezet per Szegedi Ítélőtábla Pf.II.20.483/2010/6.
számú ítélete végrehajtása során tulajdonba és birtokba került ingatlanok hasznosításával kapcsolatban, illetve
Ladnai Sándor vételár visszafizetési és a tulajdonjog megtartására vonatkozó kérelmének elbírálása érdekében az
érintett tulajdonostárs önkormányzatokkal az alábbi kérdésekben kíván egyeztetni.
1. Ladnai Sándor vételár visszafizetési és a tulajdonjog megtartására vonatkozó kérelmét támogatásra kerüljön,
vagy jogi úton kerüljön kikényszerítésre a tulajdonjog bejegyzése és a birtokbavétele.
2. Amennyiben az önkormányzatok nem támogatják Ladnai Sándor vételár visszafizetési és a tulajdonjog
megtartására vonatkozó kérelmét, akkor az eltelt időszakra követeljenek e használati díjat.
3. A települések tulajdonába és birtokába került 0130/14 és 0130/21 hrsz.-ú ingatlanok bérbeadásának
feltételeiről, a képviselő kijelöléséről.
4. Az egyeztetés során az önkormányzatok kérjék be a társaságtól, hogy milyen tevékenységet kíván folytatni
az ingatlanokban, illetve vállalja e azok karbantartást, szükséges mértékű felújítását.
A fenti kérdésekkel kapcsolatban Gyomaendrőd Város Önkormányzat álláspontjai az alábbiak.
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata támogatja Ladnai Sándor vételár visszafizetési és a tulajdonjog
megtartására vonatkozó kérelmét.
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata támogatja a települések tulajdonába és birtokába került 0130/14 és
0130/21 hrsz.-ú ingatlanok bérbeadását a Regionális Hulladékkezelő Kft. részére. A bérbeadás feltételeiről,
illetve a képviselő kijelöléséről az egyeztetést követően az érintett önkormányzatok képviselő – testületei
hozzanak döntést.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezzen egyeztető
tárgyalásokat a Hulladéklerakó védelmi övezet per Szegedi Ítélőtábla Pf.II.20.483/2010/6. számú ítélete
végrehajtása során tulajdonba és birtokba került ingatlanok hasznosításával kapcsolatban, illetve Ladnai Sándor
vételár visszafizetési és a tulajdonjog megtartására vonatkozó kérelmének elbírálása érdekében.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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0130/21 hrsz.-ú ingatlan

0130/14 hrsz.-ú ingatlan

21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. augusztus 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Lemondás képviselői tiszteletdíjról
Mag Barbara
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Nagyné Perjési Anikó önkormányzati képviselő 2014. július 23-án kelt nyilatkozatában jelezte Gyomaendrőd Város
Önkormányzata felé, hogy a 2014. évben sem számfejtett tiszteletdíját szeretné az előző évek gyakorlatának
megfelelően meghatározott szervezeteknek felajánlani.
Az éves tiszteletdíj összege járulékkal növelve 675.360 Ft. Képviselő Asszony szeretné, ha ezen összeg az alábbi
szervezetek működési kiadásainak finanszírozására lenne fordítva:
·
Határ Győző Városi Könyvtár
75.360 Ft
·
Körös Kajak SE
200.000 Ft
·
Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
200.000 Ft
·
Komédiás Kör
200.000 Ft
Képviselő Asszony kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá, hogy a lemondással a működési
tartalékba került összeget az általa megjelölt szervezetek támogatásként megkapják.
Poharelec László András önkormányzati képviselő szintén kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez,
melyben kéri, járuljanak hozzá, hogy a 2010 októberétől 2014. szeptember 30. napjáig terjedő időszak tekintetében
őt megillető, de nem számfejtett és az előző években fel nem használt képviselői tiszteletdíja – melynek összege
összesen 862.000 Ft – a nagylaposi, a csókási és a Kossuth téri játszótér fejlesztésére legyen felhasználva a 2014.
költségvetési évben.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni és arról dönteni szíveskedjen.

1. döntési javaslat
"Lemondás képviselői tiszteletdíjról"
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 Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Nagyné Perjési Anikó önkormányzati
képviselő 2014. évi tiszteletdíjának összege az alábbi szervezetek működési kiadásainak finanszírozására kerüljön
kijelölésre:
·
·
·
·

Határ Győző Városi Könyvtár
Körös Kajak SE
Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
Komédiás Kör

75.360 Ft
200.000 Ft
200.000 Ft
200.000 Ft

A 2014. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor a lemondás összege kerüljön beépítésre a
működési célú pénzeszközátadások közé.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Lemondás képviselői tiszteletdíjról"
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 Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Poharelec László András
önkormányzati képviselő fel nem használt tiszteletdíjának összege - 862.000 Ft - a nagylaposi, a csókási és a
Kossuth téri játszótér fejlesztésére legyen felhasználva a 2014-es költségvetési évben. A 2014. évi költségvetési
rendelet soron következő módosításakor a fel nem használt tiszteletdíj összege kerüljön átcsoportosításra a
működési tartalékok közül a fejlesztési kiadások közé.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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22. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. augusztus 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Halgazdálkodási jog haszonbérbe adása
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 1992-ben a Vagyonátadó Bizottság IV.1184/1992. számú határozata alapján
11 holtág tulajdonjogát megkapta.
A tulajdonjoggal ellentétben a halászati jogot az állam nem adta át így annak átadására csak 1999-ben került sor.
1999-ig a 11 db átadott holtág halászati jogát haszonbérlet alapján a Körösi Halászati Szövetkezet gyakorolta.
A halászati jog megszerzését követően az Önkormányzat döntött arról, hogy azon holtágak esetében, melyeknél
civilegyesület alakult meg a halászati jogot a horgászegyesületnek kívánja bérbe adni, míg a többi holtág esetében a
halászati jogot továbbra is a Körösi Halászati Szövetkezetnek adja haszonbérbe.
A holtágak halászati jogának módosítása során a Körösi Halászati Szövetkezet kártérítési igényt nyújtott be az
Önkormányzathoz, mely a holtágakban található halasítás ellenértékére vonatkozott. Ezt a kártérítést a megalakult
civilegyesületek felvállalták, így 2000. márciusában és áprilisában megkötésre kerültek a haszonbérleti szerződések,
melyek 2014. december 31-ig tartó időszakra szólnak.
Ezek alapján a 11 db holtág halászati joga az alábbiak szerint alakul:
Sóczó-zugi holtág
Horgászegyesület
Bónom-zugi holtág
Horgászegyesület
Templom-zugi holtág Horgászegyesület
Fűzfás-zugi holtág
Körösi Halászati Szövetkezet
Torzsás-zugi holtág
Körösi Halászati Szövetkezet
Kecsegés-zugi holtág Horgászegyesület
Hantoskerti holtág
Körösi Halászati Szövetkezet
Német-zugi holtág
Körösi Halászati Szövetkezet
Pap-zugi holtág
Horgászegyesület
Csókási holtág
Körösi Halászati Szövetkezet
Rév-zugi holtág
Körösi Halászati Szövetkezet
A horgászegyesületek a fennálló haszonbérleti szerződésüket 2019. december 31-ig meghosszabbították.
A halászati jog haszonbérbe adásakor az halászatról és horgászatról szóló 1997. évi XLI törvény, valamint a
végrehajtása tárgyában kiadott 78/1997. (XI. 4.) FM rendelet rendelkezései voltak az irányadók.
A halászatról és horgászatról szóló törvény a vizek haltermelési célú hasznosítását gyűjtő néven halászatként
definiálja.
„Halászat : a halnak megengedett módon és eszközzel halászati vízterületen történő fogása – ideértve a horgászatot
is –, illetve gyűjtése, továbbá a hal tenyésztése, tartása és telepítése, valamint a hal és élőhelyének védelmét
szolgáló tevékenység;”
2013. június 21-én kihirdetésre került a halgazdálkodásról és a hal védelmérőlszóló 2013. évi CII. törvény.
A törvény teljesen új alapokra helyezi a természetes vizek termelési célú hasznosítását.
Többek között a halászat fogalmát felváltotta a halgazdálkodás fogalma, mely a természetes vizek halállományának
védelmével, megújításával és hasznosításával összefüggő tevékenységek, valamint az akvakultúra és az egyéb
haltermelési tevékenységek gyűjtőfogalma.
A T. Képviselő-testület a 144/2014 (III. 27.) Gye. Kt. határozattal döntött arról, hogy a Körösi Halászati
Szövetkezettel megkötött haszonbérleti megállapodást nem hosszabbítja meg 1 évvel.
Mivel a 2000. április 3-án megkötött szerződés 2014. december 31-én lejár, így Szövetkezeti kezelésben lévő
holtágak halgazdálkodási jogáról szükséges döntést hozni.
2014. június 30-án a Körösi Halászati Szövetkezet kártérítési igényt nyújtott be az Önkormányzathoz, melyben
tájékoztatnak, hogy a haszonbérleti szerződés megkötésekor hatályban lévő halászatról és a horgászatról
szóló1997. évi XLI. törvény 14. § (3) bekezdésében biztosított kártérítési lehetőséggel élni kívánnak.
Hhtv. 14. § (3) A halászati jog haszonbérletére kötött szerződés megszűnésekor, eltérő megállapodás hiányában, a
haszonbérlő követelheti az általa létesített, el nem vihető halászati berendezéseknek, létesítményeknek – ideértve a
telepítési költségek meg nem térült részét is –, valamint az okszerű gazdálkodás mértékéig a hasznos
beruházásoknak a szerződés megszűnésekori tényleges értékét. A haszonbérlő mindaddig birtokban marad, amíg a
haszonbérbe adó az elszámolási kötelezettségének eleget nem tesz.
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A fentiek alapján a Szövetkezet kártérítésre tart igényt az általa betelepített, de ki nem fogott halmennyiség alapján.
A Szövetkezet igénybejelentésétől függetlenül, a haszonbérleti szerződés lejárata miatt meg kell kezdeni lezárási,
átadási folyamatot, mely magába foglalja a költség rendezést is.
A holtágak halgazdálkodálkodási jogának haszonbérbe adásával kapcsolatban az önkormányzatnak három
lehetősége van:
1.
a halászati jogot továbbra is a Körösi Halászati Szövetkezetnek adja haszonbérbe
2.
a halászati jogot egy civilegyesületnek adja haszonbérbe
3.
a halászati jogot az önkormányzat megtartja és az ahhoz kapcsolódó feladatokat valamely gazdasági
társaságán keresztül látja el
A lehetséges verziók előnyei és hátrányai:
1.
verzió
Előnyök:
a horgászok nem érzékelnek változást az engedélyek kiadásával kapcsolatban
a fentiekben részletezett kártalanítási lehetőség megszűnik
Hátrányok:
Az 1. mellékletben található, Körösi Halászati Szövetkezet és a horgászegyesületek beszámolója alapján készült
összegzés tartalmazza a 11 holtág hektárra lebontott halasítását. Az összegzésből kiderül, hogy a Szövetkezet által
kezelt holtágak halasítása messze elmarad a többi holtág halasításától és várhatóan ez a tendencia folytatódna.
Az önkormányzat továbbra sem tud aktívan beleszólni a halgazdálkodásba és továbbra is szétválik a jóléti és
gazdasági célú holtág hasznosítás.
2.
verzió
Előnyök:
Halgazdálkodás szempontjából jelentős javulás érhető el.
Hátrányok:
Néhány civilegyesület esetében kismértékű „bezárkózás” tapasztalható, mely károsan hat a horgász turizmusra és
elzárja a holtágat a város többi horgásza elől. Az önkormányzat továbbra sem tud aktívan beleszólni a
halgazdálkodásba és továbbra is szétválik a jóléti és gazdasági célú holtág hasznosítás.
3.
verzió
Előnyök:
Az önkormányzat aktívan tudja befolyásolni a holtágak halgazdálkodását. A most több kézben lévő
természetvédelem és tájesztétika, termelési célú, jóléti célú és vízgazdálkodási célú holtág hasznosítás egy vezetés
alá központosulna, így a jóléti célú vízkormányzási feladatok finanszírozását a halgazdálkodásból származó
bevételek finanszírozni tudnák.
Hátrányok:
A halgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására fel kell készíteni valamelyik önkormányzati gazdasági
társaságot.
pl.:
·
horgászjegyek értékesítése
·
halőri rendszer kialakítása
·
halasítási tervek készítése, engedélyeztetése
·
kötelező adminisztratív feladatok
Jelen előterjesztés célja, hogy a T. Képviselő-testület döntése alapján az önkormányzat a Körösi Halászati
Szövetkezettel kötött haszonbérleti szerződés lejárta előtt fel tudjon készülni a 2014. december 31. utáni
időszakra.
Döntési javaslat
"Bizottsági vélemény kialakítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság az alábbi véleményt alakította ki:
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
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2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2012

2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2012

2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2012

Terület (ha)
Ponty
Süllő
Harcsa
Ponty
Süllő
Harcsa
Ponty
Süllő
Harcsa

Terület (ha)
Ponty
Süllő
Harcsa
Ponty
Süllő
Harcsa
Ponty
Süllő
Harcsa

Terület (ha)
Ponty
Süllő
Harcsa
Ponty
Süllő
Harcsa
Ponty
Süllő
Harcsa

Német zug
Mértékegység Telepítés kg-ban Összesen
11,2 ha
300 kg
300
800 db (0.02 kg/db)
16
800 db (0.02 kg/db)
16
332
200 kg
200
800 db (0.02 kg/db)
16
800 db (0.02 kg/db)
16
232
450 kg
450
0 db
0
0 db
0
450

Telepítés kg/ha
Költségek

29,64285714

20,71428571

40,17857143
30,17857143

Torzsás
Mértékegység Telepítés kg-ban Összesen Telepítés kg/ha
10 ha
300 kg
300
800 db (0.02 kg/db)
16
800 db (0.02 kg/db)
16
332
33,2
402 kg
402
800 db (0.02 kg/db)
16
800 db (0.02 kg/db)
16
434
43,4
400 kg
400
0 db
0
0 db
0
400
40
38,86666667
Fűzfás zug
Mértékegység Telepítés kg-ban Összesen Telepítés kg/ha
16,8 ha
600 kg
600
1600 db (0.02 kg/db)
32
1600 db (0.02 kg/db)
32
664
39,52380952
1129 kg
1129
1600 db (0.02 kg/db)
32
1600 db (0.02 kg/db)
32
1193
71,01190476
2100 kg
2100
0 db
0
0 db
0
2100
125
78,51190476

180 000 Ft
320 Ft
320 Ft
120 000 Ft
320 Ft
320 Ft
270 000 Ft
0 Ft
0 Ft

2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2012

Kifogott
Ponty
Süllő
Harcsa
Ponty
Süllő
Harcsa
Ponty
Süllő
Harcsa

3500
207
48
1526
140
83
3580
247
114

180 000 Ft
320 Ft
320 Ft
241 200 Ft
320 Ft
320 Ft
240 000 Ft
0 Ft
0 Ft

2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2012

Kifogott
Ponty
Süllő
Harcsa
Ponty
Süllő
Harcsa
Ponty
Süllő
Harcsa

330
79
3
488
13
31
462
63
28

360 000 Ft
640 Ft
640 Ft
677 400 Ft
640 Ft
640 Ft
1 260 000 Ft
0 Ft
0 Ft

2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2012

Kifogott
Ponty
Süllő
Harcsa
Ponty
Süllő
Harcsa
Ponty
Süllő
Harcsa

653
51
43
590
109
0
391
32
26
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2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2012

2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2012

2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2012

Terület (ha)
Ponty
Süllő
Harcsa
Ponty
Süllő
Harcsa
Ponty
Süllő
Harcsa

Csókási
Mértékegység Telepítés kg-ban Összesen Telepítés kg/ha
6,1 ha
0 kg
0
0 db
0
0 db
0
0
0 kg
0
0 db
0
0 db
0
0
0 kg
0
0 db
0
0 db
0
0

Terület (ha)
Ponty
Süllő
Harcsa
Ponty
Süllő
Harcsa
Ponty
Süllő
Harcsa

Révzugi
Mértékegység Telepítés kg-ban Összesen Telepítés kg/ha
7,5 ha
0 kg
0
0 db
0
0 db
0
0
0 kg
0
0 db
0
0 db
0
0
0 kg
0
0 db
0
0 db
0
0

Terület (ha)
Ponty
Süllő
Harcsa
Ponty
Süllő
Harcsa
Ponty
Süllő
Harcsa

0

0

0
0

0

0

0
0

Hantoskerti
Mértékegység Telepítés kg-ban Összesen Telepítés kg/ha
15,1 ha
600 kg
600
1600 db (0.02 kg/db)
32
1600 db (0.02 kg/db)
32
664
43,97350993
1960 kg
1960
1600 db (0.02 kg/db)
32
1600 db (0.02 kg/db)
32
2024
134,0397351
1950 kg
1950
0 db
0
0 db
0
1950
129,1390728
102,384106

0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2012

Kifogott
Ponty
Süllő
Harcsa
Ponty
Süllő
Harcsa
Ponty
Süllő
Harcsa

na
na
na
na
na
na
na
na
na

0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2012

Kifogott
Ponty
Süllő
Harcsa
Ponty
Süllő
Harcsa
Ponty
Süllő
Harcsa

na
na
na
na
na
na
na
na
na

360 000 Ft
640 Ft
640 Ft
1 176 000 Ft
640 Ft
640 Ft
1 170 000 Ft
0 Ft
0 Ft

2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2012

Kifogott
Ponty
Süllő
Harcsa
Ponty
Süllő
Harcsa
Ponty
Süllő
Harcsa

3730
63
47
1877
159
35
3682
124
30

T
e
l
e
p
í
t
é
s

2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2012

Összesen
Mértékegység Telepítés kg-ban Összesen Telepítés kg/ha
66,7 ha
1800 kg
1800
4800 db (0.02 kg/db)
96
4800 db (0.02 kg/db)
96
1992
29,86506747
3691 kg
3691
4800 db (0.02 kg/db)
96
4800 db (0.02 kg/db)
96
3883
58,21589205
4900 kg
4900
0 db
0
0 db
0
4900
73,46326837

Terület (ha)
Ponty
Süllő
Harcsa
Ponty
Süllő
Harcsa
Ponty
Süllő
Harcsa

1 080 000 Ft
1 920 Ft
1 920 Ft
2 214 600 Ft
1 920 Ft
1 920 Ft
2 940 000 Ft
0 Ft
0 Ft
6 242 280 Ft

2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2012

Hal telepítések holtáganként
Holtág
Kg/ha
Német-zug
30
Torzsás
39
Fűzfás
79
Csókási
0
Rév-zug
0
Hantoskerti
102
Kecsegés
748
Sóczó-zug
630
Templom-zug
735
Papp-zug
681
Bónom-zug
924
Nagyfoki holtág (Szarvas)
450
Összes kifogott hal kg/ha
Horgászat
266
Halászat
204
Horgászfogás kg-ban 4 holtág (Fűzfás, Hantoskerti, Torzsás, Német-zug)
csuka

összese

ponty
csuka
2010
8 188
2011
4 418
2012
8 115
20 721

süllő
530
761
717
2 008

harcsa
329
446
455
1 230

balin
138
140
156
434

208
93
60
361

angolna amur
19
17
3
39

egyéb
1 285
1 849
1 470
4 604

5 223
4 597
3 660
13 480

összese
15 920
12 321
14 636
42 877

Kifogott
Ponty
Süllő
Harcsa
Ponty
Süllő
Harcsa
Ponty
Süllő
Harcsa

7560
349
98
3891
312
149
7724
434
172

Halászfogás kg-ban 4 holtág (Fűzfás, Hantoskerti, Torzsás, Német-zug)
csuka

ponty
2010
2011
2012

összese

csuka

25
53
0
78

süllő
44
22
9
75

harcsa
71
51
21
143

balin
3
9
20
32

angolna
0
0
0
0

amur
0
0
0
0

egyéb
38
11
0
49

2 305
11 522
18 655
32 482

összese
2 486
11 668
18 705
32 859

