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Gyomaendrőd, 2014. november 14.
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ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság
2014. november 18.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. november 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata
Megyeri László aljegyző
Dr. Csorba Csaba jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (1) bekezdése értelmében a
képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja
szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét. Az alakuló ülésen kapott felhatalmazás alapján az ügyrendi
feladatokat ellátó bizottság elé terjesztette a jegyző a felülvizsgálat eredményeként elkészitett módositó rendelettervezetet.
A módositások indokai:
1. § Pontositja a legutóbbi általános választáson létrejött képviselő-testületi eredeti összlétszámot, amelyet a
minősitett többségnél kell figyelembe venni. Ezt nem befolyásolja az időközben bekövetkezett lemondás sem.
2. § Újraszabályozza az ülések előkészitésének módszerét. Az elmúlt ciklusban gyakorlatilag nem működött
bizottság elnöki értekezlet helyébe egy új egyeztető fórumot léptet be, amely a polgármestert segiti az előkészitő
munkában.
3. § Normaszöveg pontositás
4. § Az Mötv. teljes hatályosulását követően beemeli azt az új esetet, aminek elmulasztása esetén a képviselői
tiszteletdij megvonható.
5. § Az alpolgármesteri fogadónap változását vezeti át.
6. § A módositott Áht. és Ámr. rendelkezéseire figyelemmel módositja az alcimet.
7. § Szabályozza a készpénzben teljesithető kiadási eseteket.
8. § Hatályba léptetés és hatályon kívül helyezések mellett módositja a zászló rendeletnek a fellobogózási
szabályait. Az új városházához vezető bekötőút is beemelésre került a normaszövegbe.
Tájékoztatásul beterjesztjük a jegyző által vezetett függelékeket is.
Kérem a beterjesztés alapján az SZMSZ módosító rendeletének megalkotását.

Döntési javaslat
"A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 26.) 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.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelet megalkotását a következő normaszöveggel:
…/2014. (...) önkormányzati rendelet
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Ör) 1. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„1. § (6) A Képviselő-testületet a 2014. október 12-diki önkormányzati választásokat követően 8 fő egyéni
választókerületben megválasztott és 3 fő kompenzációs listáról mandátumhoz jutott képviselő, továbbá a lakosság
által közvetlenül megválasztott polgármester alkotja. A megválasztott képviselők száma 12.”
2. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
3. § Az Ör. 11. § helyébe a következő rendelkezés lép
„11. § (1) A Képviselő-testületi ülés előkészítése körében a polgármester tevékenységét az alpolgármester és az
állandó bizottságok elnökei segítik.
(2) A Képviselő-testületi ülések előkészítése, az előterjesztés-tervezetek ágazati egyeztetése érdekében
polgármester egyeztető értekezletet hívhat össze. Az egyeztető értekezleten az alpolgármester, az állandó
bizottságok elnökei, a jegyző és szükség szerint az érintett osztályok vezetői vesznek részt.
(3) Az ülés előkészítő egyeztető értekezletet az esedékes Képviselő-testületi ülést megelőző 15. napra a
polgármester hívja össze és vezeti az ülését. Az egyeztető értekezletről emlékeztető készül.”
4. § Az Ör. 21. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép
„d) helyi települési nemzetiségi önkormányzat,”
5. § Az Ör. 28. § (1) bekezdése kiegészül a következő g) pont rendelkezéseivel:
„g) eskütételét követően három hónapon belül indokolatlanul nem vesz részt a kormányhivatal által szervezett
képzésen;”
6. § Az Ör. 32. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép
„32. § (3) Az alpolgármester a polgármester tartós távollétében minden munkanap 10 és 12 óra között az
önkormányzati hivatalban intézi az operatív ügyeket, illetve minden hét pénteki napján 8 és 9 óra között
ügyfélfogadást tart.”
7. § Az Ör. 25. Gazdálkodás, ellenőrzés alcime helyébe a következő rendelkezések lépnek
„25. Gazdálkodás, ellenőrzés
40. § (1) A Képviselő-testület feladatai ellátásához gazdasági társaságot vagy költségvetési szervet hoz létre.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési szerv alapítása, átalakítása, átszervezése során dönt a költségvetési szerv
saját gazdasági szervezetének létrehozásáról, vagy ennek hiányában a gazdasági feladatoknak más, gazdasági
szervezettel rendelkező költségvetési szerv kijelöléséről.
(3) A költségvetési szervek szakágazati és alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolását a 6.
melléklet tartalmazza.
(4) A költségvetési szervek kiadásainak készpénzben történő teljesítésének eseteit a 7. melléklet tartalmazza.
41. §(1) A Képviselő-testület intézményei gazdálkodását felül kell vizsgálni. Az éves beszámoló felülvizsgálata során
az önkormányzat:
a) értékeli a költségvetési szerv alaptevékenységébe tartozó feladatainak szakmai teljesítését és annak a
költségvetési előirányzattal való egyezőségét,
b) értékeli a költségvetési előirányzat megállapításának módjára figyelemmel a pénzügyi teljesítés és a
feladatmegvalósítás összhangját,
c) értékeli az eredeti, a módosított terv- és tényadatok eltérését,
d) vizsgálja a számszaki beszámoló belső, valamint az önkormányzat által meghatározott adatszolgáltatási
elvárással való összhangját.
(2) A polgármester minden év január 31-éig benyújtja a Képviselő-testületnek döntésre az éves költségvetési
beszámolónak a költségvetési szervek beszámolásához kapcsolódó szöveges indokolásának részletes tartalmi és
formai követelményeit.
(3) A költségvetési szervek a Képviselő-testület felé az éves beszámolóikat március 31-éig nyújtják be.
(4) A jegyző a költségvetési szervek által benyújtott beszámolót a április 10-éig szakmailag felülvizsgálja és értékelő
megállapitásait csatolja a beszámolókhoz.
(5) A Képviselő-testület áprilisi ülésén dönt a költségvetési szervei éves beszámolójáról. A költségvetési szerveket
számszaki beszámolójuk és szakmai működésük elbírálásáról, annak jóváhagyásáról írásban értesíti.
42. §(1) A Képviselő-testület az önkormányzat belső pénzügyi ellenőrzését a jogszabályok szerinti folyamatba
épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés és belső ellenőrzés útján biztosítja.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzési feladatait önkormányzati társulás
útján látja el.
(3) Az önkormányzat egészére vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a Képviselő-testület októberi rendes ülésére
kell előterjeszteni jóváhagyásra.
(4) A polgármester az éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési
szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a zárszámadási
rendelettervezettel egyidejűleg a képviselő-testület elé terjeszti.
43. §A 2007. évi CLII. tv. 3. § alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete által kinevezett
vagyonnyilatkozat tételre kötelezett vezetők körét az SZMSZ 5. melléklete tartalmazza.
44. §(1) A 43. §-ban vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettnek a vagyonnyilatkozatát a 34. § (5) bekezdés d) pontjában
nevesített önkormányzati szerv titkári feladatait ellátó személyzeti ügyintézőjének kell átadnia.
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(2) A személyzeti ügyintéző a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában előírt módon, de elkülönítetten tárolja
és kezeli a jegyző kinevezési hatáskörébe tartozó köztisztviselők és a 43. §-ban kötelezettek vagyonnyilatkozatait
is.”
8. § Az Ör. 7. mellékletként kiegészül a rendelet 2. mellékletével
9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
(2) A városi címer és zászló használatáról szóló 24/1991. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 4/A. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Szabadság tér, Kner tér, Hősök útja által határolt területet, a Fő utat teljes hosszában, valamint a Fő úttól az új
Városházáig vezető utat és a Hősök terét nemzetiszínű zászlókkal kell fellobogózni.”
(3) Hatályát veszti a:
a) 10. § (2) b) pontja,
b) 31. § (4) bekezdése

1. melléklet a ../2014. (…) önkormányzati rendelethez
Feladat és hatásköri listák
1. A kötelező és önként vállalt feladat- és hatásköri lista
A feladatköri listát a jegyző számítástechnikai adathordozón tartja nyilván és gondoskodik folyamatos naprakészen
tartásáról. A hatásköri címzett kérésére biztosítani kell az adatokhoz való hozzáférését on-line módon, illetve
nyomtatott vagy elektronikus lista formájában.
2. A Képviselő-testület szerveire átruházott hatáskörök listája
Hatályos önkormányzati rendeletekben foglalt hatáskör átruházások
Polgármester
1) Előkészíti és meghirdeti a pályázati felhívásokat lakások bérbeadására; kezdeményezi lakás szolgálati jellegű
valamint közérdekű bérbeadását, rendkívüli, azonnali intézkedést igénylő életkörülmények kialakulása esetén sürgős
elhelyezést igénylő esetben - a bizottság és a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - dönt az üres,
rendelkezésre álló bérlakások pályázati eljárás lefolytatása nélküli, soron kívüli biztosításáról; aláírja az
önkormányzat nevében a bérlakások bérlőkijelölésével kapcsolatos megállapodásokat; évente felülvizsgálja a
lakbértámogatásban részesülők szociális és anyagi helyzetét és dönt a támogatás biztosításáról, módosításáról
vagy megvonásáról; gyakorolja a felmondás jogát. [a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés]
2) Dönt az önkormányzati segély és közgyógyellátási kérelmek ügyében. [a szociális ellátások helyi szabályairól
szóló 30/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pont]
3) Kiveti, beszedi, nyilvántartja és kezeli a mezőőri járulékot. [a közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló
25/2010. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 5. §]
4) Dönt az intézményvezető intézkedése ellen a benyújtott kifogásról. [a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet
4. § (2) bekezdés] A döntésről 5 napon belül tájékoztatja a bizottságok elnökeit.
5) Intézkedik a térítési díj hátralék behajtásáról vagy törléséről. [a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet
9. § (10) bekezdés]
6) A Képviselő-testület részére címzett hagyományos és elektronikus küldeményeket 3 napon belül továbbítja
elektronikus úton a képviselők részére.
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1) Alapítványok esetében döntési javaslatot ad, egyéb esetben dönt a civil közművelődési célú támogatások
mértékéről [a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (7) bekezdés a), b) pont]
2) Egyedi kérelemre a város szakember ellátottsága érdekében indokolt támogatás esetén, kivételes méltányosság
címén lakásvásárláshoz és építkezéshez támogatást állapíthat meg.
[az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) önkormányzati rendelet
9. §]
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1) Dönt az 1 millió forint feletti, de 2 milliós éves bevételt el nem érő forgalomképtelen vagyon tulajdonjogát nem
érintő hasznosításáról. [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési
jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés]
2) Egyetértést gyakorol az intézményvezető ingó vagyon és vagyoni értékű jog megszerzéséről szóló döntésével
400 ezer és 1 millió forintos értékhatár között. [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 17.
§ (1) bekezdés a) pont]
3) Egyetértést gyakorol az intézményvezetőnek ingatlan és ingatlanrész határozatlan idejű vagy egy évet meghaladó
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határozott idejű hasznosításáról szóló döntésével 400 ezer és 1 millió forintos értékhatár között. [Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló
14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés b) pont]
4) Dönt a műemlékek, középületek, erdők tulajdonjogát nem érintő hasznosításáról 1 millió és 2 millió forintos
értékhatár között. [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 18. §]
5) Dönt a forgalomképes vagyon részét képező vagyontárgy megszerzéséről, elidegenítéséről, ingatlan
jelzálogjoggal való megterheléséről - kivéve az ingó vagyontárgy elidegenítését, megszerzését - 1 millió és 2 millió
forintos értékhatár között. [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés a)
pont]
6) Dönt a forgalomképes vagyon részét képező vagyontárgy tulajdonjogát nem érintő egyéb hasznosításáról 1 millió
és 2 millió forintos bevételi értékhatár között, továbbá egy szerződésen belüli üzletrész, részvény, egyéb értékpapír
megszerzése és elidegenítése tárgyában 1 millió és 2 millió forintos értékhatár között. [Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló
14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés b) pont]
7) Alapítványok esetében döntési javaslatot ad, egyéb esetben dönt a sport célú támogatások mértékéről [a sportról
szóló 17/2004. (VI. 28. ) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdés]
8) Dönt az Idegenforgalmi Alap pályázatairól, a céltartalék felhasználásról, szerződést köt a nyertesekkel és ellenőrzi
a pályázati források felhasználását.
[Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (8)
bekezdés a), b) pont]
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1) Elbírálja a a magánerős lakossági út- és közműépítési igényeket. [a magánerős lakossági út- és közműépítések
szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló 20/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdés]
2) Megállapítja és kiveti az útépítési érdekeltségi hozzájárulást, illetve kérelemre kamatmentes részletfizetést
engedélyezhet. [a magánerős lakossági út- és közműépítések, valamint útfelújítások szervezéséről és támogatási
rendszeréről szóló 20/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet 12. § (3) és (4) bekezdés]
3) Dönt a az 5 évet meg nem haladó, illetve 1 és 2 millió forint éves bérleti díjat meg nem haladó mezőgazdasági
művelésű ingatlanok hasznosításáról [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak
feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 23. § (4)
bekezdés]
4) Dönt az örökségvédelmi célú pályázatokról [az épített örökség védelméről szóló 1/2011. (II. 1.) önkormányzati
rendelet 5. § (3) bekezdés]
5) Dönt a Környezetvédelmi Alap pályázatokról és megköti a szerződést a nyertes pályázókkal. [Gyomaendrőd
Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26. ) önkormányzati rendelet 8. §]
2. melléklet a ../2014. (…) önkormányzati rendelethez
A kiadások készpénzben történő teljesitésének esetei
1)
lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásának kifizetése,
2)
olyan kis összegű beszerzések, ahol a beszerzés havi szinten a bruttó 200.000 forintot nem haladja meg,
3)
igazgatás-szolgáltatási díjak,
4)
a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj, saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz
használatának megtérítése,
5)
lakossági túlfizetések visszafizetése,
6)
vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
7)
egyéb előre nem látható, működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések a
gazdasági szervezet vezetőjének engedélyével
1. függelék a 12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai
Toldi Balázs
Gózan Sándor
Nagyné Perjési Anikó
Ágostonné Farkas Mária
Béres János
betöltetlen
Farkas Zoltán Illésné
Poharelec László András
Betkó József

Polgármester
1. egyéni választókerületi képviselő
2. egyéni választókerületi képviselő
3. egyéni választókerületi képviselő
4. egyéni választókerületi képviselő
5. egyéni választókerületi képviselő
6. egyéni választókerületi képviselő
7. egyéni választókerületi képviselő
8. egyéni választókerületi képviselő
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Körösök Vidékéért Egyesület
Körösök Vidékéért Egyesület
Körösök Vidékéért Egyesület
Kereszténydemokrata Néppárt
Körösök Vidékéért Egyesület
Kereszténydemokrata Néppárt
Körösök Vidékéért Egyesület
FIDESZ

Lehóczkiné Timár Irén
Várfi András
Fülöp István Béla

kompenzációs listás képviselő
kompenzációs listás képviselő
kompenzációs listás képviselő

Kereszténydemokrata Néppárt
FIDESZ
Körösök Vidékéért Egyesület

4. függelék a 12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A Képviselő-testület állandó bizottságainak névsora
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Elnök:
Ágostonné Farkas Mária (képviselő)
Tagok:
Farkas Zoltán Illésné (képviselő)
Poharelec László (képviselő)
Várfi András (képviselő)
Szabó Balázsné
Weigertné Gubucz Edit
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Elnök:
Nagyné Perjési Anikó (képviselő)
Tagok:
Gózan Sándor (képviselő)
betöltetlen (képviselő)
dr. Varjú László
Dávid Máté
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Elnök:
Betkó József (képviselő)
Tagok
Béres János (képviselő)
Fülöp István (képviselő)
Fülöp Zoltán
Izsó Csaba

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. november 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt alapító megállapodás felülvizsgálata
Dr. Csorba Csaba jegyző
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 85. § (3) bekezdése
alapján az általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül a közös önkormányzati hivatal
létrehozásáról vagy megszüntetéséről állapodnak meg, mely a választásokat követő év első napjával lép hatályba.
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal működéséről a három önkormányzat 2013. áprilisában kötöttek
szerződést. A közös önkormányzati hivatal létrehozására és működésére vonatkozó alapvető szabályokat az Mötv.
84-86.§ állapítja meg. A közös önkormányzati hivatalt azok a járáson belüli községi önkormányzatok hozzák létre,
amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek
lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt. A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések
összlakosságszámának el kell érni legalább a kétezer főt, vagy a közös hivatalhoz tartozó települések számának el
kell érni a hét települést. Amennyiben a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések közül valamelyik város
az összlakosságszámra vonatkozó követelményt nem kell alkalmazni, és az minősül székhely településnek. A közös
hivatal létszámát az érintett települések megállapodásukban határozzák meg. A városi önkormányzat nem
tagadhatja meg a közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötését. A
megállapodásban az abban foglaltak szerint kell biztosítani az igazgatási munka folyamatos ellátásához személyi és
tárgyi feltételeket. A közös önkormányzati hivatal működési költségeit a közös hivatalhoz tartozó önkormányzatok a
megállapodásban foglaltak szerint biztosítják, vagy ha ezt ebben az okiratban nem rendezték, akkor lakosság
arányosan. A közös önkormányzati hivatal jegyzője, aljegyzője, vagy megbízottja köteles a képviselő-testületek
ülésen részt venni. A jegyző valamennyi érintett településen köteles ellátni a jegyzői feladatokat.
Amennyiben a közös önkormányzati hivatal székhelye város, a felek eltérő megállapodásának hiányában a jegyzőt a
város polgármestere nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
A felek által a törvényben meghatározott határidőben történő döntésük kihat a következő önkormányzati ciklus
idejére, mert amennyiben a közös önkormányzati hivatal fenntartásáról döntenek, úgy abból legközelebb a
következő általános önkormányzati választást követően dönthetnek.
Figyelemmel arra, hogy az Mötv. 85.§ (7) bekezdése szerint a városi önkormányzat nem tagadhatja meg a közös
önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötését, ha azt a vele határos település
kezdeményezi, így véleményem szerint a felmondására sincs meg a lehetősége, erről az érintett községi
önkormányzatoknak kell dönteni. A Közös Önkormányzati Hivatal működéséről minden alapító önkormányzat
Képviselő-testülete előtt beszámoltunk, melyet elfogadtak. A működési feltételekről a felek konszenzussal döntenek.
Módosításra a megállapodás 4.) pontjának második bekezdésében foglaltakra jelentkezett igény.
A jelenleg hatályos rendelkezés az alábbiakat tartalmazza:
„A felek, mint a jegyző esetében a munkáltató jog gyakorlói megállapodnak abban, hogy a községekben az
igazgatási munka ellenőrzése, felügyelete, továbbá ügyfélfogadás érdekében a közös hivatal vezetését ellátó
jegyző, vagy az aljegyző minden hónap első keddi napján a hunyai, minden első szerdáján a csárdaszállási
kirendeltségen köteles tartózkodni teljes munkaidőben. A fent meghatározott időpontokon kívül a jegyző vagy
aljegyző köteles részt venni a községek önkormányzatainak képviselő-testületi, továbbá annak bizottsági ülésein. „
A gyakorlatban az ügyfélfogadás Hunyán, minden hét szerdáján, Csárdaszálláson a csütörtöki napokon került
biztosításra. Mindkét helyen délelőtt.
A módosítás alapján, figyelemmel az egyeztető tárgyalásokra, minden héten szerdán Hunyán egész nap, minden
héten csütörtöki napon Csárdaszálláson délelőtt tartózkodik a jegyző vagy az aljegyző.
Változott továbbá a létszám is a köztisztviselői és kisegítői létszám 51 főre módosult, ebből 45 fő Gyomaendrődön, 3
fő Csárdaszálláson, 3 fő Hunyán dolgozik.

Döntési javaslat
"Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt alapító megállapodás felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
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Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozásáról szóló 2013. április 1-én megkötött Megállapodás 4.) pontjának első két bekezdését az alábbiak
szerint módosítja:
Megállapodás
(tervezet)
Mely létrejött Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5621 Csárdaszállás, Petőfi út 17. sz.
képviseli: Petneházi Bálintné) Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5555 Hunya, Rákóczi út 19.
sz. képviseli Petényi Szilárdné polgármester) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5500
Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz. képviseli Toldi Balázs polgármester) (Továbbiakban együttesen : felek) között az
alábbi feltételekkel:
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló 2013. április 1-én megkötött Megállapodás 4.)
pontjának első két bekezdését az alábbiak szerint módosítják:
A felek a közös önkormányzati hivatal létszámát az alábbiak szerint állapítják meg:
A közös hivatal teljes létszáma 51 fő. A községekben történő folyamatos igazgatási munka biztosításának
érdekében a csárdaszállási kirendeltségen 3 fő, a hunyai kirendeltségen 3 fő dolgozik.
A felek, mint a jegyző esetében a munkáltató jog gyakorlói megállapodnak abban, hogy a községekben az
igazgatási munka ellenőrzése, felügyelete, továbbá ügyfélfogadás érdekében a közös hivatal vezetését ellátó
jegyző, vagy az aljegyző minden hét szerdai napján 9-16 h-ig a hunyai, minden héten csütörtökön 9-12 h-ig a
csárdaszállási kirendeltségen köteles tartózkodni.
A Megállapodás egyéb rendelkezéseit a módosítás nem érinti az változatlanul hatályban marad.
A jelen megállapodás a képviselőtestületek általi elfogadásával válik érvényessé, és hatályossá.
Gyomaendrőd, 2014. ………………….hó …….nap
Petényi Szilárdné
polgármester

Petneházi Bálintné
polgármester

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 12. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba

8

Toldi Balázs
polgármester

3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. november 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi ellenőrzési terve
Ujfalusiné Herpai Edit
Dr. Csorba Csaba jegyző
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. §-a szerint az
államháztartási kontrollok célja az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal
történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása. Az
államháztartás belső kontrollrendszere a költségvetési szervek belső kontrollrendszere
keretében valósul meg, beleértve a belső ellenőrzést is.
A 2013. január 1-jén hatályba lépett Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 119-120. §-aiban rögzíti a helyi önkormányzatok belső kontrollrendszerét.
A 120. § a pénzügyi bizottság feladatait írja elő, míg a 119. § (3)-(4) bekezdése szabályozza
a belső kontrollrendszer működtetését. Ezen belül kerül előírásra, hogy a jegyző köteles – a
jogszabályok alapján meghatározott – belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a
helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és
eredményes felhasználását.
A jegyző köteles gondoskodni továbbá – a belső kontrollrendszeren belül – a belsőellenőrzés
működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók
és a nemzetközi belsőellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzatnak
a belsőellenőrzés keretében kell gondoskodni a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről
is. A 119. § (5) bekezdése szerint a helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a
Képviselő-testület az előző év december 31.-ig hagyja jóvá. Az éves ellenőrzési terv
elkészítésére vonatkozó szabályokat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet 15. fejezete tartalmazza.
A belső ellenőrzés jogszabályban meghatározott célja, hogy elősegítse a közpénzekkel
történő hatékony, eredményes és szabályszerű gazdálkodást. Az önkormányzatnak, mint
gazdálkodó szervnek kötelessége (és egyben érdeke is) ellenőrzési rendszerét kialakítani,
működését megszervezni és megállapításait folyamatosan hasznosítani.
A 2015. évi belsőellenőrzési terv javaslata az előző évekhez hasonló szerkezetben készült. A
kockázatelemzés szerint az ellenőrzésre javasolt területeken indokolt a belsőellenőrzés
eszközével élni, melynek javaslatai előmozdíthatják a szabályszerűbb munkavégzést a
folyamatosan változó szakmai, gazdálkodási és számviteli szabályok között.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni,
javaslatával, véleményével, észrevételével kiegészíteni, s a 2015. évi belsőellenőrzési tervre
tett javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Döntési javaslat:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési tervet
9

az alábbiak szerint fogadja el:

Gyomaendrőd Város Önkormányzat
2015. évi ellenőrzési terve
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § valamint a költségvetési szervek
belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
31.§-a alapján az alábbi ellenőrzési tervet fogalmazza meg:
Az elvégzendő ellenőrzési feladatok meghatározása:

I.

A Közös Önkormányzati Hivatal működésével kapcsolatos ellenőrzések

Ellenőrzési feladat

Ellenőrizendő
időszak

Azonosított kockázati
tényezők

Ellenőrzés célja

Várható
időtartama

A költségvetésből
cél jelleggel
nyújtott
támogatások
rendeltetés szerinti
felhasználásának
ellenőrzése
Gyomaendrőd
Város,
Csárdaszállás és
Hunya
Önkormányzatánál
Szociális feladatok
ellátásának külső
szerv részéről
történt 2014. évi
ellenőrzésének
utóellenőrzése
Gyomaendrőd
Város,
Csárdaszállás és
Hunya
Önkormányzatánál
Helyi adóval
kapcsolatos
utóellenőrzés
(magánszemélyek
kommunális adója,
iparűzési adó),
ennek keretében a
telekadó
ellenőrzése
Gyomaendrőd

2014.01.01-től
2014.12.31-ig

Nem a pályázatban
megjelölt célra fordították
a támogatást

Az
önkormányzati támogatás
felhasználása
hatékonyan,
gazdaságosan és
szabályszerűen történjen

február
hónap

A
2014.évi külső
ellenőrzés
vizsgált
időszakának
megfelelően,
illetve a
2015.01.012015.03.31-ig

A 2014. évi külső
ellenőrzés során feltárt
hiányosságok nem
kerültek javításra.

A 2014. évi külső
ellenőrzés
megállapításaira tett
intézkedések megtétele.

április

Az
utóellenőrzés
esetén a
2014. évi
belső
ellenőrzés
vizsgált
időszakának
megfelelően,
illetve a 2015.

A 2014. évi belső
ellenőrzés során feltárt
hiányosságok nem
kerültek javításra. A
telekadóval kapcsolatban
jogszabályokkal
ellentétes kivetés,
mentesség nyújtás, ezek
köv.adóhiány
keletkezése.

A helyi adó 2014.
évi belső ellenőrzés
megállapításaira tett
intézkedések megtétele.
A telek adó/kommunális
adó kivetésének, a
mentességek
nyújtásának jogszabályi
megfelelése.

augusztus
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Város
Önkormányzatánál

01.012015.06.30-ig.
A telekadóval
kapcsolatban
2014.01.01-től
2014.12.31-ig

II. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működésével kapcsolatos ellenőrzések
Ellenőrzési feladat
Ellenőrizendő Azonosított
Ellenőrzés célja
Várható
időszak
kockázati
időtartama
tényezők
A 100 %
2014.01.01Nem a
A tulajdonos
március
önkormányzati
től
tulajd.elvárás
Önkormányzat
tulajdonban lévő
2014.12.31érv.,
elvárásainak,
Kft.-k ellenőrzése: -a ig
jogszabályok
érdekeinek
tulajdonosi érdekek
téves
érvényesülése
érvényesülése,
alkalmazása,
megvalósuljon. A
- a tulajdonos által
túlzott
működés során a
adott utasítások,
tulajdonosi
gazdaságosság,
megrendelések
támog. biztosít.-a hatékonyság
teljesítésének
szabályszerűség
tulajdonos általi
követelm.
ellenőrzése (FB
érvényesüljenek.
működése,
ügyvezetés
beszámoltatása)
-a Kft-k által végzett
szolgáltatások
ellenőrzése (ár/érték
arány)
-a Közbeszerzési
Törvény előírásait
alkamazzák-e a Kftk.
Határ Győző Városi 2013.01.01Túlzott mértékű
A működés és
május
Könyvtár átfogó
től
önkormányzati
gazdálkodás
hónap
pénzügyi
2014.12.31kiegészítő
áttekintése,
ellenőrzése,
ig
támogatás,
hatékonyságának
vagyonnyilvántartás,
finanszírozási
ellenőrzése.
pályázati
gondok,
Látogatottság
pénzeszközök
jogszabályok
alakulása, az
felhasználása.,
félreértelmezése, iskolai-városi
látogatottság
be nem tartása.
könyvtári
feladatok aránya,
a könyvtár
látogatására
szervezett helyi
11

Ellenőrzési
kapacitás
meghat.
10 revizori
nap

6 revizori
nap

Közműv., Közgyűjt.
és Turisztikai Intézet
átfogó pénzügyi
ellenőrzése,
vagyonnyilvántartás,
pályázati
pénzeszközök
felhasználása

2013.01.01től
2014.12.31ig

Túlzott mértékű
önkormányzati
kiegészítő
támogatás,
finanszírozási
gondok,
jogszabályok
félreértelmezése,
be nem tartása.

autóbusz
közlekedés
kihasználtsága.
A működés és
gazdálkodás
áttekintése,
hatékonyságának
ellenőrzése.

május

6 revizori
nap

III. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás működésével
kapcsolatos ellenőrzések
Ellenőrzési feladat
Ellenőrizendő Azonosított
Ellenőrzés célja
Várható
időszak
kockázati
időtartama
tényezők
A Térségi Szociális
2014.01.01Jogszabályok be Térítési díjak,
február
Gondozási Központ től
nem tartása,
nyersanyagnormák
2014.12.31gazdaságtalan
megállapítás ának
gyermekétkeztetés
ig
működtetés,
ellenőrzése, étkezés
ellenőrzése
önkorm.
nyilvántartás ell., a
kiegészítő tám.
tevékenység
igény,
hatékonyságának,
rezsiköltség nem gazdaságosságának
megfelelő
vizsgálata
számítása
Kistérségi Óvoda
2013.10.01.Túlzott mértékű
A működés és
Július
átfogó pénzügyi
től
önkormányzati
gazdálkodás
hónap
ellenőrzése,
2014.12.31kiegészítő
áttekintése,
vagyonnyilvántartás, ig
támogatás,
hatékonyságának
pályázati
finanszírozási
ellenőrzése.
pénzeszközök
gondok,
felhasználása
jogszabályok
félreértelmezése,
be nem tartása.

Ellenőrzés
kapacitás
meghat.
4
revizori
nap

6
revizori
nap

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi ellenőrzési terve"
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 Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési tervet
az alábbiak szerint fogadja el:
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat
2015. évi ellenőrzési terve
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § valamint a költségvetési szervek
belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
31.§-a alapján az alábbi ellenőrzési tervet fogalmazza meg:
Az elvégzendő ellenőrzési feladatok meghatározása:

I.

A Közös Önkormányzati Hivatal működésével kapcsolatos ellenőrzések

Ellenőrzési feladat

Ellenőrizendő
időszak

Azonosított kockázati
tényezők

Ellenőrzés célja

Várható
időtartama

A költségvetésből
cél jelleggel
nyújtott
támogatások
rendeltetés szerinti
felhasználásának
ellenőrzése
Gyomaendrőd
Város,
Csárdaszállás és
Hunya
Önkormányzatánál
Szociális feladatok
ellátásának külső
szerv részéről
történt 2014. évi
ellenőrzésének
utóellenőrzése
Gyomaendrőd
Város,
Csárdaszállás és
Hunya
Önkormányzatánál
Helyi adóval
kapcsolatos
utóellenőrzés
(magánszemélyek
kommunális adója,
iparűzési adó),
ennek keretében a
telekadó
ellenőrzése
Gyomaendrőd
Város

2014.01.01-től
2014.12.31-ig

Nem a pályázatban
megjelölt célra fordították
a támogatást

Az
önkormányzati támogatás
felhasználása
hatékonyan,
gazdaságosan és
szabályszerűen történjen

február
hónap

A
2014.évi külső
ellenőrzés
vizsgált
időszakának
megfelelően,
illetve a
2015.01.012015.03.31-ig

A 2014. évi külső
ellenőrzés során feltárt
hiányosságok nem
kerültek javításra.

A 2014. évi külső
ellenőrzés
megállapításaira tett
intézkedések megtétele.

április

Az
utóellenőrzés
esetén a
2014. évi
belső
ellenőrzés
vizsgált
időszakának
megfelelően,
illetve a 2015.
01.01-

A 2014. évi belső
ellenőrzés során feltárt
hiányosságok nem
kerültek javításra. A
telekadóval kapcsolatban
jogszabályokkal
ellentétes kivetés,
mentesség nyújtás, ezek
köv.adóhiány
keletkezése.

A helyi adó 2014.
évi belső ellenőrzés
megállapításaira tett
intézkedések megtétele.
A telek adó/kommunális
adó kivetésének, a
mentességek
nyújtásának jogszabályi
megfelelése.

augusztus
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Önkormányzatánál

2015.06.30-ig.
A telekadóval
kapcsolatban
2014.01.01-től
2014.12.31-ig

II. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működésével kapcsolatos ellenőrzések
Ellenőrzési feladat
Ellenőrizendő Azonosított
Ellenőrzés célja
Várható
időszak
kockázati
időtartama
tényezők
A 100 %
2014.01.01Nem a
A tulajdonos
március
önkormányzati
től
tulajd.elvárás
Önkormányzat
tulajdonban lévő
2014.12.31érv.,
elvárásainak,
Kft.-k ellenőrzése: -a ig
jogszabályok
érdekeinek
tulajdonosi érdekek
téves
érvényesülése
érvényesülése,
alkalmazása,
megvalósuljon. A
- a tulajdonos által
túlzott
működés során a
adott utasítások,
tulajdonosi
gazdaságosság,
megrendelések
támog. biztosít.-a hatékonyság
teljesítésének
szabályszerűség
tulajdonos általi
követelm.
ellenőrzése (FB
érvényesüljenek.
működése,
ügyvezetés
beszámoltatása)
-a Kft-k által végzett
szolgáltatások
ellenőrzése (ár/érték
arány)
-a Közbeszerzési
Törvény előírásait
alkamazzák-e a Kftk.
Határ Győző Városi 2013.01.01Túlzott mértékű
A működés és
május
Könyvtár átfogó
től
önkormányzati
gazdálkodás
hónap
pénzügyi
2014.12.31kiegészítő
áttekintése,
ellenőrzése,
ig
támogatás,
hatékonyságának
vagyonnyilvántartás,
finanszírozási
ellenőrzése.
pályázati
gondok,
Látogatottság
pénzeszközök
jogszabályok
alakulása, az
felhasználása.,
félreértelmezése, iskolai-városi
látogatottság
be nem tartása.
könyvtári
feladatok aránya,
a könyvtár
látogatására
szervezett helyi
autóbusz
14

Ellenőrzési
kapacitás
meghat.
10 revizori
nap

6 revizori
nap

Közműv., Közgyűjt.
és Turisztikai Intézet
átfogó pénzügyi
ellenőrzése,
vagyonnyilvántartás,
pályázati
pénzeszközök
felhasználása

2013.01.01től
2014.12.31ig

Túlzott mértékű
önkormányzati
kiegészítő
támogatás,
finanszírozási
gondok,
jogszabályok
félreértelmezése,
be nem tartása.

közlekedés
kihasználtsága.
A működés és
gazdálkodás
áttekintése,
hatékonyságának
ellenőrzése.

május

6 revizori
nap

III. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás működésével
kapcsolatos ellenőrzések
Ellenőrzési feladat
Ellenőrizendő Azonosított
Ellenőrzés célja
Várható
időszak
kockázati
időtartama
tényezők
A Térségi Szociális
2014.01.01Jogszabályok be Térítési díjak,
február
Gondozási Központ től
nem tartása,
nyersanyagnormák
2014.12.31gazdaságtalan
megállapítás ának
gyermekétkeztetés
ig
működtetés,
ellenőrzése, étkezés
ellenőrzése
önkorm.
nyilvántartás ell., a
kiegészítő tám.
tevékenység
igény,
hatékonyságának,
rezsiköltség nem gazdaságosságának
megfelelő
vizsgálata
számítása
Kistérségi Óvoda
2013.10.01.Túlzott mértékű
A működés és
Július
átfogó pénzügyi
től
önkormányzati
gazdálkodás
hónap
ellenőrzése,
2014.12.31kiegészítő
áttekintése,
vagyonnyilvántartás, ig
támogatás,
hatékonyságának
pályázati
finanszírozási
ellenőrzése.
pénzeszközök
gondok,
felhasználása
jogszabályok
félreértelmezése,
be nem tartása.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Ellenőrzés
kapacitás
meghat.
4
revizori
nap

6
revizori
nap

4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. november 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

dr. Darvas Tamás és dr. Darvas Tamásné dr. Lizák Anna ingatlan felajánlása
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
Dr. Darvas Tamás és dr. Darvas Tamásné dr. Lizák Anna háziorvosok a tulajdonukban lévő Gyomaendrőd, Rákóczi
u. 29. szám alatt lévő ingatlanukat felajánlották megvételre.
Az ingatlanról 2011. december hónapban értékbecslés készült Képviselő – testületi döntés előkészítése céljából.
Akkor nem született döntés az ingatlan megvételére vonatkozóan.

Az ingatlan nyilvántartási adatai
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Jelenlegi funkció:

Gyomaendrőd, Rákóczi F. utca 29.
176
1310 m2
A mellékelt tulajdoni lap – szemle szerint
Kivett
Lakóház, udvar, gazdasági épület
A 175 hrsz.-ú ingatlan javára bejegyzett szennyvíz – elvezetési és egyéb
szolgalmi jogok kívül tehermentes
Orvosi rendelő

Az ingatlan az alábbi közművekkel van ellátva:
1.
Elektromos áram ( 220 V/380 ),
2.
Vezetékes víz,
3.
Vezetékes gáz,
4.
A szennyvíz elvezetése közműhálózatba történik,
5.
Az ingatlan a távbeszélő hálózatba bekötve.
6.
Az ingatlan riasztóval védett
Az orvosi rendelő 1997 évet követően nyerte el jelenlegi formáját a korábbi polgári épület átalakításával.
Szerkezeti leírás.
1.
Alapozás: tégla.
2.
Lábazat: tégla.
3.
Függőleges teherhordó szerkezet: vegyesen vályog és tégla. Túlnyomórészt a falazat 50 cm-es vastag vályog
falból áll.
4.
Vízszintes teherhordó szerkezet: fagerendás áthidalókkal.
5.
Födém: porított fafödém.
6.
Fedélszerkezet: fa.
7.
Tetőfedés: zsindely.
8.
Szigetelések: Talajnedvesség elleni fal szigetelés bitumenes lemezből.
9.
Hőszigetelés: külön hőszigetelés nincs, a vályog önmagában jó szigetelő.
10. Nyílászáró szerkezetek: egyedi faszerkezetek, hőszigetelt üvegezéssel. Az ajtók fenyőfaszerkezetek, igényes
felületkezeléssel ( lazúr ).
11. Burkolatok: kétrétegű beton, a rétegek között talajnedvesség elleni szigetelés. Falburkolatként minden vizes
helyiségben 1,5 m magasságban hálós csempeburkolat.
12. Meleg padló burkolatok: szőnyegpadló a lakásrészben.
13. Hideg padló burkolatok: mázas kerámia lapok, a vizes blokkban és konyhában csúszásmentes kivitelben.
14. Vakolatok: Az épület külső felületi H-10 habarcs vakolat. A belső vakolatok szintén habarcsból készültek.
15. Falfestések: belső falfestések DISZPERZIÓS, illetve a fokozott páraterhelésű helyiségekben penészedést és
gombásodást gátló festék alkalmazásával készültek.
16. Bádogos munkák: horganyzott ereszcsatorna.
16

17. Elektromos munkák: áramkörökbe bontott hálózat, 220/380 volt betáplálás.
18. Fűtés: radiátoros és padló központi fűtés, „Hőtherm” gázüzemű fűtőberendezés. Az orvosi rendelő helyiségeiben
padlófűtés, a lakás pedig radiátoros.
19. Melegvíz ellátás: gázbojlerből.
Az épület műszaki állapota: jó.
Az épület helyiségei:
Orvosi rendelő
Váró
Rendelő
Regisztráló
Rendelő
Labor
Raktár
Mosdó
FFi WC
Női WC
Személyzeti WC
Orvosi rendelő összesen:
-lakás
Előszoba
Mosdó ( WC-vel és zuhanytálcával )
Konyha
Szoba
Lakás összesen:
Egyéb helyiségek
Gépkocsi tároló
Raktár
Egyéb helyiségek összesen:
Mindösszesen:

33,20 m2
25,50 m2
23,00 m2
28,60 m2
16,00 m2
5,95 m2
13,30 m2
2,50 m2
1,26 m2
1,26 m2
150,57 m2
2,60 m2
3,80 m2
12,50 m2
14,50 m2
33,40 m2
13,50
24,50
38,00 m2
221,97 m2

Az értékbecslés megállapításai alapján amennyiben az orvosi rendelőt a tulajdonosok nem tudják a funkciójában
értékesíteni, akkor helyben 15 millió forintnál magasabb értéken nem eladható az ingatlan.
A gyomaendrődi ingatlanpiac a 2011. évihez képest nem változott, a stagnálás jellemzi. Ezért véleményem szerint
továbbra is helytállók az értékbecslés megállapításai.
Amennyiben az önkormányzat meg kívánja vásárolni az ingatlant, akkor mérlegelni kell, hogy milyen funkcióban
hasznosítja, szükséges e feladatellátáshoz, vagy egyéb célú fejlesztéshez. Meg kell jelölni az ingatlan
megvásárlásának forrását.
Megvásárlás esetén a forrást a 2015. évi költségvetésben javasolom megjelölni.

1. döntési javaslat
"Az ingatlan megvásárlás elvetése"
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 köszönettel veszi Dr. Darvas Tamás és dr. Darvas Tamásné dr. Lizák
Anna háziorvosok a tulajdonukban lévő Gyomaendrőd, Rákóczi u. 29. szám alatt lévő ingatlanuk felajánlását
megvételre.
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Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete jelenleg nem kívánja megvásárolni a Gyomaendrőd, Rákóczi u. 29. szám
alatt lévő ingatlant megfelelő hasznosítási cél hiányában.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Azjánlat az ingatlan megvásárlására"
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 köszönettel veszi Dr. Darvas Tamás és dr. Darvas Tamásné dr. Lizák
Anna háziorvosok a tulajdonukban lévő Gyomaendrőd, Rákóczi u. 29. szám alatt lévő ingatlanuk felajánlását
megvételre.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az alábbiakban részletezett ajánlatot teszi a Gyomaendrőd, Rákóczi u.
29. szám alatt lévő ingatlan megvásárlására.
1.

Vételár: 15 millió Ft.
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ajánlatát a kiértesítéstől számított 30 napig tartja.
3. A vételár megfizetése legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg.
4. Az ingatlan birtokbavétele kiürített állapotban az adásvételi szerződés megkötését követő 8 napon belül.

Az ingatlan vásárlás, illetve hasznosítás célja: …..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a megvásárolt ingatlant az önkormányzat …. vagyonba sorolja be.
Amennyiben a tulajdnonosok az ajánlatot elfogadják, akkor az ingatlan vásárlás fedezete a 2015. évi
költségvetésben kerül beépítésre.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI
SZAKVÉLEMÉNY

A Gyomaendrőd, Rákóczi utca 29. szám alatt lévő 176 hrsz.-ú orvosi rendelő
becsült forgalmi értékének megállapításáról

Készült: 2011. december 1.

Készítette:

Csényi István
Ingatlanforgalmi szakértő
Törzslap száma: 72/07/1999

2
I. ÉRTÉKLAP

A 176 hrsz.-ú ingatlan becsült forgalmi értéke:

28.943.000,- Ft
mely összege az ÁFA-t tartalmazza.

Az értékmeghatározás részletezését a szakvélemény tartalmazza. A fenti, reálisan becsült összehasonlító
adatokon alapuló forgalmi érték kiindulásként szolgál bármely üzleti vagyonérték megállapításához.
Az értékbecslés féléves időszakra vonatkozik. Későbbi felhasználás esetén az új érték nem számítható az
inflációs rátával növelt összeggel, az értékbecslést ez esetben aktualizálni kell.

Gyomaendrőd, 2011. december 1.

3
II. AZ INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKE

Gyomaendrőd Város Jegyzője ( 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám ) megbízást adott arra, hogy a
Gyomaendrőd, Rákóczi F. u. 29. szám alatti orvosi rendelőről ( 176 hrsz. ) készítsek ingatlanforgalmi szakértői
véleményt. A becsült forgalmi érték meghatározásának célja: Képviselő – testületei döntés előkészítése.
1. A megbízás tárgya, kiindulási adatok
Jelen szakértői vélemény magába foglalja a telek, épületek, építmények és a hozzájuk szervesen tartozó
épületgépészeti rendszerek vizsgálatát, értékelését.
A vizsgálathoz rendelkezésemre álló adatok, információk:
¾ az ingatlan – nyilvántartás adatai, 2011. november 30.-i állapot,
¾ a műszaki nyilvántartásból rendelkezésre álló helyszínrajzok, építési dokumentációk.
A fenti adatszolgáltatás alapján a megbízó által közölt információk, továbbá a helyszíni szemrevételezés bejárás útján
a TEGOVOFA irányelveit figyelembe véve értékeltem. Vizsgáltam az ingatlan elhelyezkedését,
megközelíthetőségét, környezetét, speciális adottságukból adódóan a város egészségügyi ellátásában betöltött
szerepét.
Az így megszerzett ismeretek lehetővé tették, hogy az egyes területeken lévő valamennyi épületről megalapozott
jellemzés készüljön, amely magába foglalja az objektumok műszaki jellemzőit, a műszaki állapot meghatározását,
gépészeti ellátottságát.
Az értékelés nettó pótlási költség, valamint piaci összehasonlító adatok figyelembevételével történt.
Mindezen adatok és a helyszíni tapasztalatok lehetővé tették a részletes, majd az összesített értékbecslést.
2. Az értékbecslés módszere és szempontjai
A korlátozott forgalmi képességű vagyoni tételek – földterület - vagyonértékét hasznosságuk adja. A telek
értékbecslésénél figyelembe vettem a településen belüli elhelyezkedését, megközelíthetőségét, közműellátottságát, a
rajta lévő felépítmények funkcióját. Ezen kívül összehasonlítottam a területet a környező, hasonló adottságú,
funkciójú telkek jelenlegi piaci értékével.
Az épületek, építmények vagyonértéke az újraelőállítási értéknek a műszaki állapot által befolyásolt összegéből
kiinduló és az összehasonlító adatok figyelembevételével került megállapításra.
Az újraelőállítási érték kialakításánál azonos mértékű, szerkezetű, hasznosíthatóságú, felszereltségű, funkciójú új
épület előállításának költségeit a jelenlegi fajlagos árak alapján vettem számításba.
A műszaki állapot felmérése az elhasználódás foka, a korszerűség figyelembevétele részben szemrevételezéssel
történt. Ennyiben szubjektív elemeket tartalmazó a becsült érték.
Az épületgépészeti rendszereket az épületekkel együtt értékeltem, de az épületek egyenkénti jellemzése kitér az
épületgépészeti felszereltségre. Az épületre megállapított műszaki állapot százalékos értéke a gépészeti rendszerek
állapotát is magába foglalja.
Az ingatlan külső közművei (víz, csatorna, áram, gáz, stb.) állaguk figyelembevételével, felderíthetőségük
függvényében az építmények és egyéb építmények leírásánál kerültek értékelésre.
3. Az ingatlan nyilvántartási adatai
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:

Gyomaendrőd, Rákóczi F. utca 29.
176
1310 m2
A mellékelt tulajdoni lap – szemle szerint
Kivett
Lakóház, udvar, gazdasági épület
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Bejegyzett jogok, terhek:
Jelenlegi funkció:

A mellékelt tulajdoni lap – szemle szerint
Orvosi rendelő

4. Az ingatlan leírása és értékelése
Az ingatlan a gyomai városrész központjához közel található lakó és egyéb funkciójú ingatlanok környezetében.
Megközelítése műúton. A város központjában található Szabadság tér 700 méteren belül elérhető.
Az ingatlan az alábbi közművekkel van ellátva:
- Elektromos áram ( 220 V/380 ),
- Vezetékes víz,
- Vezetékes gáz,
- A szennyvíz elvezetése közműhálózatba történik,
- Az ingatlan a távbeszélő hálózatba bekötve.
- Az ingatlan riasztóval védett
4/1.1. Telek értékelése
Az ingatlan sík területen fekszik, a város átlagos szintmagasságánál magasabban. A telek zártsorú, mértanilag
szabálytalan alakú, beépítettsége a helyi szabályozásnak megfelelő. Az ingatlan csendes kisvárosias környezetben
található. A telken beton térburkolat van, amely a közlekedést biztosítja.
A fajlagos telekárat figyelemmel a 2009-2011 évben történt értékesítések, vagyonértékelések alapján 2.500,Ft/m2 –ben határoztam meg.
Földterület ( építési telek, művelés alól kivont, beépítetlen terület ) értékkorrekció-szorzó értékének
meghatározása.
Sorszám

Megnevezés

1

Jogi szempontból eredő
Eltérés

2

Alternatív hasznosítás
lehetőségéből eredő lehetőségek
Építési szempontból származó
1,1
eltérések
Használati szempontból eredő
eltérés
Környezeti adottságokból
1,1
Származó eltérés

3
4
5
6
7

Infrastruktúra ellátottságának
különbözőségéből származó
eltérés
Egyéb lényegesnek ítélt
szempont
Az értékelési szempontok
Összevont számtani átlaga

A fajlagos értéktől
való eltérés
Korrekciós tényező
1.
0,9

1,1

A korrigált fajlagos érték: 1,03 x 2.500 Ft = 2.575 Ft/m2
A korrigált fajlagos értékkel meghatározott telekár:
1310 m2 x 2.575 Ft/m2 = 3.373.250 Ft, kerekítve: 3.373 eFt.

A fajlagos értéktől
való eltérés
Korrekciós tényező
2.

Megjegyzés az
eltérés tartalmára
vonatkozóan
A 175 hrsz-t illető
egyéb és
szennyvízelvezetési
szolgalmi jog

Az épület bővíthető

Csendes, kedvelt
lakóövezetben
található
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4/1/2. A telken található építmények egyenkénti értékelése
Szerkezeti leírás.
1. Alapozás: tégla.
2. Lábazat: tégla.
3. Függőleges teherhordó szerkezet: vegyesen vályog és tégla. Túlnyomórészt a falazat 50 cm-es vastag
vályog falból áll.
4. Vízszintes teherhordó szerkezet: fagerendás áthidalókkal.
5. Födém: porított fafödém.
6. Fedélszerkezet: fa.
7. Tetőfedés: zsindely.
8. Szigetelések: Talajnedvesség elleni fal szigetelés bitumenes lemezből.
9. Hőszigetelés: külön hőszigetelés nincs, a vályog önmagában jó szigetelő.
10. Nyílászáró szerkezetek: egyedi faszerkezetek, hőszigetelt üvegezéssel. Az ajtók fenyőfaszerkezetk, igényes
felületkezeléssel ( lazúr ).
11. Burkolatok: két rétegű beton, a rétegek között talajnedvesség elleni szigetelés. Falburkolatként minden
vizes helyiségben 1,5 m magasságban hálós csempeburkolat.
12. Meleg padló burkolatok: szőnyegpadló a lakásrészben.
13. Hideg padló burkolatok: mázas kerámia lapok, a vizes blokkban és konyhában csúszásmentes kivitelben.
14. Vakolatok: Az épület külső felületi H-10 habarcs vakolat. A belső vakolatok szintén habarcsból készültek.
15. Falfestések: belső falfestések DISZPERZIÓS, illetve a fokozott páraterhelésű helyiségekben penészedést és
gombásodást gátló festék alkalmazásával készültek.
16. Bádogos munkák: horganyzott ereszcsatorna.
17. Elektromos munkák: áramkörökbe bontott hálózat, 220/380 volt betáplálás.
18. Fűtés: radiátoros és padló központi fűtés, „Hőtherm” gázüzemű fűtőberendezés. Az orvosi rendelő
helyiségeiben padlófűtés, a lakás pedig radiátoros.
19. Melegvíz ellátás: gázbojlerből.
Műszaki állapota:
Az épület műszaki állapota: jó.
Az épület helyiségei:
Orvosi rendelő
Váró
Rendelő
Regisztráló
Rendelő
Labor
Raktár
Mosdó
FFi WC
Női WC
Személyzeti WC
Orvosi rendelő összesen:
lakás
Előszoba
Mosdó ( WC-vel és zuhanytálcával )
Konyha
Szoba
Lakás összesen:
Egyéb helyiségek
Gépkocsi tároló
Raktár
Egyéb helyiségek összesen:
Mindösszesen:

33,20 m2
25,50 m2
23,00 m2
28,60 m2
16,00 m2
5,95 m2
13,30 m2
2,50 m2
1,26 m2
1,26 m2
150,57 m2
2,60 m2
3,80 m2
12,50 m2
14,50 m2
33,40 m2
13,50
24,50
38,00 m2
221,97 m2

6
Értékmegállapítás:
Hasznos terület:

221,97 m2

Újraelőállítási érték:

221,97 x

200 eFt =

80 % =

44.394 x

0,80 =

35.515 eFt

50 éven
felüli, 15
éven belül
felújítva

35.515 x

0,80 =

28.412 eFt

0,4 – 1,6
között
javasolt

28.412 x

0,90 =

25.570 eFt

Műszaki állapot,
korszerűség:
Az épület életkora

Az értékbecslő egyéni
indexe

44.394 eFt

Az egyéni index alkalmazásánál az orvosi rendelőre határoztam meg a becsült forgalmi értéket, amely
elsősorban az önkormányzat részére eladható. Figyelemmel voltam az országos orvosi rendelő eladási
hirdetésekre, ahol nagyok az eltérések az árakban, melyek a mellékletben megtalálhatók. Békés Megyében, az
értékelés időpontjában nem találtam eladásra meghirdetett orvosi rendelőt.
Jelenleg Gyomaendrődőn túlkínálat van az eladó ingatlanokból. Vállalkozások hirdetnek eladó telephelyet és
egyéb ingatlanokat kevés sikerrel. Az endrődi településrészen lakóingatlanok 60 – 65 ezer Ft/m2fajlagos áron
hirdetnek és adnak el. A „Madizol” a Fő út 45. szám alatti 314 m2 hasznos alapterületű ingatlant 2007 évtől
hirdeti 20 – 22 millió Ft között eladásra, eddig sikertelenül. Az értékbecslésnél kettő becsült értéket határoztam
meg: 1. országos hirdetés, 2. helyben történő értékesítés.
Az értékbecsléshez mellékelt összehasonlító adatok között feltüntettem gyomaendrődi eladó lakóingatlanokat is.
Ezen hirdetési adatok alapján amennyiben az orvosi rendelőt a tulajdonosok nem tudják a funkciójában
értékesíteni, akkor véleményem szerint helyben 15 millió forintnál magasabb értéken nem eladható az ingatlan.
Az orvosi rendelő 1997 évet követően nyerte el jelenlegi formáját a korábbi polgári épület átalakításával.
III. Értékbecslés
Az ingatlan értékét az érvényben lévő jogszabályok és a kialakult, elfogadott nyugat – európai, valamint a hazai
szakmai gyakorlat szerint:
Az ingatlan
forgalmi értéke alapján kell megállapítani.
A forgalmi értékét befolyásolja:
− A település jellege,
− A településen belüli fekvés,
− Az elhelyezkedés,
− A megközelíthetőség,
− Az infrastruktúra,
− A beépíthetőség,
− A műszaki kialakítás,
− Az állag és állapot,
− A hasznosíthatóság,
− Az újraelőállítási költségek,
A fentieket figyelembe véve az értékbecslésre kerülő ingatlanok esetén az alábbi értéknövelő és értékcsökkentő
tényezők vehetők figyelembe:
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Értéknövelő tényezők:
−
−

Az orvosi rendelő jó műszaki állapota.
A működtetéshez minden engedély rendelkezésre áll.

Értékcsökkentő tényezők:
−

A helyenkénti felvizesedés és általában a műszaki állapota, korszerűsége.

A forgalmi érték kialakításánál az óvatosságra törekedtem az összehasonlító adatokat figyelembevéve.
Gyomaendrődön, illetve Békés Megyében hasonló adottságú ingatlan értékesítésére vonatkozóan nem áll
rendelkezésre összehasonlító adat.

IV. Értékmegállapítás
1. Országos hirdetés
Megnevezés
Telek
Fő épület és egyéb építmények együtt
Összesen:

Kerekített érték
3373000
25570000
28943000

Kerekítve: 28.943.000,-Ft azaz: Huszonnyolcmillió – kilenccszáznegyvenháromezer forint.

V. Összefoglalás
Gyomaendrőd Város Jegyzője megbízása alapján elvégeztem a
Gyomaendrőd, 176 hrsz.-ú ingatlan
értékbecslését
A rögzített adatok, számítások alapján az ingatlan becsült forgalmi értéke összesen: 28.943.000,- Ft

Ez az értékek az ÁFA-t tartalmazzák.

Gyomaendrőd, 2011. december 1.

Csényi István

8
TARTALOM JEGYZÉK

Ssz.

Megnevezés

Oldalszám

1.

I. Értéklap

2.

II. Az ingatlan forgalmi értéke

3-7

−
−
−
−
−

3
3-4
4
4
4-5

Megbízás tárgya, hivatalos adatok,
Értékbecslés módszere és szempontjai,
Ingatlan - nyilvántartás adatai,
Ingatlan leírása,
Szerkezeti, műszaki leírás.

2

3.

III. Értékbecslés

6

4.

IV. Értékmegállapítás

7

5.

V. Összefoglalás

7

6.

Mellékletek jegyzéke

9

9
MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

1.
2.
3.
4.

Tulajdoni lap – másolat
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Rajzok
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TAKARNET Földhivatali Információs Rendszer
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https://www3.takarnet.hu/tknet/nemhiteles_szemle5_p.hrsz_s6?sid=040420111130104706Qo... 2011.11.30
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Összehasonlító adatok
I. Orvosi rendelő hirdetések
1. Budapest II. kerületben kiválóan frekventált helyen eladó vagy kiadó egy utcafronti, engedélyekkel rendelkező, műszerekkel
felszerelt modern fogorvosi rendelő.
Mind az ingatlan, mind a társasház 2010-ben teljes körűen felújításra került. A rendelőben ÁNTSZ engedélyeknek megfelelő
légkeringető rendszer kialakítva, kompresszor hangerősség szintje bemérve, teljes gépezet: felső kategóriás orvosi szék,
sterilizáló gép, intraorális röntgen. Összkomfortos, biztonsági bejárati ajtóval ellátott, kialakításra került benne egy váró szoba
WC-vel, panoráma röntgen felvételére szolgáló 12 négyzetméteres szoba, mely ugyancsak megfelel az ÁNTSZ
előírásoknak(alumínium ajtó és 25 cm téglafal), egy tágas rendelő, valamint a dolgozók részére kialakított öltöző, konyha és
WC.
Kiváló tömegközlekedés és megközelíthetőség. Batthyány tér, Margit híd közelében. 48 m2.

Irányár: 32 millió Ft.
Fajlagos ár: 666.666 Ft/m2.

2. Mosonmagyaróváron, a történelmi belváros legdinamikusabban fejlődő részén, a legnagyobb patika szomszédságában egy
négy orvosi rendelőből álló 116 m²-es komplexum eladó.
Az ár 29.800.000,-Ft + ÁFA.
Fajlagos ár: 256.896,- Ft/m2 + ÁFA.

•
•
•
•

3. Fő tér közelében orvosi rendelő eladó! Vas megye , Szombathely 29 000 000.00 HUF,
Ingatlan elhelyezkedése:Városközpont
Emeletek száma az épületben:3
Hasznos terület :117 m2
Altípus:Tégla
Ingatlan állapota:Jó
Távközlés:Telefon, Internet
Fűtés:Egyedi - gáz
Közlekedés:Tömegközlekedés, Busz
Elektromosság:230 V
Víz:Hideg és meleg vízellátás
Szennyvízelvezetés:Csatornázás
Gáz:Egyedi
Fajlagos ár: 247.863,- Ft

23

4. Debrecen Postakerti lakóparkban 2 orvosi rendelőből álló, 68 m2-es, földszinti, kiváló állapotú egészségügyi
komplexum eladó. Önálló gázkazánfűtéssel rendelkezik, bármilyen szakorvosi vagy fogorvosi rendelésre
alkalmas.
Irányár: 19.900.000,- Ft.
Fajlagos ár: 262.647,- Ft/m2.

II. Gyomaendrődi lakóingatlanok
1. Gyomaendrődön köves út mellet, csendes utcában, jó levegőjű helyen, teljes közművel 3 szobás családi ház,
kívül-belül teljesen felújított beépíthető padlástérrel eladó. A telek 350 négyszögöl, nagy udvarral. Az udvaron
nagy zöld övezet található, és jó állapotban lévő melléképület, amiben további szoba-konyha kialakítható. A
szobákban új központi fűtés rendszer van, új kazánnal, rézcsövekkel vezetékelve, teljesen új függönyökkel,
karnisokkal, új szalagparkettával ellátva. A fürdőszoba és Wc külön található, ami szintén új állapotban van. A
fürdőszobában új elektromos szárító van felszerelve. A falak újonnan festettek, és a csillárok is teljesen újak.A
ház kb. 15 éve épült, magas földszinti lakás. Újonnan kialakított kapaszkodók segítik a lépcsőn a feljárást.Az
épületben a villanyvezetékek is újra lettek telepítve és biztonságossá alakítva.Az ablakokon új redőnyök vannak.
Az ablakok újra mázolva. A tető részen a cserepek ki lettek cserélve .A ház eladó. Be kell rendezni, és azonnal
beköltözhető.
Alapterület: 120 m2, Telekterület: 3500 m2, Ingatlan állapota: újszerű, Szobák száma: 3, Pince: van, Épület
szintjei: 2, Komfort: összkomfortos
Ár: 10 millió Ft.
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2. Gyomaendrődön (Endrődi részen) kétszintes családi ház eladó, két szoba , konyha ,nappali. Összkomfortos,
központi fűtéses, melléképületekkel. Az ingatlan tehermentes. Ár: 9 millió Ft.

3. Gyomaendrődön a Gyóni G. utcában összközműves, felújított 100 m2-es ikerház eladó. 1+3 fél szoba,
amerikai konyhás (mosogató, tűzhely, sütő beépítve), nappali, fürdőszoba, külön WC, lépcsőház, kazánház,
közlekedő, gardrob. Garázs gazdasági épülettel egyben. Lakótelepi csere lehetséges értékegyeztetéssel. Ár: 10,5
millió Ft.

4. Alföldi fürdőváros - Gyomaendrőd (Gyoma) - központjától néhány percre amerikai stílusú családi ház eladó.
A ház alapterülete 173 m2, amelyből 35 m2 garázs, a külön álló garázs 30 m2. A telek nagysága 1064 m2. A ház
készültségi foka kb. 75 %. A ház 38 cm-es Ytong falazattal rendelkezik, Bramac cserép fedéssel, minőségi fa
nyílászárókkal . Teljes hő híd mentes kivitelezéssel épült 2002-ben. Beépítésre került 3 db Schiedel kémény, 1db
a nappaliban kandalló részére, 2 db a kazánházba a gáz- és vegyes tüzelésű kazánnak. A fűtés gázkazánnal van
jelenleg illetve kiépítve. A billenő garázsajtók az ipari garázsajtóknál alkalmazott kettős görgős
felfüggesztésűekés 40 mm vastag panelekből állnak. A házban a riasztó és a központi porszívó be van
vezetékelve. A házhoz tartozik egy 110 m-es fúrott kút, amelynek vize kettős vízvezeték rendszerrel be van
vezetve a házba, valamint egy hagyományos ásott kút is található a telken. A helységek glettelve és festve
vannak, belső nyílászárók nincsenek, padló burkolatok hiányoznak – kivétel a mosókonyha, a közlekedőgardrób illetve a fürdőszoba I. Az építkezés teljes folyamatáról fotók készültek az alapásástól a cserepezésig.
Ár: 145.000 Ft/m2 ( a különálló garázs nem számolandó), 25 millió Ft. Esze Tamás utca 2.

5. Gyoma központi részén eladó egy 2 szoba hallos fiatalos belső kiképzésű családi ház, rendezett 150 m2
-es kerttel. Irányár: 8 millió Ft.
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6. Nagyon jó állapotú családi ház 3 szoba hallos összkomfortos, garázsos melléképülettel 100-as telekkel
Gyoma központjában eladó. Alkuár: 11,5 millió Ft
7. Gyomán magtárlaposi részen, 100 m2 területű 3szobás, tetőtér beépítésű ház, nagy kertel, nyugodt
helyen eladó. Irányár: 12 millió Ft.

5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. november 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Helyijárat üzemeltetési közszolgáltatási szerződés módosítása
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A korábbi évekhez hasonlóan a Mobilbusz Kft. benyújtotta a 2015. évre vonatkozó önkormányzati támogatási
összeg és jegyár változtatási javaslatát.
A Kft által benyújtott kérelem alapján a jelenleg hatályos menetrend alább részletezett módosítása mellett a 2015.
évre vonatkozó helyi autóbusz közlekedés tarifáinak és a közlekedéshez nyújtott önkormányzati támogatás
összegének az infláció mértékével (2014. szept. 0,5 % KSH adat) tervezett emelését kérik.
A tervezett árak
JEGYFAJTA MEGNEVEZÉSE
Egy utazásra érvényes vonaljegy ára:
Teljes árú havi bérletjegy ára :
Kedvezményes (tanuló/nyugdíjas) havi bérletjegy ára:

Jelenlegi ár
200,-Ft
3.130,-Ft
625,-Ft

2015. évre tervezett ár
200,-Ft
3.150,-Ft
630,- Ft

2014. évben kapott önkormányzati közlekedési támogatás mértéke havonta: 1.530.000,-Ft
2015. évre igényelt önkormányzati közlekedési támogatás mértéke havonta:
(inflációból eredően : 8.000,-Ft + járat bővítés miatt: 32.000,-Ft, )
1.570.000,-Ft
A menetrend módosítását 2 járatnál javasolják:
1., Az egyik esetben járat bővülést terjesztenek elő, mivel az iskolás gyermekek szüleinek kérésére - az iskolák
igazgatóival egyeztetett módon- a 16.25-kor a vasútállomásról induló járatot korábbi indulásra tennék (15.50), de ez
esetben a Békéscsaba (15.49) és Bp.(16.16) felől vonattal érkező utasaikat nem tudnák elszállítani. Valamennyi
kérésnek oly módon tudnak eleget tenni, hogy az iskolásokat haza szállító járatot a kérésnek megfelelően a
Szabadság térről 15.55-kor indítanák és a vasút állomásról kis autóbusszal 16.25-kor indulva elszállítják Gyomára
és Endrődre az érkező utasokat illetve a 17.00 után induló vonatokhoz a városunkból elutazó lakókat.
Ezen módosítás 400 km többlet futást eredményezne, mely plusz költségeket ró a társaságra. Ezen költségek
megosztását javasolják, oly módon, hogy a Mobilbusz Kft. magára vállalná ezen többlet futásból eredő általános-,
javítási-, illetve a bérköltségeket az Önkormányzat pedig fizetné támogatási formában az üzemanyag költséget, mely
32.000,-Ft
lenne havonta.
2., A másik módosítást a Szabadság térről 7.35 órakor induló járatra vonatkozóan javasolják, mivel jelenleg ezen
járat csak tanítási munkanapokon közlekedik az Önkormányzati Hivatal felé, de hogy kielégítsék a hivatalban
dolgozó utasok igényeit, ezért javasolják ezen járat gyakoriságának növelését a tanítási szüneti munkanapokra is
2014. december 01-ei hatállyal.
Ezen változásból eredő többlet költségeket a társaság magára vállalja.
A tervezett módosításokat tartalmazó menetrend a mellékletben megtalálható.
A Gyomaendrőd- Békéscsaba vasútkorszerűsítés következtében a jövőben továbbra is számítani kell MÁV
menetrend változásokra, melyek miatt a közelmúltban is számos alkalommal a helyijárat menetrendet is változtatni
kellett ami szerződésmódosítást vont maga után. Mindezek miatt továbbra is fent kellene tartani a polgármester
menetrend változtatás miatti szerződésmódosítási felhatalmazását, a lehető legrugalmasabb helyijárat üzemeltetés
biztosítása érdekében.
1. döntési javaslat
"Szerződésmódosítás elfogadása"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Mobilbusz Közlekedési Kft által kért 2015. évre
vonatkozó önkormányzati támogatási összeget, valamint jegyárakat. A közszolgáltatási szerződés módosítását az
alábbiak szerint fogadja el:

Közszolgáltatási szerződés
módosítása
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (Gyomaendrőd Selyem út 124. szám) képviselője
Toldi Balázs polgármester – továbbiakban ellátásért felelős Önkormányzat – másrészről a MOBILBUSZ
Közlekedési Kft. (5502 Gyomaendrőd, Micsurin u. 20/1., cégjegyzékszám: 04-09-007440, adószám: 13935373-204) képviselője
Ambrózi Erzsébet ügyvezető – továbbiakban Közszolgáltató – között, az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő 2008. január hónapban az autóbusszal végzett menetrend
szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. Törvényben foglaltak alapján autóbusszal végzett, menetrend
szerinti, helyi, közúti személyszállítás tárgyában pályázatot írt ki. A törvényben foglaltak alapján a Pályázati Felhívás
2 országos napilapban és 2 közlönyben került megjelentetésre 2008. január 11-12-én és 15-én (Magyar Hírlap,
Magyar Nemzet, Közlekedési Értesítő, Belügyi Közlöny).
Az eljárás nyerteséül Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 105/2008 (III. 27.) Gye. Kt. sz.
határozatával a MOBILBUSZ Kft.-t hirdette ki és 2008. április 14-én aláírásra került a közszolgáltatási szerződés.
1. A közszolgáltatási szerződés 10./ „A közszolgáltatási feladat ellátásáért járó ellentételezés teljesítésének
szabályai” pontban szereplő önkormányzati támogatás összege 1.570.000 Ft-ra módosul 2015. január 1-i hatállyal.
2. A közszolgáltatási szerződés 4. számú mellékletében szereplő menetdíjak 2015. január 1-i hatállyal az alábbiak
szerint módosulnak:
JEGYFAJTA MEGNEVEZÉSE
Egy utazásra érvényes vonaljegy ára:
Teljes árú havi bérletjegy ára :
Kedvezményes (tanuló/nyugdíjas) havi bérletjegy ára:

Jegyár
200,-Ft
3.150,-Ft
630,-Ft

3. A közszolgáltatási szerződés 1. számú mellékletében szereplő autóbusz menetrend 2014. december 1-i hatállyal
az alábbiak szerint módosul:
HELYIJÁRAT AUTÓBUSZ MENETREND Érvényes: 2014. november 10-től
SZABADSÁG TÉRRŐL
MÁV ÁLLOMÁSRA:
5.55
6.35
7.35
TM 8.30 10.10
14.15
TM14.50
16.35
TM16:45 17.05
18.35
22.05
DÉRYNÉ MŰVELŐDÉSI HÁZHOZ (Endrődre):
5.00
5.55
P 6.35
TM P 7.35 P9.30
P11.30
13.25
TM P13.55 P14.15
TM P15:35 TM P15.55
P16.30
18.05
ÖREGSZŐLŐBE:
6.35
TM 13.55 TSZ14:15 TM15.55
FÜRDŐBE: TM 8.30 TSZ 10.10 TSZ13.55 TM14.50 18.05
NAGYLAPOSRA:
TM6.25
TM15:35

15.10

21.25

TM

22.05

DÉRYNÉ MŰVHÁZTÓL
MÁV ÁLLOMÁSRA - SZABADSÁG TÉRRE:
5.10 6.15 TM P7.00
TM P7.10
TSZ P7.15
TM P 8.10
P9.50 P 11.45
13.35 TM
P 14.30 TM P 14.50 TSZ P14.55 TM P 16.15 TM16:30
P16.50
18.20 21.35 22.20
ÖREGSZŐLŐBE:
6.50 TM 14.10
TSZ14.35
TM 16.10
NAGYLAPOSRA: TM 15.45
FÜRDŐBE: TM 8.10
TSZ 9.50
TSZ13.35
TM14.30
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MÁV ÁLLOMÁSTÓL
SZABADSÁG TÉRRE:
4.55 5.20 TM6.20
6.30 TM7.15
TSZ7.25
TM7.30
TM 8.25
9.25 10.05
11.25
12.00 13.20 13.50 TM14.45
15.05TM15.30
16.25 TM16.40
17.00
TM17:20
18.00 18.30 21.20 21.45
DÉRYNÉ MŰVELŐDÉSI HÁZHOZ (Endrődre):
4.55 6.00 TM6:20
6.40 TM7.30
9.25 11.25 13.20 TM13.50
14.20 TM15.30
16.25
18.00 21.20 22.10
ÖREGSZŐLŐBE:
6.40
TM13.50
TSZ14.20
FÜRDŐBE: TM8.25 TSZ10.05
TSZ13.50
TM14.45
18.00
NAGYLAPOSRA: 6.20 15:30
POLGÁRMESTERI HIVATALHOZ minden munkanap a Szabadság térről 7:35, MÁV állomásról 7:30
POLGÁRMESTERI HIVATALTÓL:
MÁV ÁLLOMÁSRA-SZABADSÁG TÉRRE: TM7.10 TSZ7.20
TM7.15
11.50
TM14.35
TM14.55
TSZ15.00
TM16:20
16:55
DÉRYNÉ MŰV.HÁZHOZ:
6.45 TM7.45
9.35 11:35 TM14.00
TM16.00
16.35
ÖREGSZŐLŐBE:
6.45 TM14.00
TSZ14.25
TM16.00
NAGYLAPOSRA
TM15.40
FÜRDŐTŐL
SZABADSÁG TÉRRE TM8.30
DÉRYNÉ MŰVELŐDÉSI HÁZHOZ

TSZ10.10
TSZ14.10
TM14.50
TSZ14:10
18.05
PIHENŐNAPOKON (szombat)

TM8.15

9.55

14.25 TM15.40

SZABADSÁG TÉRRŐL
MÁV ÁLLOMÁSRA:
8.30
9.55
FÜRDŐBE: 8.30
DÉRYNÉ MŰVELŐDÉSI HÁZHOZ (Endrődre):
8.05
9.30
13.25
DÉRYNÉ MŰVHÁZTÓL
MÁV ÁLLOMÁSRA – SZABADSÁG TÉRRE: FÜRDŐBE: 8.15
8.15 9.40 13.35
MÁV ÁLLOMÁSTÓL
SZABADSÁG TÉRRE: FÜRDŐBE:8.25
8.00 8.25 9.25 9.50 13.20 13.45
DÉRYNÉ MŰVELŐDÉSI HÁZHOZ (Endrődre)
8.00 9.25 13.20
FÜRDŐTŐL:
SZABADSÁG TÉRRE – MÁV ÁLLOMÁSRA: 8.30
MUNKASZÜNETI NAPOKON (vasárnap)
SZABADSÁG TÉRRŐL
MÁV ÁLLOMÁSRA:
9.55
16.35
17.35
FÜRDŐBE: 9.55
DÉRYNÉ MŰVELŐDÉSI HÁZHOZ (Endrődre):
9.30
16.10
17.05
DÉRYNÉ MŰVHÁZTÓL
MÁV ÁLLOMÁSRA – SZABADSÁG TÉRRE:
9.40 16.20 17.20
FÜRDŐBE: 9.40
MÁV ÁLLOMÁSTÓL
SZABADSÁG TÉRRE:
9.25 9.50 16.05 16.30 17.00 17.30
DÉRYNÉ MŰVELŐDÉSI HÁZHOZ (Endrődre)
9.25 16.05 17.00
FÜRDŐBE: 9.50
FÜRDŐTŐL:
SZABADSÁG TÉRRE 9.55
DÉRYNÉ MŰVELŐDÉSI HÁZHOZ 17:05
TM: tanítási munkanapokon közlekedik
TSZ: tanítási szüneti munkanapokon közlekedik
P: Polgármesteri Hivatal érintésével közlekedik
4.Egyebekben a Szerződés változatlan tartalommal hatályban marad.
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Jelen szerződést Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ….. határozatával jóváhagyta és
felhatalmazta Toldi Balázs polgármestert a szerződés aláírására.
Gyomaendrőd, 2014 év december hó …..nap

Ambrózi Erzsébet
polgármester

ügyvezető

Toldi Balázs

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
"Polgármesteri felhatalmazás megadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel Toldi Balázs polgármestert a Mobilbusz
Közlekedési Kft-vel megkötött közszolgáltatási szerződés MÁV menetrend változtatás miatti módosításainak
aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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HELYIJÁRAT AUTÓBUSZ MENETREND
SZABADSÁG TÉRRŐL
MÁV ÁLLOMÁSRA:
5.55
6.35
7.35
TM 8.30
10.10
14.15
TM14.50
16.35
TM16:45
17.05
18.35
22.05
DÉRYNÉ MŰVELŐDÉSI HÁZHOZ (Endrődre):
5.00
5.55
P 6.35
TM P 7.35 P9.30
P11.30
13.25
TM P13.55 P14.15
TM P15:35 TM P15.55 P16.30
18.05
21.25
ÖREGSZŐLŐBE:
6.35
TM 13.55
TSZ14:15
TM15.55
FÜRDŐBE: TM 8.30
TSZ 10.10 TSZ13.55
TM14.50
18.05
NAGYLAPOSRA:
TM6.25
TM15:35
DÉRYNÉ MŰVHÁZTÓL
MÁV ÁLLOMÁSRA - SZABADSÁG TÉRRE:
5.10
6.15
TM P7.00
TM P7.10 TSZ P7.15 TM P 8.10
TM P 14.50
TSZ P14.55 TM P 16.15 TM16:30
P 16.50
ÖREGSZŐLŐBE:
6.50
TM 14.10
TSZ14.35
TM 16.10
NAGYLAPOSRA: TM 15.45
FÜRDŐBE:
TM 8.10
TSZ 9.50
TSZ13.35

P9.50
18.20

15.10

TM

22.05

P 11.45
21.35

13.35
22.20

TM P 14.30

TM14.30

MÁV ÁLLOMÁSTÓL
SZABADSÁG TÉRRE:
4.55
5.20
TM6.20
6.30 TM7.15
TSZ7.25
TM7.30 TM 8.25
9.25
10.05
11.25
12.00
13.20
13.50
TM14.45
15.05
TM15.30 16.25 TM16.40
17.00
18.00
18.30
21.20
21.45
DÉRYNÉ MŰVELŐDÉSI HÁZHOZ (Endrődre):
4.55 6.00
TM6:20
6.40
TM7.30 9.25 11.25 13.20 TM13.50
14.20 TM15.30
16.25
18.00
21.20
22.10
ÖREGSZŐLŐBE:
6.40
TM13.50
TSZ14.20
FÜRDŐBE: TM8.25
TSZ10.05
TSZ13.50
TM14.45
18.00
NAGYLAPOSRA: 6.20 15:30
POLGÁRMESTERI HIVATALTÓL:
MÁV ÁLLOMÁSRA-SZABADSÁG TÉRRE: TM7.10
TSZ7.20
TSZ15.00
TM16:20 16:55
DÉRYNÉ MŰV.HÁZHOZ:
6.45
TM7.45
TM16.00 16.35
ÖREGSZŐLŐBE:
6.45
TM14.00
NAGYLAPOSRA:
TM15.40
FÜRDŐTŐL
SZABADSÁG TÉRRE
DÉRYNÉ MŰVELŐDÉSI HÁZHOZ

TM7.15
9.35

TM8.15
11:35

9.55

TM14.35 TM14.55

TM14.00

TSZ14.25

TM8.30 TSZ10.10
TSZ14.10
TSZ14:10
18.05
PIHENŐNAPOKON (szombat)

11.50

TM16.00

TM14.50

SZABADSÁG TÉRRŐL
MÁV ÁLLOMÁSRA:
8.30
9.55
FÜRDŐBE: 8.30
DÉRYNÉ MŰVELŐDÉSI HÁZHOZ (Endrődre):
8.05
9.30
13.25
DÉRYNÉ MŰVHÁZTÓL
MÁV ÁLLOMÁSRA – SZABADSÁG TÉRRE:
FÜRDŐBE: 8.15
8.15
9.40
13.35
MÁV ÁLLOMÁSTÓL
SZABADSÁG TÉRRE:
FÜRDŐBE: 8.25
8.00
8.25
9.25
9.50
13.20 13.45
DÉRYNÉ MŰVELŐDÉSI HÁZHOZ (Endrődre)
8.00
9.25
13.20
FÜRDŐTŐL:
SZABADSÁG TÉRRE – MÁV ÁLLOMÁSRA:
8.30
MUNKASZÜNETI NAPOKON (vasárnap)
SZABADSÁG TÉRRŐL
MÁV ÁLLOMÁSRA:
9.55
16.35
17.35
FÜRDŐBE: 9.55

14.25 TM15.40

DÉRYNÉ MŰVELŐDÉSI HÁZHOZ (Endrődre):
9.30
16.10
17.05
DÉRYNÉ MŰVHÁZTÓL
MÁV ÁLLOMÁSRA – SZABADSÁG TÉRRE:
9.40
16.20
17.20
MÁV ÁLLOMÁSTÓL
SZABADSÁG TÉRRE:
9.25
9.50
16.05 16.30 17.00 17.30
DÉRYNÉ MŰVELŐDÉSI HÁZHOZ (Endrődre)
9.25
16.05 17.00
FÜRDŐTŐL:
SZABADSÁG TÉRRE
9.55
DÉRYNÉ MŰVELŐDÉSI HÁZHOZ
17:05
TM:
tanítási munkanapokon közlekedik
P: Polgármesteri Hivatal érintésével közlekedik

FÜRDŐBE:

FÜRDŐBE:

9.40

9.50

TSZ: tanítási szüneti munkanapokon közlekedik

6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. november 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

X-Treme Sport Team Egyesület kérelme
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
Az X-Treme Sport Team Egyesület kérelemmel fordult a T. Képviselő – testülethez. Az alábbi önkormányzati
ingatlanokon kívánnak megvalósítani szabadidős tevékenységeket.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

6102 hrsz. játszótér, ( Orgona, Kenderáztató utcák és a Selyem út által körbezárt terület ),
6103 hrsz. közút, Orgona utca,
6104 hrsz. beépítetlen terület, ( Orgona utca folytatásában a Körös folyó védtöltés irányába ),
6106 hrsz. töltés, ( közvetlen a Rév - zugi holtág mellett ),
6236 hrsz. beépítetlen terület, ( Orgona utca folytatásában a Körös folyó védtöltés irányába ),
6237 hrsz. töltés, ( közvetlen a Rév - zugi holtág mellett ).

A fent felsorolt területeken megvalósítandó szabadidős tevékenységeket a kérelem részletezi. A kérelemben
szereplő munkák elvégzése építési engedély köteles. A kérelem a projekt megvalósításának határidejét 2015.
májusig határozza meg.
A területigény és a tervezett tevékenységek megvalósítása az orgona utcában lévő játszótérre, illetve a
Kenderáztató utca és a Körös folyó árvízvédelmi töltés közötti önkormányzati területekre vonatkozik. Ezek egy
részén a Népligetet határoló Rév – zugi holtágból eltávolított iszap van elhelyezve.
Az előterjesztéshez mellékelt kérelem és vázlatok alapján az Orgona utcában lévő játszótér kb. kétharmadát foglalná
el a kerékpár pálya, extrém - fitnesz pályák, valamint az íjászat és sportlövészet. Az íjászat és sportlövő pályához
3,5 méteres töltést kívánnak létesíteni.
A területigény második részén hosszú távú kerékpáros Cylocross, Cross Cauntry pályát kívánnak működtetni kb. 3 –
4 km hosszúságban. Ezen a területen zöldhulladék lerakó van.
Az elképzelések megvalósításának egy része különböző engedélyekhez kötött. Az Orgona utcában lévő játszótér
esetében pedig azt kell mérlegelni, hogy a kétharmada kikerüljön e, ezáltal csökkentve a játszótéri eszközök bővítési
lehetőségét. Továbbá itt felmerülhet a zöldterület kivonás miatt a pótlás kérdése.
A fentiek miatt javaslom, hogy a kérelmező az elképzelései megvalósításáról egyeztessen a város főépítészével.
Az X-Treme Sport Team Egyesület kérelmével kapcsolatban javaslom, hogy a T. Képviselő – testület elvi
állásfoglalást adjon ki. A végleges döntést a különböző engedélyek bemutatása, illetve a városi főépítész véleménye
alapján hozza meg.

1. döntési javaslat
"Elvi hozzájárulás"
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 az elvi támogatását adja a kérelemben megjelölt önkormányzati
területeken az X-Treme Sport Team Egyesület által megvalósítandó szabadidős tevékenységekhez.
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Gyomaendrőd Város képviselő – testülete a városi főépítész és az eljárásban érintett hatóságok egyöntetű
hozzájárulása esetén szerződést köt az egyesülettel.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"A kérelem elutasítása"
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 elutasítja az önkormányzati területeken megvalósítandó szabadidős
tevékenységekhez az X-Treme Sport Team Egyesület által benyújtott kérelmet.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6237 hrsz.

6236 hrsz.

6106 hrsz.

6104 hrsz.

6103 hrsz.
Orgona utca

6102 hrsz.

7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. november 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme
Ugrainé Gróf Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a mellékelt kérelemmel fordult Gyomaendrőd Város
Önkormányzata felé fennálló pályázat megelőlegezésére kapott visszatérítendő támogatás elengedésére. A
Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét arra alapozza, hogy a tartozása rendezésére költségvetésében meghatározott
forrás kintlevőségégéhez kapcsolódik, melynek realizálódása bizonytalan. Az állami támogatáson kívül más
forrással nem rendelkezik, melyből rendezni tudná tartozását.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a nemzetiségi önkormányzat kérelmét tárgyalja meg, és hozza meg
döntését.
1. döntési javaslat
"Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme"
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 elengedi Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
kérelmére 593.988 Ft összegű pályázat megelőlegezésére kapott visszatérítendő támogatás tartozását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme"
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 nem engedi el Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
kérelmére 593.988 Ft összegű pályázat megelőlegezésére kapott visszatérítendő támogatás tartozását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. november 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Közfoglalkoztatási beszámoló
Hunya Péter
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az alábbiakban ismertetem Gyomaendrőd Város Önkormányzata által üzemeltetett 2014. évi közfoglalkoztatást.
Döntési javaslat
"Közfoglalkoztatási beszámoló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testületének, hogy fogadja el a 2014. évi közfoglalkoztatási beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Hunya Péter
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Közfoglalkoztatás-tájékoztató
Közfoglalkoztatás során két fontos cél elérésére törekszünk. Egyrészt a
foglalkoztatottak olyan munkát végezzenek, amely a város fejlődését, az itt élő
emberek életminőségének javítását szolgálja azzal, hogy értéket teremtenek.
Másrészt a foglalkoztatásban résztvevők éppen emiatt fontosnak, a társadalom aktív
tagjának érezzék magukat.
A közfoglalkoztatás folyamata:
A munkaügyi kirendeltség által kapott információk alapján tudunk előre tervezni az
adott évre. A kérelem beadását megelőzően ötleteket, terveket készítünk el, hogy
valósulhat meg az adott programelem. Belügyminisztérium által meghatározott
támogatási összeg és a foglalkoztatni kívánt létszám függvényében. A kérelem
benyújtását követően a munkaügyi központ ezt elbírálja. Ha minden kritériumnak
megfelel, akkor jóváhagyja kérelmünket. A program kezdete előtt a munkaügyi
kirendeltség segítségével és az ügyfélszolgálatunkon személyesen jelentkezett
munkavállalókból állítjuk össze az adott programelemre vonatkozó dolgozók
létszámát, figyelembe véve, hogy minél több Foglalkozás Helyettesítő Támogatásban
részvevő jusson munkalehetőséghez.
Ezek után a regisztrált álláskeresőket a munkaügyi központ kiközvetíti. A közvetítés
után a munkavállalók adatai kerülnek rögzítésre. A szerződés megkötése előtt a
munkavállalók egészségügyi vizsgálaton esnek át. A munka megkezdésének első
napjaiban munkavédelmi oktatásban részesülnek, valamint kiosztásra kerülnek a
munkaruhák, bakancsok, csizmák. Minden intézkedésnek eleget téve megkezdődhet
a munkavégzés.
Programok általános felépítése:
10-15fő segédmunkás-1 brigádvezető
30 főnként 1 adminisztrátor
Bruttó bérek:
Közfoglalkoztatási bér segédmunkás:

77 300 Ft

Garantált közfoglalkoztatási bér:

99 100 Ft

Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér:

85 050 Ft

Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér:

109 040 Ft

Szociális programelemek:
Belvízelvezetés: 08.04.-től 30fővel és 09.02.-től 54fővel indult meg.
A dolgozók városszerte utcáról, utcára haladva a vízelvezető árkok karbantartását
végzik, valamint beszakadt átereszek helyre állítását végzik. A vízelvezető árkokból
kitermelt földmennyiséget saját gépekkel szállítjuk el több helyszínre. Ebből került
feltöltésre többek közt az endrődi temető bekötőútjának padkája,a z Öregszőlőbe
vezető kerékpárút padkájának rendezéséhez használtunk fel. Került továbbá a Zrínyi
Miklós úton található komposztáló – zöldhulladék lerakó telepünkre is és az
állattartó telepen kialakításra kerülő tűzi víztározóhoz is.
Ezen feladatokon kívül, alkalomszerűen a városvezetés kéréseit teljesítik a brigádok:
MÁV-területeinek cserjézése, kaszálása, polgárvédelmi bázis udvarának kaszálása,
salakpályák gyomlálása, ligetek, lakótelepek környékének karbantartása, aktuális
szállítási és pakolási munkák stb…
Illegális hulladékfelszámolók: 08.04.-től 20fővel indult.
A település közterületein és gyakran külterületein valósul meg az illegális hulladék
felszámolása. Az hulladékot zsákokba gyűjtjük, és saját gépjárművel elszállítjuk a
hulladéklerakó telepre. Hasonlóan a belvíz programhoz, itt is gyakran teljesítenek
brigádjaink egyéb feladatokat.
Mezőgazdasági Útkarbantartás: 10.01-től 42 fővel indul.
Gyomaendrőd külterületén található mezőgazdasági földútjainak közlekedésre
alkalmassá tétele. A kaszálások során keletkező kaszálék egy része az állattartó
telepünkre kerül kiszállításra, továbbá a komposztáló telepre. A maradék, mely
semmire sem használható, pedig égetésre kerül. A cserjék, gallyak és ágak pedig
ledarálásra kerülnek, mely darálékkal kívánjuk elősegíteni a Gyakorlókert és az
Állattartótelep fűtését.
Mezőgazdaság:
71 segédmunkás, 5 brigádvezető, 4 gépkezelő, 3 adminisztrátor
1. Állattartó telep
o 578 db Erdélyi Kopasznyakú baromfi
o 16 db Gyöngyös
o 12 db Kacsa
o
2 db Szamár
o 124 db Gyimesi Racka anyajuh
o 33 db Gyimesi Racka jerke
o 13 db Gyimesi Racka bárány
o
5 db Gyimesi Racka tenyészkos
o Takarmány: (Tárolásuk a Luther u. 2. alatti telephelyen történik)

4 q Zab

7 q Borsó
 70 q Búza
 12 q Kukorica (betakarítás után további 150q)

2. Növénytermesztés
o Szántóföldi növénytermesztés

Napraforgó 2155/7 hrsz 17,5 ha
Megnevezés

Mennyiség

Nettó

Vetőmag

7,6zsák Neoma

532 000 Ft

Talajelőkészítés

17,5ha

323 750 Ft

Vetés

17,5ha

148 750 Ft

Hengerezés

17,5ha

70 000 Ft

Gyomírtás

17,5ha

70 000 Ft

Műtrágyaszórás

17,5ha

66 500 Ft

Növényvédelmi szolgáltatás

52,65ha

200 070 Ft

Pictor

8,7l

241 686 Ft

Pulsor

21,6l

317 977 Ft

Mirage

17,55l

114 496 Ft

Pyrinex

34l

137 250 Ft

Dap 18-46

21,6q

280 800 Ft

Nitrosol 30
Betakrarítás, szállítás, szárítás

19,10q
még nincs számlázva

185 270 Ft

Tarlóhántás

még nincs számlázva

140 000 Ft

Összesen

360 000 Ft

3 188 549 Ft

Várható kiadások összesen
Várható bevétel

3 188 549 Ft
17,55 ha

Hozám/ha
Jelenlegi ár

1,88 t/ha
85 000 Ft/t
2 804 490
1 231 475

.+ SAPS: 227€ x 310 Ft
Várható bevétel összesen

4 035 965 Ft

Héjnélküli olajtökmag 01130/7 4ha
Megnevezés

Mennyiség

Nettó

Vetőmag

4ha Robert

71 750 Ft

Sorközkultivátorozás

4ha

36 000 Ft

Permetezés

4ha

15 200 Ft

Könnyűtárcsázás

4ha

26 000 Ft

Kombinátorzás

4ha

78 000 Ft

Műtrágyaszórás

4ha

18 000 Ft

MAS műtrágya

7,8q

63 110 Ft

Szemétként vetés

4ha

28 000 Ft

Kentaur 5G

27kg

21 600 Ft

Amistar Xtra

5l

77 245 Ft

Permetezés vízszáll

4ha

15 200 Ft

GOËMAR® Multoleo

8l

24 928 Ft

roppantás

4ha

205 400 Ft

szárítás tisztítás
Kiadások összesen

1090kg

125 350 Ft
805 783 Ft

Várható bevétel

4 ha
272,50 kg/ha

Hozam:
Jelenlegi ár

1090 kg
850 Ft/kg
926 500
281 480

.+ SAPS: 227€
Várható bevétel összesen

1 207 980 Ft

Takarmány kukorica 0155/7 30 ha
Megnevezés

Mennyiség

Vetőmag

12,85zsák MV

636 075 Ft

Talajelőkészítés

30ha

555 000 Ft

Vetés

30ha

255 000 Ft

Hengerezés

30ha

120 000 Ft

Gyomírtás

60ha

240 000 Ft

Műtrágyaszórás

30ha

114 000 Ft

Tápkultivátorozás
Növényvédelmi
szolgáltatás

30ha

237 750 Ft

95ha

361 380 Ft

Ferdona

4,8l

76 104 Ft

Callosto

9,51l

387 818 Ft

Laudis

63,4l

509 102 Ft

Pyrenex

60l

274 500 Ft

Glifosz

90l

136 350 Ft

Mikramid

1,268q

40 576 Ft

Dap 18-46

63,4q

824 200 Ft

Nitrosol 30
Betakarítás, tisztítás, száll,
szár

53,9q
még nincs
számlázva
még nincs
számlázva

522 830 Ft

Tarlóhántás
Összesen
Várható bevétel
Hozam/ha
Jelenlegi ár
.+ SAPS: 227€ x 310 Ft
Várható bevétel összesen

Nettó

600 000 Ft
240 000 Ft
6 130 685 Ft
6,53 t/ha
35 000 Ft/t
6 856 500
2 111 100
8 967 600 Ft

Őszi búza 2155/7 hrsz 6 ha
Megnevezés

Mennyiség

Nettó

Vetőmag(tavaly vásárolva)

15q GK kunhalom

142 500 Ft

Vetés

6ha

48 000 Ft

Talajelőkészítés

6ha

99 000 Ft

Műtrágyaszórás

6ha

24 000 Ft

gyomfésű

6ha

24 000 Ft

Gyomírtás

12ha

48 000 Ft

Aratás+szállítás

6ha

132 000 Ft

Növényvédelmi szolgáltatás

6ha

228 000 Ft

Ferdona

0,6l

9 513 Ft

Osiris

12,8l

83 520 Ft

Sekotor

1l

28 700 Ft

Wuxol

12l

31 920 Ft

Dap 18-46 (tavaly vásárolva)

12q

156 000 Ft

Nitrosol 30

12q

116 400 Ft

Tarlóhántás

még nincs számlázva

48 000 Ft

Összesen

1 219 553 Ft

Várható bevétel
Hozam/ha
Jelenlegi ár

2,90 t/ha
42 000 Ft/t
730 800
422 220

.+ SAPS: 227€ x 310 Ft
Várható bevétel összesen

1 153 020 Ft

Zab 02629/38 hrsz 20 ha
Megnevezés

Mennyiség

Vetőmag

38q

247 000

Talajelőkészítés

20ha

370 000

Vetés

20ha

170 000

Hengerezés

20ha

80 000

Műtrágyaszórás

20ha

76 000

Növényvédelmi szolg.

20ha

76 000

Ferdona
Dap 18-46 (tavaly
vásárolva)

4l

63 420

20q

260 000

Nitrosol 30

20q
még nincs
számlázva

194 000

Tarlóhántás
Összesen

Várható bevétel
.+ SAPS: 227€
Várható bevétel összesen

Nettó

160 000
1 696 420

nincs termés
1 407 400 Ft

mezei pocok
kár nem érte
meg etakarítani
1 407 400 Ft

o Gyakorlókert: az idei évben elkezdtük az egynyári virágok nevelését
a Gyakorlókertben 7 fóliasátorban melyekből 2 fűtött. A fűtést
vegyes tüzelésű kazánnal oldjuk meg. Egy sátrunkban párásító
berendezést is létrehoztunk. A locsolást fúrott kútból oldjuk meg.
Az itt lévő növények kitelepítésre kerültek a város közterületein. A
békéscsabai Közfoglalkoztatott kiállításra Árvácska falat és virág
dekorációt csináltunk. A város több rendezvényére vittünk virág és
növénydekorációt. A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.-nek
589 404 Ft értékben adtunk el virágokat, amely összeggel a nem
elszámolható kiadásaink lettek fedezve.
Kiadás
dátuma
2014.05.13
2014.05.19
2014.05.20
2014.05.20
2014.05.20
2014.05.23
2014.05.23
2014.06.03
2014.06.03

db
Bársonyvirág
Bojtocska
Phlox
Salvia Splendens
Salvia Maurtiius
Gazania
Oroszlánszáj
Petúnia
Lobélia
Összesen

855
832
402
896
695
426
648
412
268
5434

nettó
ár
100
70
110
75
70
120
90
100
36

Nettó ár összesen
85 500 Ft
58 240 Ft
44 220 Ft
67 200 Ft
48 650 Ft
51 120 Ft
58 320 Ft
41 200 Ft
9 648 Ft
464 098 Ft

Ősszel pedig sorra kiültetésre kerülnek a város virágágyásaiba a
díszkáposzták (~1800 db) és az árvácskák (~2000 db)
Eddigi értékteremtő programok:
2013.03.01 – 2014.02.28. Kerítéselem gyártás – tényleges gyártás nem valósult
meg, gyümölcsöskert lekerítése mellett cserjézést végeztek a dolgozók. 32 fővel
indult.
2013.03.01 – 2014.02.28. Varroda
11 fővel valósult meg. Munkaruha, esőköpeny, terítők, huzatok, edényfogók
gyártásával, valamint több cégnek bedolgozással foglalkoztak.
Start Szociális szövetkezet vette át a foglalkoztatást márciustól.
2013.03.01 – 2014.10.01. Betonelem gyártás.
Először 14 fővel indult a program, majd az idén májustól 42 fővel folytatódott.
Ebből 36 segédmunkás, 3 brigádvezető, 2 gépkezelő és 1 fő kiemelt brigádvezető.
2014.04.30-ig legyártásra került 6000 db térkő.
2014.05.12 – 2014.09.30 között kisméretű térkőből 14900 db került legyártásra a
Bethlen iskola kőrösladányi úton lévő telephelyén került legyártásra. A Luther utca 2
szám alá költözést követően 10329 db kisméretű térkő készült. A 40X40-es lapokból
pedig 612 db.

Jelenlegi értékteremtő programelem
2014.08.04-ével indult Asztalos műhelyünk a Luther u. 2. alatti telephelyünkön.
Többek között 72 db információs pultot gyártottak le a békéscsabai közmunkás
kiállításra, továbbá a Vásártéri Lakótelepre és a Kner térre gyártottak padokat.
Készítettek az önkormányzat csónakjához evezőlapátokat, valamint jelenleg a Luther
u. 2 szám alatt építenek egy 200 m2-es könnyűszerkezetes színt.
Beszerzésre került: (önköltségen) 1 db Einhell szalagcsiszoló, 1 db Maktec kézi gyalu, 1
db Einhell gérvágó, 1 db Ferm dekopír fűrész, Kézi szerszámok
Jelenlegi létszámok:
Belvíz „I” programelem: 2014.08.04.-2015.02.28.
Segédmunkás: 27 fő
Brigádvezető:
3 fő
Belvíz „II” programelem: 2014.09.02-2015.02.28.
Segédmunkás: 49 fő
Brigádvezető:
4 fő
Adminisztrátor: 1 fő
Illegális hulladéklerakó felszámolása: 2014.08.04-2015.02.28.
Segédmunkás: 18 fő
Brigádvezető:
2 fő
Mezőgazdasági útkarbantartás: 2014.10.02-2015.02.28.
Segédmunkás: 35 fő
Brigádvezető:
3 fő
Gépkezelő:
2 fő
Adminisztrátor: 2 fő
Téli és egyéb értékteremtő programelem: 2014.08.04-2015.02.28.
Segédmunkás: 16 fő
Szakmunkás:
3 fő
Brigádvezető:
1 fő
Mezőgazdaság: 2014.03.03. – 2015.02.28.
Segédmunkás: 71 fő
Brigádvezető:
5 fő
Adminisztrátor: 3 fő
Gépkezelő:
4 fő

Bér és dologi támogatások alakulása
2014-ben indult programelemek, október végéig:
Programelem

Bértámogatás
(Ft)

Dologi
támogatás
(Ft)

Összesen
(Ft)

Önerő
(Ft)

Létszám
(Fő)

Mezőgazdaság

90 644 700

18 128 679

108 773 379

0

83

Mezőgazdasági út

18 885 680

1 815 211

20 700 891

0

42

Hulladék

12 321 786

691 452

13 013 238

0

20

Téli és egyéb ért.

12 965 999

1 139 698

14 105 697

0

20

Belvíz

47 162 814

3 426 841

50 589 655

0

84

Betonelem

19 107 765

3 821 551

22 929 316

0

42

127fő hossz. idejű

18 211 000

0

18 211 000

0

127

45fő hossz. idejű

13 271 085

0

13 271 085

2 341 890

45

100fő hossz. idejű

17 705 528

750 443

18 455 971

0

100

8fő hossz. idejű

1 838 272

0

1 838 272

0

8

252 114 629

29 773 875

Összesen

281 888 504 2 341 890

2013-ban indult programelemek
Létszám (fő)

Összes
támogatás (Ft)

Belvíz

85

75.580.362

Téli és egyéb ért.

57

74.595.328

Illegális hulladék

20

22.524.376

Mezőgazdaság

83

107.589.700

Mezőgazdasági út

50

53.872.384

Hosszabb hossz. idejű

60

4.917.960

Hosszabb hossz. idejű

60

5.141.580

Festők

2

664.095

Kézbesítők

10

1.938.810

Hosszabb hossz. idejű

88

17.244.252

Hosszabb hossz. idejű

36

20.329.598

Hosszabb hossz. idejű

100

45.839.611

1

148.322

651

430.386.378

Programelem

Egyéb ügyintéző
Összesen

571

Menedzsment bérkiadásai
Bruttó Járulék
(Ft)
(Ft)

Dolgozó neve

Időszak

Hunya Péter

2014.01.01.-2014.10.31.

147.000

41.895

188.895

1.888.950

Farkas Kitti

2014.01.01.-2014.10.31.

147.000

41.895

188.895

1.888.950

Rogán Gyula

2014.01.01.-2014.10.31.

118.000

33.630

151.630

1.516.300

Benga Krisztina

2014.04.01.-2014.10.31.

118.000

33.630

151.630

1.061.410

Makra Tünde

2014.08.25.-2014.10.31.

118.000

33.630

151.630

303.260

Molnár Imréné

2014.01.01.-2014.03.31.

118.000

33.630

151.630

454.890

Kató Diána

2014.01.01.-2014.04.30.

118.000

33.630

151.630

606.520

Gyetvai Andrea

2014.05.01.-2014.08.22.

118.000

33.630

151.630

606.520

Összesen

Bruttó+járulék 10havi
(Ft)
bér+jár
(Ft)

8.326.800

2014-ben
Startmunka
Mintaprogram
valamint
hosszabb
időtartamú
közfoglalkoztatási programok indultak. Jelenleg is futó programelemeink 2015.
február 28.-ig biztosít munkát a közfoglalkoztatottaknak. 2014 novemberéig 571fő
közfoglalkoztatott vállalt munkát. Az idei évben 1 programelemen kívül (45fő,
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás) 100%-os támogatással valósultak meg. A
85% támogatással lefutott programelem 2 341 890 Ft önerővel valósulhatott meg.
Nem minden tárgyi eszközre, dologi kiadásra kapunk támogatást. Így jelentkeznek a
programok során önköltségek, amik az önkormányzatot terhelik. Novemberig
összesen 6 715 795 Ft önerő merült fel, amelyből 2 374 400 Ft mezőgazdasági
tevékenységből adódott, a fennmaradó 4 341 395 Ft terheli a közfoglalkoztatási
szakfeladatot.
December elsejével 20 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program fog
indulni 85%-os támogatással, ami 804.693ft önerőt vonz maga után. A téli időszakban
4 tanfolyamon is részt vehet új 56fő munkavállaló. (Tanfolyamok: gázhegesztő,
hulladékgyűjtő, traktoros, házi betegápoló)
Jelenleg rendelkezésre álló eszközök:
3. Toyota Dyna 150 billenőplatós kistehergépkocsi
4. Foton Europard 504 traktor
5. MTZ 1025.3 traktor
Güde Lapvibrátor GRP 2500, Heron Benzinmotoros áramfejlesztő, Honda TR 3.3
áramfejlesztő, BGF-250U Gödörfúró, FF-750H homlokrakodó palettavillával, TD TLT
meghajtású terménydaráló, Abbriata M50 miniroto körbálázó, Bosch Gol26D KIT szintező
optikai készülék Güde 2700 aggregátor, 3 db Honda WB-30 szivattyú, 4 db Makita DCS 4610
láncfűrész, Metal Fach T-229 homlokrakodó, Metal Fach T-711/1 billenős pótkocsi, RT 73 H
traktorüzemű mobil faaprító gép, 4 db Sthil FS 360 benzines fűkasza, Wirax Kasza Z069 , Z510/1 függesztett 5 tagos rendsodró, tárcsa, kultivátor, gyűrűs és simítóhenger, stb…

Amire szükségünk lehet:
Még egy szállítójármű, ugyanis a meglévő járműparkkal nem tudunk minden
feladatot ellátni maradéktalanul, pl: földhordás, kaszálék, hulladék elszállítása,
állattartó telep kiszolgálása, egyéb eseti megbízások stb.
Önjáró fűnyíró traktor(ok), hogy ne kelljen a Zöldpark Kft-től függni e
tekintetben és a nagyobb egybefüggő füves területek vágása is gyorsabbá válna.
A Közfoglalkoztatásnak jelenleg négy telephelye van:
- Luther utca 2. Szerszám és gépraktár, valamint itt tároljuk az állattartó telepre
szánt takarmányt. Ezen felül a napi feladat kiadása és azokhoz az eszközök
biztosítása.
- Állattartó telep: 01140/11 hrsz.-ú 1 ha-os telep
- Fóliás növénytermesztés: Alkotmány utca 2.
- Zöldpark Nonprofit Kft. : Ipartelepi út 2. (munkairányítás részben itt valósul
meg)
A fent említett programokon kívül
közfoglalkoztatottjaink az alábbi helyeken:
-

vannak,

úgynevezett

„kihelyezett”

Művelődési Házak, valamint a két Tájház (4 fő). Karbantartási és takarítási
munkákat látnak el.
Óvodák (4 fő), karbantartás és dajka munkakört látnak el.
Romaház (20 fő), két fő adminisztratív feladatokat lát el, a többiek pedig a régi
temetőt és az üres portákat rakják rendbe.
Liget Gyógyfürdő (2 fő) takarítási munkák
Gyomaszolg Kft. (3 fő) szelektív hulladék válogatása.
Zöldpark Nonprofit Kft. (18 fő). Fűkaszások, gépkezelők, rakodómunkások).
Földhivatal (1 fő) adminisztratív munka
Munkaügyi kirendeltség (1 fő) adminisztratív munka
Regionális Hulladékkezelő mű (1 fő), takarítói munka.

Luther u. 2
Márciusban kaptuk meg az ingatlant. Folyamatosan történt meg a raktár
átköltöztetése az Inkubátorházból. Az állattartó telep terményraktára is itt van.
Továbbá a megfelelő körülmények között itt történt a baromfiállomány egy részének
keltetése és előnevelése. A Betonelem gyártás is ide került, nekik készült egy
könnyűszerkezetes tároló hely és a gyártáshoz szükséges betonozott terület.
Kialakításra került egy Asztalos műhely is. Jelenleg épp a Betonelem gyártás részére
kerül kialakításra egy fedett, időjárás álló szín az asztalosok segítségével. A telepen a
következő hiányosságok vannak még:
Víz és szennyvíz szolgáltatás rendbe hozása, ugyanis ezek évek óta nem
üzemelnek technikai problémák miatt.

Villamos rendszer felülvizsgálata, korszerűsítése, asztalos műhelyben világítás
létesítése.
Az épülő szín teteje, ereszcsatornával, világítással.
Jövőbeli közfoglalkoztatási tervek/ötletek:
- Az önkormányzati utak leromlott állapotára való tekintettel egy úgynevezett
„kátyúzó brigád” létrehozása és a megfelelő alapanyagok és eszközök
felszerelésével.
- A Gyakorlókert fejlesztése, hogy a jövőben saját nevelésű virágokkal
díszíthessük városunk közterületeit. A fennmaradó növények értékesítésére is
akadna lehetőség.
- Az őszi és téli hónapokban több közfoglalkoztatott bevonásával lehetne
fakitermelést végezni a zagykazettákban és az ártérben. A kitermelt fa
mennyiséget fel lehetne használni szociális tüzelőnek, valamint krízis fának is.
- Az asztalos műhely fejlesztésével tudnánk pl. buszmegállókat, kültéri
bútorokat, madáretetőket, játszóterekre játékokat, hirdető táblákat gyártani. A
helyi piacon már évek óta visszatérő probléma a kevés fedett árusító asztal.
Lenne lehetőségünk ezek gyártására is. Létrehozhatnánk rönkjátszótereket.
Szalmabálából játékokat, dekorációt.
- Idén olajtök termesztést valósítottunk meg. A tökmagot hidegen sajtolva
kiporciózva meg lehetne próbálni értékesíteni. Ha működik, egyéb olajos
magvak termesztését is megvalósíthatjuk (len, napraforgó…)
- Mivel van hozzáértő közfoglalkoztatottunk, ezért a seprűkötésbe is bele lehet
fogni, elsősorban az Önkormányzati közfoglalkoztatás részére.
- Az állattartó telepet kell elmozdítani valamely irányba:
o Egyfajta bemutató farmot hoznánk létre az őshonos és tájjellegű állatok
bemutatásával, gyerekeknek állatsimogatóval.
o A másik pedig, hogy profitorientálttá tesszük, intenzív állattartó telep.
- A tavaly ősszel és télen létrehozott gyümölcsöskert fejlesztéseként a meglévő
kb. 190 oltvány mellé további 500-at ültetnénk (ezek már tavaly ki lettek
fizetve, de az akkori Képviselő-testület csak egy 0,8 ha-os területet jelölt ki a
gyümölcsös megvalósítására).
Ez év végén a közfoglalkoztatás összeredményeiről újabb előterjesztést készül.
Jövő évi programok tervezési időszaka elkezdődött, Önkormányzatunknak az
elkészült tervezési táblákat a munkaügyi kirendeltség részére 2014. november 18-án
16.00 óráig kell megküldeni. A közfoglalkoztatási programok tervezésének
folyamatát szolgáló felmérést kell készíteni, tehát nem tekinthető a program
indítására beadott kérelemnek, arra csak a tervezési folyamat befejezése után
kerülhet sor, várhatóan 2015 februárjában.
Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, programötleteiket, elképzeléseiket jelezzék,
hogy azok bekerülhessenek a program kérelmekbe.

9. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. november 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet tevékenységéről
Hunya Péter
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az alábbiakban a Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet eddigi tevékenységét ismerhetik meg a megalakulástól 2014.
novemberéig.
2013. június 27.-én Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 326/2013. (VI.27.) Gye. Kt. határozatával
döntött arról, hogy mint befektető tag részt kíván venni a Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet alapításában, 200 000 Ft
értékben, támogatásként biztosította a szövetkezet alapításával járó költségeket.
2013. július 10.-én 12 taggal megalakult a Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet. A szövetkezet székhelye: 5500
Gyomaendrőd, Ipari Park hrsz: 3741/50 lett, amelyet a Gyomaszolg Ipari Park Kft. biztosított határozatlan időre,
térítésmentesen.
Tagok:

Várdonyi Lajos Zoltán

közfoglalkoztatott

Szomolya Ferenc József

közfoglalkoztatott

Molnár Imréné

magánszemély

Benga Krisztina

magánszemély

Varjú Róbert

magánszemély

Raffael Henrik

közfoglalkoztatott

Farkas Kitti

magánszemély

Kató Diána

magánszemély

Kiss Imréné

közfoglalkoztatott

Obis Mária

közfoglalkoztatott

Hunya Péter

magánszemély

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
A szövetkezet létrejöttének célja az volt rövidtávon, hogy pályázatot nyújthasson be, a TÁMOP 2.4.3.D-2/2013-1 pályázatra,
hosszú távon pedig, hogy a helyi szükségletekre, valamint a helyi termékekre és szolgáltatásokra alapozott hosszútávon
fenntartható közösségi gazdaságot hozzon létre és működtessen.
A 2014 februári közgyűlésen 5 fő közfoglalkoztatott Cserenyecz Lászlóné, Himer Júlia, Sipos Tiborné, Sás Ferencné és Szelesné
Szántó Gyöngyi mind rendes tagságba történő felvétel iránti kérelmet adott be, amelyben kijelentik, hogy a szövetkezet
alapszabályában rögzítetteteket megismerték, azok tartalmát elfogadták és magukra nézve kötelezőnek elismerték, az
alapszabályban megállapított díj befizetését vállalják, amit közgyűlésünk egyhangúlag elfogadott. Ugyanakkor az
alapszabályban meghatározott részjegyet nem vásárolták meg, így az új tagsági jogviszonyok nem jöttek létre.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának értékteremtő közfoglalkoztatási programja 2014. február végén befejeződött és az
ígéretek szerint csak május elején folytatódhatott volna így az akkor még 11 fővel működő varroda dolgozóinak
foglalkoztatására új alternatívát kellett keresni. Jó lehetőségnek tűnt a dolgozókat a szövetkezetben rendes munkavállalókként
foglalkoztatni, hiszen a Belügyminisztérium korábbi iránymutatásai is ezt szorgalmazták, pl.: ha az Önkormányzat és minimum
két fő közfoglalkoztatott tagja a szövetkezetnek, akkor ingyenes haszonkölcsön szerződés keretein belül a közmunka
programokban beszerzett eszközök átadhatóak a szövetkezet részére. Ezen felül még a közfoglalkoztatási program idején a tagok
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a BM jóváhagyásával tagi munkavégzés keretében tőkét kovácsolhattak a szövetkezet részére. Mivel folyamatban lévő
megrendelése voltak a varrodának (Skylotec Hungary Kft.), valamint a varroda vezetője további megrendeléseket ígért, így a
munkaügyi központtal vettem fel a kapcsolatot, akik a korábban említett 11 dolgozóból 4 főre munkabér támogatást tudtak adni.
Tehát 5 dolgozót március 10.-től, 4 főt pedig a támogatások megítélése miatt március 24.-től kezdett foglalkoztatni a
Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet.
A 1. számú melléklet bemutatja a varrodára igényelt támogatások összegét és annak ütemezését
Ezzel egy időben az Önkormányzat Képviselő-testülete megszavazta, hogy 390 000 Ft összegben eszközöket (1 db pénztárgép
180eFt, 1 db ablakos álló hűtő 80eFt, 1 db mélyhűtő láda 60eFt,1 db belker mérleg, hitelesítéssel 30eFt, HACCP 40eFt) vásárol
és ingyenes haszonkölcsön szerződés keretében átadja a szövetkezet részére, hogy megnyithassa a nagylaposi élelmiszer és
vegyesboltot. Így újabb munkavállalóra kérelmeztem támogatást a munkaügyi központtól. (május 122 860 Ft, június 122 860 Ft,
július 61 430 Ft, augusztus 61 430 Ft, szeptember 4 860 Ft, október 4 860 Ft. Mindösszesen 378 300 Ft).
Várfi András polgármester úr megegyezett Vajda Józseffel, aki havi 60 000 Ft + rezsi ért cserében rendelkezésünkre bocsátotta
az üzlethelységet, 2014. január 1.-től. A bolt megnyitásához Czikely Péter boltvezető megegyezett több beszállítóval, akik
meghitelezték részünkre az árukészletet, így április 3.-án megnyithatott a bolt a helyiek nagy örömére.
A bolt folyamatosan növekvő forgalmának köszönhetően augusztus elejére kifizetésre került a teljes árukészlet, így a boltvezető
újabb, már kisebb áruhitelezést kapott, hogy a bolt árukészlete megfelelően fel legyen töltve. Várhatóan szeptembertől a bolt már
nyereséget fog termelni és be tud fizetni a szövetkezet számlájára. Ugyanakkor sajnálatos esemény is történt a bolttal
kapcsolatosan: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Békés Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság 2014. május hó 28. napján
Bogár István FHDGY, valamint Hegedűs Gergő ÖRM részvételével ellenőrzést hajtott végre a szövetkezet által üzemeltetett
Nagylaposi élelmiszerboltban, amely kiterjedt a foglalkoztatott társadalombiztosítási bejelentésének vizsgálatára, nyugta-,
számlaki-bocsátási kötelezettség vizsgálatára, valamint további adatok gyűjtésére. A helyszínen Czikkelyné Horváth Tündét
találták, aki a boltvezető Czikkely Péter felesége. Czikkelyné Horváth Tündének az alábbi nyilatkozatát vették jegyzőkönyvbe
(3504251086 iktatószámú jvk.) az Igazgatóság munkatársai:
2014.05.28.-án próbavásárlást végeztünk a Gyomaendrőd, Vasút sor 1 szám alatt a Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet
telephelyén melyről a 350425197 iktatószám alatt jvk-t vettünk fel. Ezt követően a helyszínen tartózkodó alkalmazott tekintetében
foglalkoztatotti ellenőrzést végeztünk. A próbavásárlás során Czikkelyné Horváth Tünde működött közre. Az alkalmazott
elmondása szerint 2 hónapja üzemel a nagylaposi élelmiszerbolt ahol alkalmi bejelentéssel dolgozik 300Ft/óra munkabérért.
Nyilatkozata szerint a Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet és közte nincs munkaszerződés kötve. Szóban állapodott meg a
szövetkezet vezetőjével Hunya Péterrel a munkavégzés feltételeiről. A helyszíni ellenőrzés és a NAV BM VP Igazgatóságának
ÁNYK adatbázisából lekérdezett adatok alapján megállapítást nyert, hogy Czikkelyné Horváth Tünde érvényes munkaviszonnyal
nem rendelkezik a Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet tekintetében. Alkalmazott elmondta részünkre, hogy a mai napon
2014.05.28.-án 10:00-kor kezdett és 17:00-ig dolgozik, tudomása szerint be van jelentve mióta az üzlet megnyitott.
Az ellenőrzést követően mind a boltvezető, mind a felesége elismerte, hogy a fenti állítások hamisak, így ezekkel az elismerő
nyilatkozatokkal a NAV munkatársainak számoltam be az esetről, valójában hogyan történtek az események. Ugyan pozitív
elbírálásban részesültünk, de a bírság elkerülhetetlen volt, hiszen Czikkelyné bármit is mondott, mivel egyedül volt a helyszínen,
így feketefoglalkoztatásnak minősült, ennek következtében 120 000Ft bírságot kellett befizetni, amit a boltvezető magára vállalt.
Április 14.-én kaptuk meg az értesítést, miszerint szövetkezetünk 20 250 000 Ft támogatást nyert. A pályázat tartalma szerint 6
fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős foglalkoztatása mellett tárgyi eszközök vásárlására és marketingre pályáztunk. Mivel
a pályázatunk elbírálása több hónapot késett (2014. január elején már indulnia kellett volna) így a program megvalósítási
időszakának módosítását kellett kérelmeznünk.
Eredeti

Módosított

Projekt megvalósításának kezdete

2014.01.01.

2014.06.01

Projekt fizikai befejezése

2015.06.30.

2015.11.30

Projekt megvalósításának vége

2015.08.29.

2016.01.29.

Az 2. sz. mellékelt tartalmazza a módosított projektidőszaknak megfelelő pénzügyi ütemezést. Jelenlegi információk szerint a
pályázat nem igényel sem Önkormányzati támogatást, sem önerőt.
A Támop kereten belül szeptembertől 3 varrónőt, októbertől 3 fő betonelem gyártót foglalkoztatunk. A pályázathoz tartozó
projektmenedzsment tagjai: Béni Hella projektmenedzser, Pál Jánosné szakmai vezető, Hunya Péter szakmai megvalósító, Szabó
Mihályné pénzügyi vezető.
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„Sui generis” pályázat: Szeptember 4.-én szövetkezetünk (a Támop program projektmenedzsmentje) pályázott az Országos
Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. által kihirdetett „Sui Generis Támogatási Program”-ra. Két tag foglalkoztatása tagi
munkavégzés formájában a szövetkezet élelmiszer boltjában, kisegítő és bolti eladó munkakörben, a nyitvatartási idő
növelésével. A programban a bérköltségek mellett új bolti berendezésekre is pályázunk két millió forint összegben.
Jelenlegi pénzügyi helyzet:
A nagylaposi élelmiszerbolt pénzügyi helyzete kedvező, egyelőre úgy néz ki hosszútávon fenntartható. Amennyiben a Sui
generis pályázaton nyerünk, úgy tovább fejleszthető, hiszen a nyitvatartási idő bővítésével a forgalom növekedése is várható.
A március óta üzemeltetett varroda május óta veszteséget termelt, így augusztus 5.-től 5 fő munkaviszonyát megszüntettük, majd
szeptembertől újabb két fő lejáró szerződése nem lett meghosszabbítva, így jelenleg a Támop pályázatban felvett varrónőkkel
együtt 5 fő áll alkalmazásban ezen üzemegységben. A varr oda márciustól elsősorban bérmunkákat vállalt, de az azokból befolyt
pénzek csak a bér egy részét tudták fedetni, így a munkaügyes támogatásokkal együtt sikerült a dolgozók bérét határidőkre
kifizetni, de a járulékokra már nem maradt keret. Ezeket a tartozásokat a NAV leinkasszózta, majd a TÁMOP programunkhoz
nyitott alszámláról vonta le az összeget. Így jelenleg 1 292 000Ft tartozásunk van, amit legkésőbb a program befejezéséig vissza
kell termelnünk az alszámlára.
3. számú melléklet tartalmazza a szövetkezet eredmény kimutatását 2014. november 10.-ig
Jövőkép
A Magyar Kormány az elmúlt években többször hangsúlyozta, hogy meg kívánja erősíteni a szociális gazdaságot, amit szociális
szövetkezetek támogatásával fog kivitelezni. Ezért várhatóan a közeljövőben több pályázati lehetősége lesz ezen szervezeteknek.
Szövetkezetünk ezt kívánja kihasználni. Elsődleges törekvésünk nem a nyereség elérése, hanem a profiton túl más közösségi
(oktatási, kulturális, szociális, foglalkoztatási, stb.) célok, valamint minél több család megélhetését biztosítani.
Mindenkép a helyi igények kiszolgálása felé kell orientálódnunk, hiszen a versenypiacon nagy szakértelem és tőke nélkül nem
lehet érvényesülni. Így elsősorban személyi szolgáltatások (háztartási munkák, gyermekfelügyelet, korrepetálás, főzött étel
házhoz szállítása, (helyi termék) boltok üzemeltetése – Gyomaendrődön egy halboltot időszakos nyitva tartással lehetne
üzemeltetni –, idősgondozás…)
Mezőgazdasági növénytermesztés: az Önkormányzat tulajdonában lévő szántóföldek kezelése hosszú távon. Ehhez
hozzákapcsolva az állattartást, hiszen a kettő csak együtt „mozgatható”. Ezen felül későbbiekben gyümölcsfeldolgozás.
Amennyiben sikerülne a belterületektől nem túl távoli szántóföldet öntözhetővé tenni, úgy a szántóföldi növénytermesztésnek is
lenne létjogosultsági; burgonyát, paradicsomot, paprikát stb. meg tudnánk termelni a közétkeztetés számára.
Egyéb olyan feladatok, amelyek ugyan már megoldottak (vagy részben megoldottak) a településen, de pályázási lehetőségek
esetén jobban kihasználható vagy fejleszthető tevékenységek: Helyi piac működtetése, zöldfelület-kezelés, építőipar (burkolás,
szigetelés festés), háztartási gép javítás, szervizelés, hagyományőrzés, kapcsolódó termékek előállítása.
Döntési javaslat
"Beszámoló a Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet tevékenységéről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának Képviselő-testületének, hogy fogadja el a Gyomaendrődi Start Szociális
Szövetkezet beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Hunya Péter
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1. sz. mellékelt
Bértámogatás Bértámogatás Bértámogatás Bértámogatás
Bértámogatás
Varrodai
Varrodai
Varrodai
Varrodai
összesen 4főre
dolgozó I.
dolgozó II.
dolgozó III.
dolgozó IV.
kód

április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
Mindösszesen

VE564

VB565

HJ566

KI567

33 714 Ft
122 860 Ft
122 860 Ft
61 430 Ft
30 200 Ft

37 928 Ft
135 360 Ft
135 360 Ft
67 680 Ft
64 472 Ft

33 714 Ft
118 000 Ft
122 860 Ft
89 146 Ft

41 786 Ft
150 600 Ft
150 600 Ft
150 600 Ft
150 600 Ft
20 892 Ft

371 064 Ft

440 800 Ft

363 720 Ft

665 078 Ft

0 Ft
147 142 Ft
526 820 Ft
531 680 Ft
368 856 Ft
245 272 Ft
20 892 Ft
0 Ft
1 840 662 Ft

2. sz. melléklet

június

Projekt előkészítés
költségei de
minimis

Projekt
menedzsment
költségei de
minimis

Projekt szakmai
megvalóstásával
összefüggő
költségek de
minimis

Projekt
megvalóstásához
Egyéb
igénybevett
szolgáltatások de
szolgáltatások de
minimis
minimis

550 000

135 000

70 675

160 000

1.

2014.

2.

2014.

július

135 000

70 675

290 000

3.

2014.

augusztus

135 000

70 675

70 000

4.

2014. szeptember

135 000

70 675

5.

2014.

október

135 000

89 875

6.

2014.

november

135 000

70 675

106 000

7.

2014.

december

135 000

70 675

106 000

945 000

513 925

1 784 000

2014 összesen

550 000

Beruházások de
minimis

Egyéb, a projekt
megvalósításával
Célcsoport számára
összefüggő
biztosított támogatások
költségek de
de minimis
minimis
13 000

928 675

410 000
20 000

2 456 850

Összesen

905 675

13 000

320 000

3 085 525

496 000

13 000

963 940

1 678 615

556 000

13 000

891 940

1 685 815

13 000

891 940

1 516 615

13 000

891 940

1 216 615

488 000

3 959 760

11 017 535

300 000

320 000

2 456 850

8.

2015.

január

135 000

70 675

106 000

13 000

891 940

1 216 615

9.

2015.

február

135 000

70 675

106 000

13 000

891 940

1 216 615

10.

2015.

március

135 000

89 875

106 000

13 000

891 940

1 235 815

11.

2015.

április

135 000

70 675

106 000

13 000

891 940

1 216 615

12.

2015.

május

135 000

70 675

106 000

409 000

891 940

1 612 615

13.

2015.

június

135 000

70 675

106 000

13 000

891 940

1 216 615

14.

2015.

július

135 000

70 675

40 000

13 000

13 000

271 675

15.

2015.

augusztus

135 000

89 875

40 000

13 000

13 000

290 875

16.

2015. szeptember

135 000

70 675

40 000

13 000

13 000

271 675

17.

2015.

október

135 000

70 675

40 000

13 000

13 000

271 675

18.

2015.

november

135 000

70 675

160 000

13 000

13 000

411 675

19.

2015.

december

0

20.

2015.

január

0

20 000

2014 összesen

0

1 485 000

815 825

956 000

20 000

0

539 000

5 416 640

Mindösszesen

550 000

2 430 000

1 329 750

2 740 000

340 000

2 456 850

1 027 000

9 376 400

20 250 000

3. sz. melléklet

Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet
eredménykmutatása 2014. november 10.-ig
Megnevezés
Bevétel
Nettó
Nettó összesen
Varroda bevétel
3 810 600 Ft
Nagylaposi bolt bevétele
8 736 901 Ft 12 547 501 Ft
Egyéb bevételek
Támogatások.
munkaügyi központ
TÁMOP pályázatból
összesen:

120 000 Ft

120 000 Ft

2 202 203 Ft
10 175 436 Ft
12 377 639 Ft

12 377 639 Ft

Bankkamat

1 995 Ft

Mindösszesen
Költségek
Anyagköltségek
Egyéb anyagköltségek
Szolgáltatások
bérleti díj bolt
hirdetés
kiküldetési
könyvelési díj
egyéb szolgáltatás
TÁMOP egyéb szolg.
szöv. Egyéb szolg.

25 047 135 Ft

753 603 Ft
765 240 Ft

1 518 843 Ft

827 156 Ft
1 800 Ft
27 960 Ft
240 000 Ft
2 297 001 Ft
175 161 Ft

szolg. díjak, illetékek
bankköltség

42 000 Ft
111 256 Ft

3 722 334 Ft

Bérköltség
Varroda bérköltsége
Bolt bérköltsége
TÁMOP bérköltsége
Bérköltség összesen

6 070 290 Ft
826 000 Ft
1 392 000 Ft
8 288 290 Ft

8 288 290 Ft

bérjárulékok
Szakképzési szöv.
Szakképzési TÁMOP
Szoc.adó
Szoc.adó varroda
Szoc. Adó bolt
Szoc. Adó TÁMOP

1 107 815 Ft
86 625 Ft
228 804 Ft

ELÁBÉ
varroda
bolt

121 625 Ft
6 240 644 Ft

egyéb ráfordítás

75 171 Ft
20 880 Ft

290 426 Ft

1 519 295 Ft

6 652 695 Ft

Költségek mindösszesen

21 701 457 Ft

Eredmény

3 345 678 Ft

10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. november 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Sui Generis pályázat támogatás megelőlegezése
Hunya Péter
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2011 óta vesz részt a Start közfoglalkoztatási programokban. A Gyomaendrődi
Start Szociális Szövetkezetet 2013. július 10-én alakította meg 12 tag, melyek közül az egyik Gyomaendrőd Város
Önkormányzata.
A cégbírósági bejegyzésre 2013. szeptember 9-én került sor. A Szövetkezet célja tagjainak és a hátrányos helyzetű
munkavállalók anyagi biztonságának megteremtése, környezetük javítása, a helyi közösségek életminőségének
javítása.
A kormány tervei szerint a szociális szövetkezetek számára jelentős pályázati forrásokat bocsájt, melyek támogatási
intenzitása várhatóan 100%.
A Szövetkezet még egy éve sem működött, és sikerrel pályázott a TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 konstrukcióban, melyben
a varroda fejlesztésére és a betonelemgyártás beindítására nyert 20.250.000 Ft 100%-os intenzitású támogatást.
Nagylapos településrészen 2013. decemberében bezárt az élelmiszerbolt. A lakosoknak nagy nehézséget jelentett a
mindennapi alapvető élelmiszerekhez való hozzájutás. Magánvállalkozó hiányában az önkormányzat
kezdeményezésére és támogatásával a Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet 2014 áprilisában újranyitotta az
élelmiszerboltot, ezzel lefedve egy hiányzó szolgáltatást a településrészen.
Ez év augusztusában kiírásra került egy pályázat, melynek célja a tagi munkavégzés népszerűsítése és
elterjesztése a szociális szövetkezetekben.
A tagi munkavégzésről
A szociális szövetkezetekben a személyes közreműködésként előírható munkavégzés kizárólag munkaviszonyban,
vállalkozási vagy megbízási jogviszonyban volt teljesíthető. A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 2013.
május 3-tól lehetőség biztosít arra, hogy meghatározott esetekben önmagában már a tagsági jogviszony is
elégséges legyen a szövetkezetben a munkavégzéshez, a szövetkezet közös gazdasági tevékenységében való
részvételhez. Az említett időponttól az iskolaszövetkezetnek nem minősülő szociális szövetkezetek esetében a
személyes közreműködés sajátos formája lehet a közös termelésben való, tagsági viszonyon alapuló közvetlen
közreműködés (a továbbiakban: tagi munkavégzés).
Tagi munkavégzésre irányuló jogviszonyt kizárólag a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
szóló 1991. évi IV. törvény szerint regisztrált álláskereső, illetve a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy
létesíthet és tarthat fenn. Amennyiben a tagi munkavégzési jogviszonyban lévő tag munkavégzésre irányuló más
jogviszonyt létesít vagy tart fenn, e más jogviszonya alatt a tagi munkavégzési jogviszony szünetel.
A szociális szövetkezet tagi munkavégzési jogviszonyban álló tagja – kivéve e jogviszony szünetelésének
időtartamát – egészségügyi szolgáltatásra jogosult.
A szociális szövetkezet az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alól a tagi munkavégzési jogviszony
létrejöttét követő első évben mentesül1, a második évben az egészségügyi szolgáltatási járulék 25%-ának, a
harmadik évben 50%-ának, a negyedik évben 75%-ának, az ötödik évtől 100%-ának megfizetésére kötelezett.
SUI GENERIS (tagi munkavégzés)jogviszony
előnyei
Szociális
Tag részéről
szövetkezet
részéről
1.rugalmas
munkavégzést
biztosító
lehetőség,
2.szociális
hátrányos helyzetű
szövetkezet
tagjai részére más
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Tagsági
jogviszony
létesítése

tagjává válhat, e
jogviszony
alapján halasztottan-a
munkája által
tulajdonába
került
terményekkel is
jegyezheti a
részjegy tőkét,

jogviszonyokhoz
képest kedvezőbb
feltételek mellett
tud
munkalehetőséget
biztosítani

1.kizárólag a
szövetkezeti
törvény
szabályozza:
- (nem kötik a
Munka
Törvénykönyvének
szabályai),
- a legfontosabb
elemeket (a tag
által teljesítendő
mellette más
munkafeladatok
munkavégzésre
meghatározását,
irányuló
az elvégzett
jogviszonyt is
munkafeladatok
létesíthet, amely
dokumentálásának
a tagsági
módját,az
jogviszonyt nem
Jogszabályi
elvégzett munka
érinti (az érintett
környezet
ellentételezését) a
a szociális
szociális
szövetkezet tagja
szövetkezet
maradhat),
alapszabálya
azonban a tagi
határozza meg,
munkavégzési
2.a szünetelés
jogviszonya
időtartama alatt a
szünetel
szövetkezetnek
nem kell fizetnie e
személy után az
egészségügyi
szolgáltatási
járulékot,
3.a szövetkezet e
jogviszonyban lévő
tagja után nem
fizet szociális
hozzájárulási adót,
az egészségügyi
szolgáltatási
1.egyéb
járulék
feltételeknek való megfizetése a
megfelelés
szociális
esetén jogosult szövetkezet
Állami
lehet FHT-ra,
kötelezettsége,
támogatások, 2.a tagnak nem melynek
mentességek kell megfizetnie megfizetését az
az egészségügyi állam 4 éven
szolgáltatási
keresztül
járulékot (2013- csökkenő -100-75ban 6 660 Ft),
50-25%mértékben
támogatja
az éves
minimálbér
összegéig
adómentes a
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kapott élelmiszer,
a szövetkezet
tevékenységének
Juttatásokra eredményeként
vonatkozó
előállított
szabályok
termény vagy a
1.
A)
kapott étkezési
természetbeni utalvány, (2013juttatás
ban 98.000 Ft),
azzal, hogy ebből
1.
B)
az étkezési jegy
pénzbeli
csak a
juttatás is
minimálbér 25% adható
ig adómentes
(öregségi
(2013-ban
nyugdíjra
24.500 Ft
jogosít)
összegig),
10%
nyugdíjjárulékot
és 16%-os
személyi
jövedelemadót
fizet
A Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet 2014.szeptember 5-én pályázatot nyújtott be Sui Generis
munkavégzés beindítására 2.000.000 Ft összegben, 100%-os pályázati intenzitással a Nagylaposon működő boltba
kisegítő személyzet felvételére.
2014. november 5–én megkaptuk az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. (OFA) támogató levelét,
melyben arról tájékoztatnak, hogy pályázatunkat pozitív elbírálásban részesítették, csökkentett összegben.
A megítélt támogatási összeg: 1.768.870 Ft
Támogatási intenzitás: 100%
A támogatási összeg megoszlása:
Menedzsment működtetése: 353.750 Ft
Eszközbeszerzés: 919.120 Ft
Célcsoport számára biztosított költségek: 496.000 Ft
A csökkentett összeget azzal indokolták, hogy a tagi munkavégzésben résztvevőknek adandó étkezési jegy járulékai
nem támogathatóak, bár erre utaló megjegyzés a pályázati kiírásban nem szerepelt.
Az adandó étkezési jegyek járulékai összesen 184.880 Ft-ot tesznek ki, 8 havi foglalkoztatással számolva.
Ezt az összeget a szövetkezetnek kell kigazdálkodnia.
A projekt 100%-os támogatási intenzitású, melyhez igénybe vehető 25% előleg.
Ugyanakkor a kifizetési kérelmek csak a 4. és a 7. hónapban adhatók be, így szükséges a támogatási összeg egy
részének megelőlegezése.
2014. december 1-i projektkezdéssel számolva ez az alábbi összegeket és időbeli ütemezést jelenti:
Teljes költségvetés: 1.768.870 Ft
Projekt 3. hónap végéig (2015. február 28.) kifizetésre kerülő összeg: 1.333.870 Ft
Előleg: 442.218 Ft
Különbözet (mely megelőlegezése szükséges): 891.652 Ft
A fenti különbözet megelőlegezéséhez a Tisztelt Önkormányzattól kér segítséget a Szövetkezet.
Hangsúlyozzuk, hogy ez az összeg a kifizetési kérelem leadása és elfogadása után visszafolyik, így csak átmeneti
likviditási problémáról lenne szó.
A meg nem ítélt összeg kigazdálkodása reális a bolt jelenlegi kondícióit figyelembe véve, illetve a hosszabbított
nyitva tartással számolva, mely a tagi munkavégzéssel megoldható.
Így a szövetkezet jelen pályázatnál csak a fent nevezett összeg megelőlegezését kéri, melyet a teljes támogatási
összeg megérkezésekor hiánytalanul visszafizet az önkormányzat számára.
A projekt megvalósításával közel 920.000 Ft-nyi eszköz beszerzésére kerül sor, mely a szövetkezet vagyonát
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gazdagítja.
A beszerzendő eszközök: ablakos hűtő, hűtőláda, digitális mérleg, szeletelőgép, pékpult, világító tábla, asztalokszékek. A beszerzendő eszközök energiatakarékosak, ezzel a rezsiköltség is csökkenthető.
A Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet kéri a Tisztelt képviselő-testületet, hogy támogassa kérelmét.
Döntési javaslat
"Sui Generis pályázat támogatás megelőlegezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolja Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának Képviselő-testületének, hogy a Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet által elnyert
Sui generis pályázat megvalósításához szükséges összeget előlegezze meg és 891 652 Ft -ot a 2015. évi
költségvetésben biztosítsa.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Hunya Péter
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. november 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Tájékoztató az oktatási vagyon működtetéséről
Kovácsné Rácz Julianna
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képvisel? – testület!
Az oktatási vagyon m?ködtetésének tapasztalatairól, a 2014. év szeptember közepét?l
november elejéig terjed? id?szakban elvégzett feladatokról nyújtunk jelen el?terjesztésben
tájékoztatást a Képvisel?-testület részére.
1. A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött Terembérleti keretszerz?dés keretein belül
2014. szeptember 20-án megtörtént az utolsó képzés a Rózsahegyi Kálmán Általános
Iskola és Kollégium 5502 Gyomaendr?d Népliget út 2. szám alatti oktatási
intézményben.
2.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Gyomaendr?d Város
Önkormányzata között létrejöv? Használati szerz?dés a fenntartó részér?l továbbra
sem került aláírásra. További tájékoztatást várunk az oktatási intézmények fenntartója
részér?l.
3. A 2014 évi nyári karbantartási munkálatok II. ütem kivitelezésének teljesítésével
kapcsolatban tervezett bejárás 2014. november 4-én valósult meg. A karbantartási
munkálatok elvégzését a Gyomaszolg Ipari Kft. végzi el, Vállalkozási szerz?dés
keretein belül.
A bejárásról jegyz?könyv készül, mely tartalmazza a tervezett karbantartási, javítási
munkálatok azon változásait, melyek az II. ütem id?szakában nem kerültek
kivitelezésre, illetve min?ségi kifogások merültek fel. A második ütemben nem
kivitelezett munkálatok kivitelezési határideje 2014. november 15-re módosul. A
Vállalkozói Szerz?désmódosítást a változások tekintetében készítjük el.
Az ?szi szünet id?szakában (10.23. – 11.02.) további munkálatok történtek a
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium 5502 Gyomaendr?d Népliget út 2.
oktatási intézményében. A munkálatok során az intézmény gyengeáramú
kábelhálózatának javítási munkálatai kerültek kivitelezésre. A Gyomaendr?di Kis Bálint
Általános Iskola 5500 Gyomaendr?d H?sök útja 45. szám alatti intézmény
tornatermének utcafronton lev? homlokzati falának javítási munkálatai valósultak meg.
4. A közoktatási intézményeken belül 2014. október 22-én felmérésre került az
informatikai géppark m?szaki állapota. A szakért?i vélemény elkészítése folyamatban
van. A kés?bbiekben ütemezésre kerül az eszközök korszer?sítése, fejlesztése.
5. Megtörtént az oktatási intézményekben lev? tüzel?berendezések m?szaki
állapotának felülvizsgálata. Ahol szükséges volt, a karbantartási, javítási munkálatokat
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megigényeltük, kivitelezésük megtörtént.
6. Bár 2014. szeptember 5-én megtörtént a Gyomaendr?di Kner Imre Gimnázium és
Kollégium m?ködtetésével kapcsolatos feladatok átadása az egyház felé, az
önkormányzat részére továbbra is érkeznek számlák, melyek az oktatási
intézményben jelentkez? kiadásokhoz kapcsolódnak. Ezen számlákat külön
analitikában vezetjük, majd a kés?bbiekben, amikor véglegesen átírásra kerültek a
vev?i adatok, továbbszámlázásra kerülnek az intézmény fenntartója és m?ködtet?je
felé.
7. Az oktatási intézmények telefondíj költéségének fenntartót és m?ködtet?t terhel?
költségek megosztására vonatkozóan megállapodást írtunk alá a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Gyomaendr?di Tankerületével. A költség megosztás a
szolgáltató által kiállított részletez? számla, valamint a köznevelési intézményben
vezetett telefon használatról szóló kimutatás összevetése alapján történik, majd
továbbszámlázásra kerül a Tankerület felé.
Folyamatban van egy másik megállapodás kidolgozása az oktatási intézményekben
használatban lev?, karbantartási szerz?déssel rendelkez? eszközök nyomatdíjainak
megosztására vonatkozóan.
8. A Zöldpark Gyomaendr?d Nonprofit Kft. takarítói és karbantartói állománya bérére,
járulékaira ebben az évben az alábbi utalások történtek az önkormányzat részér?l.
Id?szak

2014. január
2014. február
2014. március
2014. április
2014. május
2014. június
2014. július
2014. augusztus
2014. szeptember
2014. október
Összesen

Oktatási
intézményekben munkát
végz?
technikai
állományhoz
kapcsolódóan
2.440.407 Forint
2.475.927 Forint
2.475.927 Forint
2.560.903 Forint
2.593.591 Forint
2.590.595 Forint
2.747.332 Forint
2.590.332 Forint
2.081.585 Forint
2.268.986 Forint
24.825.585 Forint

Nem oktatási intézményben
munkát
végz?
technikai
állományhoz kapcsolódóan
(Könyvtár)
71.151 Forint
74.157 Forint
74.157 Forint
74.157 Forint
74.157 Forint
74.157 Forint
74.157 Forint
74.157 Forint
74.157 Forint
74.157 Forint
738.564 Forint

9. Az oktatási vagyon m?ködtetéséhez kapcsolódóan 2014. október 31-ig közel 45
millió Forint kiadás jelentkezett.

Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az el?terjesztést megtárgyalni és a beszámolót
elfogadni.
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Döntési javaslat
Gyomaendr?d Város Képvisel?-testülete elfogadja az oktatási vagyon 2014. év szeptember
közepét?l november eleje közötti id?szak m?ködtetését bemutató beszámolót.

Döntési javaslat
"Tájékoztató az oktatási vagyon működtetéséről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendr?d Város Képvisel?-testülete elfogadja az oktatási vagyon 2014. év szeptember
közepét?l november eleje közötti id?szak m?ködtetését bemutató beszámolót.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. november 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2014. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV 2. sz. módosítása
Nyíri Szmolár Eszter
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.)
hatálya alá tartozó szervezet a Kbt. 33. § (1) bekezdése alapján minden év március 31. napjáig Közbeszerzési
Tervet köteles készíteni. A tervnek tartalmaznia kell az adott költségvetési év közbeszerzési értékhatárt meghaladó
építési beruházásait, szolgáltatásait és beszerzéseit. A terv elkészült, a Képviselő-testület a 163/2014. (III.27.) Gye.
Kt. számú határozatával jóváhagyta, valamint a 344/2014. (VI.26.) Gye. Kt. határozatával egyszer már módosította.
A terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét.
A törvény lehetőséget ad a tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított
közbeszerzésre is.
2014. év folyamán további – a Kbt. hatálya alá eső – beszerzési igények merültek fel (útépítési, útfelújítási
beruházások) melyek beépítésre kerültek a döntési javaslatban közölt 2014. évi tervbe. A Turisztikai attrakciókkal
kapcsolatos beszerzések ugyan szerepeltek a tervben, de még nem a véglegesen megvalósuló formájukban, ezek
most szintén módosításra kerültek. Néhány tétel törlésre került, az idei évi pályázati lehetőségek figyelembevételével
(Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő belterületi utak fejlesztése DAOP-3.1.1/B-11-20110009).
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntési javaslat jóváhagyására!

Döntési javaslat
"2014. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV 2. sz. módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. §-ában foglaltak
szerint elkészített Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2014. évi Közbeszerzési Tervének 2. sz. módosítását
jóváhagyja az alábbiak szerint:
2014. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV
2. sz. módosítása
- módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Intézmény: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2014.
1)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
Árubeszerzés
2. Beszerzés megnevezése
Gázbeszerzés 2014-2015. gázév
3. Eljárás rendje
Nemzeti
4. Eljárás típusa
Kbt. 121. § (1) bek. b)
5. Beszerzés becsült értéke
35.000.000 M Ft
6. Fedezet
Költségvetési rendeletben biztosítva
7. Eljárás tervezett időpontja
2014. II. negyedév
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8.

Beszerzés tervezett teljesítési ideje

2014-2015 gázév

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

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

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

3)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

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

4)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

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

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

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

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

6)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet

Építési beruházás
Városi közintézmények komplex energetikai
fejlesztése Gyomaendrődön KEOP5.5.0/A/12
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
170.655.317 Ft
Pályázati nyertesség esetén támogatás
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7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

7)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

8)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.

Eljárás rendje
Eljárás típusa

5.
6.
7.
8.

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

9)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

10)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

85%, önerő 15%.
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
Szolgáltatás
Városi közintézmények komplex energetikai
fejlesztése Gyomaendrődön KEOP5.5.0/A/12
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
14.699.830 Ft
Pályázati nyertesség esetén támogatás
85%, önerő 15%
Pályázati nyertesség esetén 2014 évben
Pályázati nyertesség esetén 2015 évben
Építési beruházás
DAOP-5.2.1./D-2008-0002 azonosító számú
„Belvízrendezés az élhetőbb településekért
komplex belvízrendezési program
megvalósítása a belterületen és a
csatlakozó társulati csatornán I. ütem” című
projekten belül kivitelezési kiegészítő építési
beruházás elvégzése Gyomaendrőd
városában vállalkozási szerződés
keretében.
Nemzeti
Kbt. 94. § (3) bek. a) Hirdetmény nélküli
tárgyalásos
49.945.544 Ft
85 % Uniós támogatás, 15% önerő
2014 évben
2014 évben
Szolgáltatás
Teljes körű központi háziorvosi ügyelet
ellátása
Nemzeti
Kbt. 121. § (1) bek. b) Nyílt
48.000.000 Ft
OEP támogatás + költségvetési rendeletben
biztosítva
2014 évben
2014-2016
Építési beruházás
Útfelújítás Gyomaendrődön / Besenyszegi
utca
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
3.072.000 Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2014. II. félév
2014. II. félév

11)
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1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

12)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése
3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

13)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése
3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

14)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése
3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

15)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése
3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

Építési beruházás
"Lélekkel a Körösök mentén" - turisztikai
fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája
tükrében / Hídépítés
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
52.343.036 Ft
pályázati nyertesség esetén 100 %
támogatás
pályázati nyertesség esetén 2014 évben
pályázati nyertesség esetén 2015 évben
Építési beruházás
"Lélekkel a Körösök mentén" - turisztikai
fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája
tükrében / Építés
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
71.344.349 Ft
pályázati nyertesség esetén 100 %
támogatás
pályázati nyertesség esetén 2014 évben
pályázati nyertesség esetén 2015 évben
Építési beruházás
"Lélekkel a Körösök mentén" - turisztikai
fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája
tükrében / Felújítás
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
137.323.853 Ft
pályázati nyertesség esetén 100 %
támogatás
pályázati nyertesség esetén 2014 évben
pályázati nyertesség esetén 2015 évben
Szolgáltatás
"Lélekkel a Körösök mentén" - turisztikai
fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája
tükrében / Kiviteli tervek
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
12.401.576 Ft
pályázati nyertesség esetén 100 %
támogatás
pályázati nyertesség esetén 2014 évben
pályázati nyertesség esetén 2014 évben
Árubeszerzés
"Lélekkel a Körösök mentén" - turisztikai
fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája
tükrében / Élményelem
Nemzeti
Kbt. 121. § (1) b)
32.567.810 Ft
pályázati nyertesség esetén 100 %
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7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

16)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése
3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

támogatás
pályázati nyertesség esetén 2014 évben
pályázati nyertesség esetén 2015 évben
Árubeszerzés
"Lélekkel a Körösök mentén" - turisztikai
fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája
tükrében / Bútorok
Nemzeti
Kbt. 121. § (1) b)
17.294.122 Ft
pályázati nyertesség esetén 100 %
támogatás
pályázati nyertesség esetén 2014 évben
pályázati nyertesség esetén 2015 évben

Gyomaendrőd, 2014. november 28.
………………………………………..
Toldi Balázs
Polgármester

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

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 11. 27.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. november 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Adóellenőrök 2015. évi foglalkoztatása
Enyedi László
Dr. Csorba Csaba jegyző
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzati adóhatóságunk, az önkormányzat és a GYÜSZ-TE között létrejött megállapodásnak megfelelően,
2014. május 1-től augusztus 31-ig két fő adóellenőrt foglalkoztatott, kiknek feladatuk az idegenforgalmi adó
bejelentésével, bevallásával kapcsolatos helyszíni ellenőrzés volt. Foglalkoztatásuk határozott idejű közszolgálati
munkaviszony kertében történt. Illetményük a köztisztviselői besorolásuknak megfelelően meghatározott alapbérből
és a munkájuk eredményessége után számított jutalékból tevődött össze.
Munkájuk eredményességét bizonyítja, hogy az ellenőrzött május-augusztusi időszakban, az elmúlt évhez képest,
5.354 adóköteles vendégéjszakával növekedett a 2014. évi bevallott adóköteles vendégéjszakák száma, valamint
feltárásra került az ellenőrzött hónapokat megelőző időszakra további 888 adóköteles vendégéjszaka. Munkájuk
eredményét forintosítva, a plusz bevételek és az ezt csökkentő kiadások alakulását az alábbi táblázat mutatja be:
Bevételek:
Idegenforgalmi adó
Állami támogatás
Összesen:
Kiadások:
Munkabér
Jutalék
Járulékok
Gépkocsi ktg.térítés
Összesen:
Különbözet:

Előző három év átlagához képest
2.366.350
(6.761*350)
3.549.525
(IFA*1,50)
5.915.875
944.000
1.014.150
528.701
40.500
2.527.351
3.388.524

(118.000*2*4)
(6.761*150)
(1.958.150*0,27)

2013. évhez képest
2.184.700
(6.242*350)
3.277.050
(IFA*1,50)
5.461.750
944.000
1.014.150
528.701
40.500
2.527.351
2.934.399

(118.000*2*4)
(6.761*150)
(1.958.150*0,27)

Az ellenőrök foglalkoztatásának tapasztalatai:
- 15-20 új adózó jelentkezett be idegenforgalmi adó hatálya alá.
- Az eddigi rendszeresen adózók is több vendégéjszakát vallottak be, mint az elmúlt évek hasonló időszakában.
- Az adózók általában nem fogadták rosszul az ellenőrök munkáját.
- Az ellenőrzést csak folyamatosan, rendszeres jelenléttel lehetett hatékonyan végezni.
- Az ellenőrök nem csak az adózatlan vendégéjszakák számának a csökkentésében segítettek, hanem az
adóbevallások határidőben történő benyújtásában is.
Az adóellenőröket, a GYÜSZ-TE-vel kötött megállapodásnak megfelelően 2015. évben is foglalkoztatja
adóhatóságunk. További lehetőség lenne az adóellenőrök hosszabb időszakra történő alkalmazásában, egyéb
adónemek, elsősorban az építményadó ellenőrzése területén. A 2014. évi előzetes felmérésük alapján, egyes
területeken akár másfélszeres, vagy duplája is lehetne az adóköteles üdülőingatlanok száma. Ezen ingatlanok
kiszűrése azonban egy hosszadalmasabb előkészületet igénylő eljárás, melynek elvégzése az adóellenőrök
hosszabb idejű foglalkoztatásával lenne megoldható. Javasoljuk az adóellenőrök 2015. január 1-től szeptember 30ig történő foglalkoztatását. Az év eleji időszakban elvégezhetnék az építményadó ellenőrzéséhez szükséges
adminisztrációs felkészülést (tulajdoni lapok nyomtatása, építéshatósággal történő egyeztetések, adónyilvántartó
programmal történő egybevetések stb.), szeptember hó folyamán pedig még elősegítenék az augusztus havi
idegenforgalmi adóbevallások határidőben, megfelelő tartalommal való benyújtását. Áprilistól augusztus végéig
pedig, az előző év szerinti idegenforgalmi adó helyszíni ellenőrzése mellett, elvégeznék az építményadó
ellenőrzéséhez szükséges helyszíni szemléket is. Illetményük szintén az alapbérből és munkájuk eredményessége
után számított jutalékból tevődne össze.
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és döntésük meghozatalát.
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Döntési javaslat
"Adóellenőrök 2015. évi foglalkoztatása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Adóügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága javasolja a T. Képviselő-testületnek, hogy a két fő adóellenőrt 2015. január 1-től
szeptember 30-ig foglalkoztassa, egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy az adóellenőrök 2015. évre szóló jutalékát a
képviselő-testület decemberi ülésére dolgozza ki.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 12. 18.
Felelős: Dr. Csorba Csaba
Hivatali felelős: Enyedi László
B) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága nem javasolja a T. Képviselő-testületnek az adóellenőrök, az önkormányzat és
GYÜSZ-TE között létrejött megállapodásban foglaltaktól eltérő, hosszabb időszakra szóló foglalkoztatását,
egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy az adóellenőrök 2015. évre szóló jutalékát a képviselő-testület decemberi
ülésére dolgozza ki.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 12. 18.
Felelős: Dr. Csorba Csaba
Hivatali felelős: Enyedi László
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14. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. november 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Raiffeisen Mindenki ebédel 2014 TÉL
Kürtiné Erdősi Klára
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyermekétkeztetési Alapítvány az alapító okiratában meghatározott feladatával összhangban pályázatot írt ki
annak érdekében, hogy hazánk településein ne csak a szorgalmi időszakban, hanem azon kívül hétvégeken, iskolai
szünetekben (tavasz, nyár, tél) minden óvodás és általános iskolás korú gyermek rendszeresen táplálkozzék.
A pályázatot kizárólag települési önkormányzatok nyújthatják be. A kedvezményezettek a szegénysorban élő
óvodás, illetve általános iskoláskorú gyermekek (3-14 év), akiket a település oktatási intézményei jelölik ki. Egy
családból több gyermek is kijelölhető.
A pályázó települések közül 15-20 pályázó lehet nyertes, országosan kb. 300-400 gyermek 6 havi ellátására nyílik
lehetőség. Egy település alapesetben 30 gyermek ellátására nyújthat be pályázatot.
Önrész biztosítása az Önkormányzatok részéről nem szükséges.
Egy gyermek fél éves ellátása a jelen pályázat keretében átlagosan 45.000 Ft-ba kerül. Ez magában foglalja a 2014.
év december 22-től 2015. május 31-ig valamennyi hétvégére 1-1 adag, a tavaszi szünetre naponta 1-1 adag, így fél
évre minimum 80 adag ennivaló átadását.
Az alapítványi szállítmányok tartalmaznak mélyhúzott fóliával ellátott, forró vízben melegíthető készételeket, melyek
tárolása, kezelése hűtést igényel. Így a helyszínen szükséges biztosítani egy legalább 180 liter tárolókapacitású
hűtőszekrényt! Külön tisztiorvosi engedélyre, képzett személyzetre és különlegesen kialakított tárolóhelyre nincs
szükség.
A pályázat elbírálásának módja:
A határidőig beérkezett pályázatokat az Alapítvány kuratóriuma és külső tanácsadói értékelik. A beérkezett
pályázatok számától és a települések helyének eloszlásától függően dönt azokról a pályázókról, akik a Raiffeisen
Bank Zrt. által a Facebook.com weboldalra felkerülnek a nyilvános szavazásra (maximum 20 település). A nyilvános
szavazáson minden olyan magyar és külföldi állampolgár szavazhat, akinek internetes elérhetősége van és
regisztrált Facebook tag. A nyertes pályázók (maximum 10 település) az internetes szavazáson legtöbb szavazatot
kapott településekből kerülnek ki. A weben történő szavazás 2014. december 1. napján indul és 2014. december 12.
napjával zárul.
Előzetes egyeztetések alapján - nyertes pályázat esetén - az endrődi településrészen szegénysorban élő gyermekek
közül kerül kiválasztásra 30 kisgyermek a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola nevelői által. Az
alapítványi szállítmányokat az iskola épületében, az ottani alkalmazottak veszik majd át és osztják ki az érintett
gyerekeknek.
A pályázat beérkezési határideje 2014. november 21. 23:59 éjfél. Önrész biztosítására nincsen szükség, a
pályázathoz határozatot csatolni nem kell.
Mivel a pályázat benyújtási határideje korábbi, mint a Képviselő-testület soron következő ülésének dátuma, így jelen
formában kívánjuk tájékoztatni a Tisztelt Képviselő-testületet a pályázat benyújtásáról.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételére.

Döntési javaslat
"Raiffesen Mindenki ebédel 2014 TÉL"
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 a Raiffeisen Mindenki Ebédel 2014 TÉL pályázati felhívás alapján elkészített
44

pályázat benyújtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Támogatás elnyerése esetén a program megvalósításának időtartama 2014. december 22. – 2015. május 31.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 11. 27.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Kürtiné Erdősi Klára
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. november 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

„Útalap építés Gyomaendrőd, Besenyszegi utcában” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati
felhívás és dokumentációjának megtárgyalása
Nyíri Szmolár Eszter
Nagyné Perjési Anikó egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság!
Az „Útalap építés Gyomaendrőd, Besenyszegi utcában” tárgyú beruházást 2014. november 6-án tárgyalta a T.
Képviselő-testület és döntött a közbeszerzési eljárás megindításáról. Ugyanekkor létrehozta az eljárásban
közreműködő szakértő Bíráló bizottságot is, mely Bizottság 2014. november 12-én tartott ülésén megalkotta az
ajánlati felhívást és dokumentációt (jelen előterjesztés melléklete).
A nevezett eljárást a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) egybeszámítási
szabályait figyelembe véve a Kbt. 122/A. § szabályai szerint lehetséges megvalósítani, miszerint az ajánlatkérő az
eljárást megindító felhívás közzététele helyett legalább három - a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit
az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes - gazdasági szereplőnek köteles egyidejűleg, közvetlenül írásban
ajánlattételi felhívást küldeni. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor az egyenlő bánásmód
elvének megfelelően és lehetőleg különösen a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni.
Fentieket figyelembe véve az alábbi három gazdasági szereplőt javasoljuk meghívni:
- Tótkaép Építőipari Kft. 5500 Gyomaendrőd, VI. kerület 540, info@totkaep.hu
- Bereczky és Tsa Bt. 5500 Gyomaendrőd, Ipartelepi utca 3., info@bereczkiestarsa.hu
- Gyuricza Miklós ev. 5500 Gyomaendrőd, Pásztor J. u. 20. gyuricza.miklos@freemail.hu
Kérem a T. Bizottságot az ajánlati felhívás és dokumentáció áttanulmányozására, a döntési javaslatok
jóváhagyására!
1. döntési javaslat
"Útalap építés Gyomaendrőd, Besenyszegi utcában - ajánlati felhívás és dokumentáció"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel,
névszerinti (nyílt) szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottsága jóváhagyja az „Útalap építés Gyomaendrőd, Besenyszegi utcában” tárgyú közbeszerzési eljárást
megindító felhívást és dokumentációt.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 11. 27.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
2. döntési javaslat
""Útalap építés Gyomaendrőd, Besenyszegi utcában" tárgyú közbeszerzési eljárásra felhívandó gazdasági
szereplők"
Tervezett döntéstípus: határozat
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Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási 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 az „Útalap építés Gyomaendrőd, Besenyszegi utcában” tárgyú közbeszerzési eljárásra az alábbi
gazdasági szereplőket hívja fel:
- Tótkaép Építőipari Kft. 5500 Gyomaendrőd, VI. kerület 540, info@totkaep.hu
- Bereczky és Tsa Bt. 5500 Gyomaendrőd, Ipartelepi utca 3., info@bereczkiestarsa.hu
- Gyuricza Miklós ev. 5500 Gyomaendrőd, Pásztor J. u. 20. gyuricza.miklos@freemail.hu
Egyben utasítja a Közbeszerzési csoportot, hogy az ajánlati felhívást és dokumentációt fenti gazdasági szereplők
részére a mai napon küldje meg.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 11. 27.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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Műszaki leírás
Excel táblázatok

I. fejezet
AJÁNLATI FELHÍVÁS
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ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Építési beruházás
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1.) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Postai cím:
Selyem út 124.
Postai
irányítószám: 5500

Város/Község: Gyomaendrőd
Kapcsolattartási pont(ok):
Városüzemeltetési Osztály
Címzett:
Nyíri-Szmolár Eszter
E-mail: nyiri@pmhiv.gyomaendrod.hu

Ország: Magyar

Telefon: +36 66 581-232

Fax: +36 66 283-288

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
http://www.gyomaendrod.hu/
További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási ponton.
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pontra.
I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Regionális/helyi szintű
I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG
I.3.1.) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK
Egyéb (nevezze meg): Önkormányzati feladatok
I.4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést:
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1.) MEGHATÁROZÁS
II.1.1.) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Útalap építés Gyomaendrőd, Besenyszegi utcában

3

□ igen X nem

II.1.2.) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Építési beruházás, kivitelezés
A teljesítés helye:
5500 Gyomaendrőd, Besenyszegi utca (3214 hrsz., Fő úti csatlakozástól a Besenyszegi utca
aszfaltos részéig).
NUTS-kód

HU-332

II.1.3.) Közbeszerzésre vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul.
II.1.4.) A szerződés meghatározása/tárgya:
Útalap építés Gyomaendrőd, Besenyszegi utcában vállalkozási szerződés keretében.
II.1.5.) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kiegészítő szójegyzék
(adott esetben)

Fő szójegyzék
Fő tárgy

További
tárgy(ak)

45233141-9 (Közútkarbantartás)

45233142-6 (Közútjavítás)
45233140-2 (Közúton folyó munkák)
45234130-6 (Útalapzat építése)

II.1.6.) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
□ igen X nem
II.1.7.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadható változatok (alternatív ajánlatok):

□ igen X nem

II.2.) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1.) Teljes mennyiség vagy érték: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót
beleértve)
Gyomaendrőd, Besenyszegi utca (3214 hrsz., Fő úti csatlakozástól a Besenyszegi utca aszfaltos
részéig) 1 db útalap építés összesen 240 m mennyiségben
Becsült érték Áfa nélkül: 3.072.000.- Pénznem: HUF
II.2.2.) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): □ igen X nem
II.2.3.) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: □ igen X nem
II.3.) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE
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A szerződés teljesítési határideje: 2014. december 31.
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1.) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK
III.1.1.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi kötbér: Mértéke a szerződés szerinti ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 0,3%-a
naptári naponta, de legfeljebb a szerződés szerinti ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 10%a.
Teljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a kivitelezés idejére teljesítési biztosíték nyújtási
kötelezettséget ír elő. A teljesítési biztosíték mértéke az Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 2%-a. A
teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell rendelkezésre bocsátani. A teljesítési
biztosíték mértékét a jótállási idő kezdetéig tartó érvényességgel kell fenntartani. A teljesítési
biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban
nyilatkoznia kell (Kbt. 126.§ (5) bekezdés).
Jótállási kötelezettség: Ajánlatkérő jótállási kötelezettséget ír elő, melynek mértéke 24 hónap,
az időszak kezdete a műszaki átadás-átvétel befejezésének dátuma.
Jótállási biztosíték: a műszaki átadás-átvételt követően teljes körű jótállási biztosíték
biztosítása, melynek mértéke a nettó vállalási összeg 2 %- a, mely 24 hónap időtartamig szól, a
Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontja szerint.
A jótállási igények teljesítésére kikötött biztosíték vonatkozásában ajánlatkérő nem teszi
lehetővé, hogy a fizetési számlájára történő a) pont szerinti befizetés helyett a biztosíték vagy
annak meghatározott része az ajánlattevőnek a (rész)teljesítésért járó ellenértékből levonás
útján kerüljön biztosításra.
Az előírt biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról – a Kbt. 126. § (5)
bekezdése alapján – az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
III.1.2.) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre:
(adott esetben)
A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése során alkalmazandók: különösen a Kbt. 130. § (3)
bekezdése alapján a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése, a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12.§, 13. §
(1)-(2) és (4)-(6) bekezdései, és 14.§ (1) – (3) bekezdései, a 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A §
(amely alvállalkozó tekintetében is alkalmazandó).
Ajánlatkérő tartalékkeret képzését nem köti ki.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít, résszámla lehetőségét kizárja.
A kifizetés rendje:
Ajánlatkérő a következők szerint teljesít kifizetéseket:
a) ajánlattevő által benyújtott számlákat a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-ában
foglaltaknak megfelelően, amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez
alvállalkozót vesz igénybe.
b) az ajánlattevő által benyújtott számlák tekintetében a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően – amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez
alvállalkozót nem vesz igénybe – a számlák kiegyenlítése szerződésszerű és a jogszabályoknak
megfelelő számlák és mellékletei Ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül
történik.
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Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint.
Az ÁFA mértéke a mindenkori hatályos, vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerinti.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
III.1.3.) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve
jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) által gazdasági
társaság, illetve jogi személy létrehozását.
III.1.4.) Egyéb különleges feltételek (adott
esetben)

□ igen X nem

III.2.) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1.) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok
(kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre
vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem),
alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a
Kbt. 56. § (1) bekezdésben, valamint a Kbt. 57. § (1) bek. a)-d) és f) pontjaiban felsorolt kizáró
okok hatálya alatt áll.
2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésben
felsorolt kizáró okok hatálya alatt áll.
3. Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírja az építőipari kivitelezési
tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában a Kbt. 57. § (1) bekezdésének d)
pontja alapján az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében
szereplés követelményét, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén
a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés követelményét (feltéve, hogy a
letelepedés szerinti ország joga azt előírja).
A Kbt. 75. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a kizáró okok [56-57. §] hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok [56-57. §] az eljárás során következett be.
AZ IGAZOLÁS MÓDJA:
1. A Kbt. 122. § (1) bekezdés alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja esetében a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. § alapján kell
eljárni.
2. Az ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más
szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban meghatározott kizáró okok vonatkozásában az
ajánlattevő választása szerint:
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a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f)
pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bejezdés a)-d) és f)pontja
szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát – a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti
nyilatkozat mellett –, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet
nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d)
és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
3. A Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró ok fenn nem állása vonatkozásában a
306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet. 8. § (1) bekezdése figyelembe vételével a névjegyzékben
szereplés tényét ajánlatkérő a magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági
nyilvántartásból ellenőrzi.
III.2.2.) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

GP1: A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
GP1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást
14. § (1) bekezdés c) pontja alapján
megindító felhívás feladását megelőző három
nyilatkozat az eljárást megindító felhívás
üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül
megküldését megelőző három üzleti év
számított – árbevétele nem éri el a nettó
teljes – általános forgalmi adó nélkül
3.000.000,- Ft-ot.
számított – árbevételéről, évenkénti
bontásban, attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, amennyiben
ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem
rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében az
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása
nem lehetséges, az e pontokkal
kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett
bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek
tekintett egyéb nyilatkozattal vagy
dokumentummal igazolhatja ezen pénzügyi
és gazdasági alkalmasságát.
GP2: Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia GP2: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem
szükséges a szakmai felelősségrendelkezik a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 9.
biztosításának fennállásáról szóló
§-ában előírt dokumentummal.
igazolását. Építési beruházás esetében az
ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy
meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni
az ajánlatkérő által az eljárást megindító
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felhívásban vagy a dokumentációban előírt
mértékű és terjedelmű
felelősségbiztosításra. Ha ajánlattevő nem
rendelkezik felelősségbiztosítással,
nyilatkozatot kell benyújtania, hogy
nyertessége esetén a szerződéskötés
időpontjáig megfelel a 306/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 9. §-ában foglaltaknak.
(310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1)
d) pont.)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. §
(4)-(6) bekezdésében foglaltakra.
A GP1. és GP2. pontban előírt alkalmassági
követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
III.2.3.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

MSZ1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást
MSZ1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
megindító felhívás feladásának napjától
15. § (2) bekezdés a) pontja alapján az
visszafelé számított öt évben (60 hónapban)
ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé
nem teljesített szerződésszerűen, végleges
számított öt év (60 hónap) legjelentősebb
építési beruházásainak ismertetése. Igazolás műszaki átadás-átvétellel lezárt, egy darab,
települési (például városi) környezetben
módja: ajánlattevő nyilatkozata, valamint a
szerződést kötő másik fél által adott igazolás megépített legalább nettó 3 millió forint értékű
(310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (3) és útépítés és/vagy útfelújítás, útkarbantartás
tárgyú építési szerződést.
(5) bekezdés).
Az ajánlatban csatolni kell az előírt időszakban
teljesített legjelentősebb építési beruházás
ismertetésére szolgáló, a Kr. 16. § (5)
bekezdése szerint a Kr. 16. § (3) bekezdésének
megfelelő igazolást. Az igazolásban meg kell
adni legalább:
- a vállalkozó nevét, székhelyét
- a szerződést kötő másik felet (megrendelőt)
és elérhetőségét (legalább név, cím,
telefonszám),
- az ellenszolgáltatás összegét,
- közös ajánlattevői/alvállalkozói teljesítés
esetén a részesedés százalékos mértékét és a
részesedésnek megfelelő teljesítés értékét,
- a teljesítés idejét (kezdés/befejezés naptári
nap pontossággal, külön feltüntetve a
végleges műszaki átadás-átvétel dátumát)
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- és a teljesítés helyét, a megépített
létesítmény megnevezését,
- az elvégzett munkák felsorolását, az
elvégzett munka mennyiségi adatait (közös
ajánlattevői /alvállalkozói teljesítés esetén a
saját teljesítés mennyiségi adatait), valamint,
hogy - a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e (Kr. 15. §
(2) bekezdés a) pont).
Az ismertetésnél elegendő kitérni az
alkalmasság minimumkövetelményeiben
meghatározottakra, az alkalmassági
előírásoknak megfelelő építési
beruházás(ok)ra. Az ismertetés tartalmazzon
minden olyan adatot, mely az alkalmasság
megítéléséhez, az alkalmassági
minimumkövetelményekben
megfogalmazásra került.
Amennyiben a referenciamunkát az
ajánlattevő/alvállalkozó/más szervezet közös
ajánlattevőként /alvállalkozóként teljesítette,
úgy a teljesítésből kizárólag csak az
ajánlattevő/alvállalkozó/más szervezet saját
teljesítése fogadható el, ez alól kivételt képez
a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (6)
bekezdésében szabályozott eset.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 129. §
(7) bekezdésében foglaltakra.
A 30/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2)
bekezdésének megfelelően ajánlatkérő
megjelöli, hogy a referencia a szerződés
teljesítésének egészére vonatkozó
alkalmasságot igazol.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 306/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében
foglaltakra. Az a szervezet, amelynek korábbi
teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b)
pontjában foglaltak szerint az alkalmasság
igazolásához az ajánlattevő (részvételre
jelentkező) felhasználta, a szerződés
teljesítése során a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban:
Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként
felel az ajánlattevő teljesítése azon részének
elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár
megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az
ajánlattevő (részvételre jelentkező)
alkalmasságát a korábbi teljesítések
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bemutatása igazolta.
MSZ2. Azoknak a szakembereknek
MSZ2. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem
(szervezeteknek) a megnevezése,
rendelkezik műszaki szakemberrel (összesen
végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai legalább 1 fő):
tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván
aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti
vonni a teljesítésbe (Kr. 15. § (2) bekezdés e) MV-KÉ (Közlekedési építmények szakterület)
pont), annak feltüntetésével, hogy melyik
vagy MV-KÉ-R (Közlekedési építmények
szakembert mely pozícióba ajánlja meg az
szakterület részszakterülete) felelős műszaki
ajánlattevő. Az ismertetésnél elegendő kitérni vezetői jogosultság megszerzéséhez
az alkalmasság minimumkövetelményeiben szükséges, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
meghatározottakra, az alkalmassági
szerinti szakirányú, vagy azzal egyenértékű
előírásoknak megfelelő szakemberekre.
végzettséggel és a 266/2013. (VII.11.) Korm.
Ajánlattevőnek be kell nyújtania igazolásként rendelet szerinti szakmai gyakorlattal
a szakemberek tekintetében nyilatkozatát,
rendelkezik az alábbiak szerint:
emellett csatolandó a szakmai tapasztalatot - okleveles építőmérnök végzettséggel és
ismertető szakmai önéletrajz, valamint a
legalább 3 éves szakmai gyakorlattal; vagy
szakemberek végzettségét, képzettségét
- építőmérnök, vagy mélyépítési mérnök, vagy
igazoló dokumentumok egyszerű másolata. közlekedésépítési mérnök végzettségek
Ajánlatkérő e vonatkozásban külön is előírja, valamelyikével, és legalább 4 éves szakmai
hogy a szakmai önéletrajzban a szakmai
gyakorlattal; vagy
gyakorlat megfelelő részletezettséggel
- közlekedésépítő technikus, útépítő technikus,
kerüljön ismertetésre. A szakmai önéletrajzból vasútépítő technikus, hídépítő technikus,
egyértelműen ki kell derülnie azoknak az
mélyépítő technikus végzettségek
adatoknak, melyet a szakemberek
valamelyikével, és legalább 5 éves szakmai
vonatkozásában az alkalmassági
gyakorlattal.
minimumkövetelmények előírnak.
A szakemberek tekintetében alkalmassági
kritériumként ajánlatkérő a vonatkozó,
szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó
jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal
egyenértékűnek tekintett végzettséget, illetve
a jogosultság megszerzéséhez szükséges
szakmai gyakorlati időt írja elő.
Amennyiben a bemutatott szakember
szerepel a szakmavégzési jogosultságot
igazoló kamarai nyilvántartásban, a
jogosultság megszerzéséhez szükséges
mértékű szakmai gyakorlatot ajánlatkérő
ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet
(kamara) által vezetett nyilvántartás
ellenőrzésével is. Ezért jelöljék meg a
szakemberek önéletrajzukban, hogy a
jogosultság mely elektronikus elérési úton
ellenőrizhető. Amennyiben a szakember nem
szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem
ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül,
abban az esetben a jogosultságot igazoló
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dokumentum benyújtása vagy az alkalmassági
feltételnek a szakmai önéletrajzban történő
teljes körű igazolása szükséges, arra
tekintettel, hogy Ajánlattevőnek (közös
ajánlattevőnek) benyújtott ajánlatában
cégszerűen nyilatkoznia kell, hogy a
megajánlott szakember a kamarai
nyilvántartásba vétellel a szerződés
megkötéséig rendelkezni fog.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell – adott
esetben – az ajánlattevővel nem
munkaviszonyban álló szakember kifejezett
nyilatkozatát, hogy az ajánlattevő nyertessége
esetén rendelkezésre áll és közreműködik a
teljesítésben az ajánlatban szereplő
beosztásban, és nincs más olyan
kötelezettsége a jelzett időszak(ok)ra
vonatkozóan, amely a szerződés
teljesítésében való munkavégzését bármilyen
szempontból akadályozná.
Az ajánlatban valamennyi szakember
tekintetében nyilatkozni szükséges arról, hogy
mely szakember mely pozíció(k)ra kerül
megjelölésre.
Ajánlattevő – adott esetben – csatolja
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
nyertesség esetén gondoskodik ajánlattevő az
adott szakemberek kamarai nyilvántartásba
vételéről, valamint hogy a nyilvántartásba
vétel elmaradása a szerződéskötéstől való
visszalépést jelenti a Kbt. 124. § (4) alapján és
tudomásul veszi, hogy ebben az esetben
ajánlatkérő a második legkedvezőbb
ajánlattevővel köt szerződést.
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
vállalkozó kivitelezői névjegyzékében
megjelenített 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 15. § (2) bekezdés előírásainak
megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a
gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő
által meghatározott követelményeknek, a
követelmény és a megfelelést igazoló
dokumentum helyének pontos megjelölését is
elfogadja az ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében
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meghatározott dokumentumok benyújtása
helyett.
III.2.4.) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott

□ igen X nem

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott

□ igen X nem

III.3.) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ
KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1.) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz
(képzettséghez) van kötve

□ igen X nem

III.3.2.) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét
X igen □ nem
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1.) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1.) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők.
122/A. § szerinti, hirdetmény közzététele nélkül indított eljárás.
IV.1.2.) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma 3
IV.2.) Értékelési szempontok
IV.2.1.) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
X A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2.) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni:

□ igen X nem

IV.3.) Adminisztratív információk
IV.3.1.) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
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—
IV.3.2.) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi
□ igen X nem
közzétételre □
IV.3.3.) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/12/03
Időpont: 11:00 óra
IV.3.4.) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
Magyar
IV.3.5.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.6.) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések
felbontásának feltételei
Dátum: 2014/12/03

Időpont: 11:00 óra

Hely: Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. Díszterem
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult
személyek

X igen □ nem

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Kbt. 62.§ (2) bekezdése alapján meghatározott személyek.
V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1.) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (adott
esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű □ igen X nem
V.2.) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy
programmal kapcsolatos
□ igen X nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3.) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1.) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése
az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben)
X igen □ nem
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V.3.2.) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával
kapcsolatos további információk: (adott esetben)
Az ajánlatkérő térítésmentesen bocsátja a dokumentációt az ajánlattevők rendelkezésére. A
dokumentáció másra nem ruházható át.
V.3.3.) A III.2.2.) és a III.2.3.) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
X igen □ nem
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése,
amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2. GP1., GP2.; III.2.3. MSZ1., MSZ2.
V.3.4. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra:
□ igen X nem
V.4.) Egyéb információk:
1. Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 122. § (5) bekezdésében
valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók.
Az ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart, ugyanakkor előírja, hogy a beruházás helyszínének
megtekintése ajánlattevő kötelessége és ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlatát a helyszín
teljes körű ismeretében tegye meg. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a
beruházás helyszínei közútról elérhetőek, engedély nélkül megtekinthetőek.
2. Ajánlatok benyújtása: A Kbt. 61. § (1) bekezdése alapján az ajánlatot 1 eredeti nyomtatott
példányban és egy digitális másolati példányban az eljárást megindító felhívásban és a
dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően írásban és
zártan, az I.1. pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az
ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti
határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az
ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az
ajánlattevőt terheli. A borítékra rá kell írni: „Útalap építés Gyomaendrőd, Besenyszegi
utcában. Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártáig!” A közvetlenül benyújtott
csomag átvételéről az Ajánlatkérő átvételi elismervényt ad.
Az ajánlatot digitális adathordozón (pl. CD/DVD-n) elektronikusan is csatolni kell az ajánlathoz
(Kbt. 61. § (1) bek.). Az elektronikus dokumentumok kívánt formátuma: pdf. vagy azokkal
egyenértékű formátum bármelyike. Amennyiben az eredeti és az elektronikus adathordozón
beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül
értékelésre, ajánlatkérő azt tekinti irányadónak.
A nem elektronikusan beadott ajánlat formai követelményei a következők:
a) Az ajánlatokat roncsolás mentesen, nem bonthatóan, összefűzve, oldalszámozással ellátva
kell benyújtani.
b) Az ajánlatba oldalszámozással ellátott tartalomjegyzéket csatolni kell. Az Ajánlat
valamennyi tartalommal bíró oldalát egymást követő folyamatos oldalszámozással kell
ellátni úgy, hogy a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható
legyen.
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c) Az Ajánlat eredeti példányát nyomtatott betűvel, tintával, gépírással, vagy más
kitörölhetetlen módon olvashatóan kell megírni, és minden egyes, az adott gazdasági
szereplőre vonatkozó saját nyilatkozatot a Ctv. hatálya alá tartozó szervezet esetén
cégszerűen alá kell írnia az adott gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult vezetőjének.
d) Az ajánlatot egy eredeti papír alapú és 1 db elektronikus (pl. CD/DVD) másolati
példányban kell benyújtani.
e) Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni a Kbt. 60. § (6) bekezdés szerint, amely
tartalmazza a Kbt. 62. § (3) bekezdés szerinti adatokat, információkat.
3. Ajánlattevői nyilatkozatok: Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett
nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) és Kbt. 60. § (5) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 40. § (1)
bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a) a
közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre
jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a
közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók
közre fognak működni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a
Kbt. 55.§ (5) bekezdésére; az 55.§ (6) bekezdés a)-b) pontjára amennyiben releváns.
4. Fordítás: Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására
csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat,
igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra és benyújtásra, úgy az
ajánlatkérő előírja a fordítás benyújtását. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott
dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni. Felelős fordítás alatt az
ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult
személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának
a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
5. A dokumentumok benyújtásának formája: A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján, az ajánlatkérő
elfogadja a dokumentumok egyszerű másolatban történő benyújtását. A Kbt. 36. § (3)
bekezdésének megfelelően ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlat eredeti, papír alapú
példányának a 60. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
6. Tájékozódási kötelezettség: A Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az
ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a
fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint hogy tájékozódjon a munkavállalók
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés
helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek
ingyenesen teszik elérhetővé.
7. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját vagy
ezzel egyenértékű okiratot annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő
nyilatkozatokat a képviseletre jogosult személy írta alá. Meghatalmazás esetén közokiratba
vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás is csatolandó. A
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 7. § alapján az ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet
és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
8. Hiánypótlás: Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. §-a szerinti feltételekkel és
teljes körűen biztosítja.
9. Közös ajánlattétel: Közös ajánlattétel esetére ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a
Kbt. vonatkozó rendelkezéseire, különösen a Kbt. 25. §-ban foglaltakra. Közös ajánlattétel
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esetén a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
10. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az építési beruházások közbeszerzésének részletes
szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § alapján építési beruházás esetében az
ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára –
felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az
ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban vagy a dokumentációban előírt mértékű és
terjedelmű felelősségbiztosításra. Az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban előírt
mértékű és terjedelmű felelősségbiztosítás 3 millió Ft/év és legalább 3 millió Ft/káresemény
mértékű építés-szerelési tevékenységet magában foglaló felelősségbiztosítás szerződéssel kell
rendelkezni.
11. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlathoz csatolni szükséges az árazott
költségvetést.
12. Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők
vonatkozásában a Kbt. 57. § (1) bekezdésének d) pontja alapján az Étv. szerinti, építőipari
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország
nyilvántartásában szereplés követelményét (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt
előírja), melyet a hatályos nyilvántartásokban ellenőriz.
13. A Kbt. és Ptk. alkalmazása: A felhívásban és a dokumentációban a „Kbt.” rövidítés alatt a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény értendő. Az eljárást megindító felhívásban nem
szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadók. A közbeszerzési
eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
V.5.) A felhívás megküldésének időpontja: 2014/11/18
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II. fejezet
TÁJÉKOZTATÓ
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1. Általános információk
Az ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész,
Nemzeti eljárásrend keretében a Kbt. 122./A. § (1) bekezdése alapján hirdetmény közzététele nélküli
közbeszerzési eljárást indít „Útalap építés Gyomaendrőd, Besenyszegi utcában” tárgyában.
Az ajánlatkérő a Kbt. 49. § alapján az ajánlatok összeállításának megkönnyítése, a megfelelő ajánlattétel
elősegítése érdekében ajánlatkérési dokumentációt állított össze.
Az ajánlatkérési dokumentáció átvételével az ajánlattevő elfogadja a jelzett tárgyban megindított
közbeszerzési eljárásnak az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó ajánlatkérési
dokumentációban lefektetett szabályait, előírásait és ajánlatkérői elvárásait.
Jelen ajánlatkérési dokumentáció az eljárást megindító felhívással együtt kezelendő. Amennyiben az
eljárást megindító felhívás és az ajánlatkérési dokumentáció között eltérés adódik, az eljárást megindító
felhívás az irányadó.
A Kbt. 49. § (6) bek. értelmében az ajánlatkérési dokumentáció – hivatkozott jogszabályhelyben
rögzítettek szerinti – átvétele, vagy elektronikus úton való elérése az eljárásban való részvétel és az
érvényes ajánlattétel feltétele. Az ajánlatkérési dokumentáció másra nem ruházható át, nem tehető
közzé.

1.1. Az ajánlattétel költségei
Az ajánlattevőnek kell viselnie minden, az ajánlata elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban
felmerülő költséget.

1.2. Ajánlatkérő kapcsolattartási pontja, kapcsolattartásra kijelölt személye
Ajánlatkérő:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Kapcsolattartó:
Nyíri-Szmolár Eszter – műszaki ügyintéző
Telefon: +36 (20) 800-7250, +36 66 581 232
Telefax: +36 (66) 581-232
e-mail: nyiri@pmhiv.gyomaendrod.hu

1.3. Fontosabb határidők és dátumok
2014. a benyújtás előtti 5. nap.
Kiegészítő tájékoztatás-kérés tervezett határideje:
Kiegészítő tájékoztatás-megküldésének tervezett határideje:
2014. a benyújtás előtti 3. nap.
Az ajánlat beadásának határideje:
2014. december 03. 11:00 óra
Az ajánlatok bontásának időpontja:
2014. december 03. 11:00 óra
Szerződéskötés várható időpontja:
2014. december 16.
Szerződés teljesítési határideje:
2014. december 31.
Az ajánlati kötöttség: az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.

18

1.4 Az ajánlatot alkotó iratok
Melléklet
1. Iratminta
2. Iratminta
3. Iratminta

4., 4.1, 4.2,
Iratminta
5. Iratminta
6. Iratminta
7. Iratminta
8. Iratminta
9. Iratminta
10. Iratminta

11. Iratminta
12. Iratminta
13. Iratminta
14. Iratminta
15. Iratminta
16. Iratminta
17. Iratminta

4.3.

Megnevezés
Előlap (fedlap)
Ajánlati felolvasólap
Ajánlati adatlap
Tartalomjegyzék, amely oldalszámokat is tartalmaz
Ajánlattételi nyilatkozat
Az ajánlattevő, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
aláírási jogosultságának igazolása (aláírási címpéldány)
A kizáró okok fent nem állásának igazolásáról szóló nyilatkozatok
A Kbt. 40. § (1) bek. szerinti ajánlattevői nyilatkozatok
Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolása – ezen belül:
Nyilatkozat az árbevételi adatok kapcsán
Nyilatkozat a felelősség biztosításról
Műszaki, szakmai alkalmasság igazolása – ezen belül:
Legjelentősebb szolgáltatások bemutatása
Referenciaigazolás
Nyilatkozat a szakemberekről
Nyilatkozat a rendelkezésre állásról
Szakember/ek önéletrajza
Szakember/ek végzettségének igazolása
(Adott esetben!) Szakember/ek kamarai tagságának igazolása (amennyiben
központilag elérhető nyilvántartásokban nem szerepel)
Egyéb iratok, nyilatkozatok
Nyilatkozat a Kbt. 55. § (5), (6) bekezdésének megfelelően
(Adott esetben!) Nyilatkozat az erőforrás rendelkezésre állásáról
Nyilatkozat üzleti titokról a Kbt. 80. § kapcsán
Nyilatkozat az ajánlat elektronikus példányáról
Nyilatkozat a teljesítési biztosítékról
Nyilatkozat a jótállási biztosítékról
Nyilatkozat a szerződés-tervezetről
Excel táblázat
Elektronikus példány

CD/DVD melléklet
Megjegyzés:
Az ajánlatkérő javasolja, hogy az ajánlat a fenti iratokat – a megadott sorrend szerint – tartalmazza.

2. Az ajánlatkérési dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések
értelmezése
A jelen közbeszerzési eljárás nemzeti értékhatárt meghaladó értékű a Kbt. 122./A § (1) bekezdése szerinti
hirdetmény közzététele nélkül induló közbeszerzési eljárás (Kbt. Harmadik rész).
2.1 Kbt.: A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
2.2 Ajánlatkérő: az eljárást megindító felhívás 1. pontjában meghatározott szervezet, amely azonos a
közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben a Megrendelővel.
2.3 Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be.
A Kbt. 4. § 9. pontja értelmében gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki,

19

illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását
vagy szolgáltatások nyújtását kínálja.
Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban – részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén
ugyanazon rész tekintetében –
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja
(Kbt. 28. § (1) bek.).
2.4 Közös Ajánlat: több gazdasági szereplő, Ajánlattevő közösen is nyújthat be ajánlatot (Közös
Vállalkozás/Konzorcium). A közös ajánlattétel alapvető szabályait a Kbt. 25. § tartalmazza.
Közös ajánlattétel esetében
• a közös ajánlattevőknek meg kell határozniuk a szerződés azon részeit, amelyeket majd
Ajánlattevőként maguk teljesítenek,
• a közös ajánlattevőknek meg kell határozniuk egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők
nevében eljárni jogosult képviselőt,
• minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését,
Az eljárás során előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott gazdasági és
pénzügy helyzetre vonatkozó követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. (Kbt. 55. § (4) bek.)
A Közös Ajánlathoz csatolniuk kell egymás közötti (konzorciumi) előzetes megállapodásukat.
Az Ajánlattevők csak egy Ajánlatban vehetnek részt vagy egyénileg, vagy egy Konzorcium partnereként.
(Kbt. 28. § (1) bek. a) pont)
Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott
gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az
ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
2.5 Alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött
szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag
szállítót,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót.
Az ajánlatban a Kbt. 40. § (1) bek. szerinti nyilatkozatokat – nemleges tartalom esetén is – csatolni
szükséges.
Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog
közvetlenül részt venni a szerződés – részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre
vonatkozó szerződés – teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az
ajánlatban (részvételi jelentkezésben) és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként (a
közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában részvételre jelentkezőként) kell, hogy szerepeljen.
Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy
milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.
(Kbt. 26. §)
2.6 Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet: Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges
alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) kapacitására is támaszkodhat (Kbt. 55. §
(5) bek.), azaz az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy
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személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
2.7 Dokumentáció: általános és speciális követelményeket tartalmazó anyag.

3. Ajánlat
Ajánlat kizárólag a megadott tárgyban, az eljárást megindító felhívásban és a jelen Dokumentációban
meghatározott követelményeket kielégítően lehet benyújtani. (Kbt. 60. § (1) és (3) bek.) Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet, hogy alternatív ajánlat tétele nem lehetséges.

4. Kiegészítő tájékoztatás
Az Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást kérhet az eljárást megindító felhívásban és a Dokumentációban
foglaltakkal kapcsolatban az ajánlat benyújtására nyitva álló határidő lejárta előtt. A kiegészítő
tájékoztatás kérést a Kbt. 122. § (5) bek-vel összefüggésben ésszerű időben kell feltenni, annak
érdekében, hogy ajánlatkérő szintén, a hivatkozott jogszabályhelyben előírt ésszerű időben
megválaszolhassa azokat.
Az Ajánlattevőknek a kiegészítő tájékoztatás iránti igényeiket (a továbbiakban: kérdések) írásban kell
benyújtaniuk (faxon, e-mailen) az eljárást megindító felhívás I. 1. pontjában meghatározott
elérhetőségeken, és Ajánlatkérő csak az ilyen módon megküldött kérdéseket tekinti hatályosnak. Az
egyéb helyen benyújtott vagy más email címre/faxszámra megküldött kérdést Ajánlatkérő nem veszi
figyelembe. Az Ajánlattevő felelőssége, hogy az ilyen kérdések idejében megérkezzenek az
Ajánlatkérőhöz. A késve érkező kérdéseket a Kbt. szerint az Ajánlatkérő nem veszi figyelembe.
Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy kérdéseiket, a kérdés feltételére irányadó határidő
lejártásig szerkeszthető MS Word formátumban elektronikusan is szíveskedjenek továbbítani az
eljárást megindító felhívás I. 1. pontjában meghatározott e-mail címre, az elektronikus levél
tárgyában feltüntetve az eljárás megnevezését a válaszok elkészítésének megkönnyítése érdekében.
Az ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattevők felelőssége, hogy a kiegészítő
tájékoztatás iránti kérdésük feltétele esetén olyan elérhetőségeket (telefax és/vagy e-mail) adjanak meg,
amelyek az ajánlatkérői válaszok fogadására a nap 24 órájában alkalmasak.
Az Ajánlattevők kizárólagos felelőssége, hogy gondosan megvizsgálják az Ajánlatkérési Dokumentációt,
és annak minden kiegészítését, amely az Ajánlat benyújtására nyitva álló időszak alatt kibocsátottak,
valamint hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség
vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolja az Ajánlat természetét vagy mennyiségi
jellemzőit abban az esetben, ha az Ajánlat elfogadást nyert.
A Kbt. 45. § szerinti kiegészítő tájékoztatás(ok) a dokumentáció részeként tekintendők, azzal együtt
kezelendők.

5. Az Ajánlat formája
Az ajánlat formájára az alábbiak irányadóak:
Az ajánlatokat írásban és zártan, 1 eredeti példányban, valamint 1 példányban elektronikus
formában (CD-n vagy DVD-n, Kbt. 61. § (1) bek.) - amely az aláírt papír alapú ajánlat szkennelt
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változatát .pdf formátumban, a beárazott költségvetési táblázatot .xls formátumban tartalmazza - kell
közvetlenül vagy postai úton benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig, az I.1. pontban
meghatározott címre (Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.).
A borítékra rá kell írni: „Útalap építés Gyomaendrőd, Besenyszegi utcában, Nem bontható fel az
ajánlattételi határidő lejártáig!” A közvetlenül benyújtott csomag átvételéről az Ajánlatkérő átvételi
elismervényt ad.
Ajánlattevőnek szükséges nyilatkoznia az elektronikusan benyújtott példányról, miszerint az mindenben
megegyezik a papír alapon benyújtott példánnyal.
Az ajánlatokat roncsolás mentesen, nem bonthatóan, összefűzve, oldalszámozással ellátva kell
benyújtani, az ajánlatba oldalszámozással ellátott tartalomjegyzéket csatolni kell. Az Ajánlat valamennyi
tartalommal bíró oldalát egymást követő folyamatos oldalszámozással kell ellátni úgy, hogy a
tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható legyen.
Az Ajánlat eredeti példányát nyomtatott betűvel, tintával, gépírással, vagy más kitörölhetetlen módon
olvashatóan kell megírni, és minden egyes, az adott gazdasági szereplőre vonatkozó saját nyilatkozatot
a Ctv. hatálya alá tartozó szervezet esetén cégszerűen alá kell írnia az adott gazdasági szereplő
cégjegyzésre jogosult vezetőjének.
Az ajánlat, mint jognyilatkozat abban az esetben fogadható el joghatályosnak, ha az a cégjegyzésre
jogosult személy(ek)től ered a cégaláírási nyilatkozatnak megfelelő formában, vagy az általa(uk)
kifejezetten e célra meghatalmazott személy írja alá. Az aláírási mód, és jogosultság ellenőrzése
érdekében csatolni kell az adott gazdasági szereplő cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult – jelen
ajánlatot aláíró – azon képviselője hiteles cégaláírási nyilatkozatának (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel
ellátott címpéldány), vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának egyszerű másolati példányát,
akik az ajánlatban nyilatkozatot tesznek.
Amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult személy(ek), hanem az általa(uk) felhatalmazott személy ír alá
a az ajánlat megtétele során, úgy az ő képviselői minőségét – az őt felhatalmazó cégjegyzésre jogosult
vezető(k) aláírási címpéldányán túl – a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását és a
meghatalmazás tényét/tartalmát is magába foglaló irattal köteles igazolni az adott gazdasági szereplő
az ajánlatban.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az
adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
Közös ajánlat esetén a vezető céget meg kell jelölni, és közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget
kell vállalniuk, valamint konzorciumi megállapodást (iratminta szerinti megfelelő) kell kötni a következő
adatok tekintetében: szerződő felek, konzorciumvezető, kapcsolattartó megjelölése, egyetemleges
felelősségvállalás elfogadása.
Az iratmintákkal kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:
A mellékelt iratminták kizárólag tájékoztató jellegűek, így azok felhasználása az ajánlattétel során
ajánlott, de nem kötelező! Az iratminták felhasználását megelőzően kérjük, hogy azok tartalmát a
mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi előírásokkal egyeztetni szíveskedjenek. Ennek elmaradásából
eredő hiányosságokért, vagy egyéb hibákért a felelősség teljes mértékben az Ajánlattevőt terheli! Az
iratminták – a hiánypótlás és felvilágosítás kérés lehetőségére figyelemmel – nem megfelelő
felhasználásból eredő esetleges érvénytelenségért az ajánlatkérő felelősséget nem vállal.

6. Az Ajánlat benyújtása
Az Ajánlat átvételét írásos átvételi elismervény útján az Ajánlatkérő (vagy képviselője) az Ajánlat
benyújtásakor, annak átvételekor aláírásával igazolja.
Az Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy az Ajánlatot megfelelő alakban, példányszámban és időben
nyújtsa be. Az Ajánlatot írásban és zártan, az eljárást megindító felhívásban megadott címre közvetlenül
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vagy postai úton kell benyújtani az Ajánlat benyújtására nyitva álló határidő lejártáig. A postán feladott
ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak ajánlatkérő általi
kézhezvételére az előírt helyszínen az ajánlati határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat illetve az azzal
kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, késedelmes megérkezéséből eredő kockázat az
ajánlattevőt terheli.
Az ajánlat készítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket az ajánlattevő viseli. Az Ajánlattevő az
ajánlattétel miatt Ajánlatkérő felé költséget nem érvényesíthet.

7. Az ajánlatok felbontása
Az Ajánlatokat az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártával azonos időpontban bontja fel az eljárást
megindító felhívás vonatkozó pontjában meghatározott időben és helyszínen.
A bontáson – a Kbt. 62. § (2) bek.-re figyelemmel – csak az ajánlatkérő, a Bírálóbizottság, az ajánlattevők,
valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő
ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek
lehetnek jelen.
A bontás mindaddig tart, míg valamennyi, az eljárás keretében, a benyújtás helyszínén leadott, az
ajánlattételi határidő lejártáig beérkezett ajánlat felbontására sor nem kerül. A Kbt. 61. § (3) bekezdése
szerint az elkésetten benyújtott ajánlat csomagolása az ajánlattevő személyének megállapítása céljából
bontható fel.

8. Az Ajánlatok érvényességének vizsgálata, értékelése és
összehasonlítása
Az Ajánlatok felbontása utáni értékeléskor történik az Ajánlatok részletes tartalmi ellenőrzése. Ekkor
kerül sor annak megállapítására, hogy formai és tartalmi szempontból az Ajánlatok érvényesek-e,
megfelelnek-e az eljárást megindító felhívás és az Ajánlati dokumentáció követelményeinek.
Hiánypótlás, pontosító kérdés
Az Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás, illetve a nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás
kapcsán a Kbt. 67. §-a szerint jár el.
Számítási hiba javítása, irreális ajánlati elem
Az Ajánlatkérő az eljárás során a számítási hiba és az irreális ajánlati elem kapcsán a Kbt. 68.-70. § szerint
jár el.
Értékelés
Az Ajánlatkérő az ajánlatokat az eljárást megindító felhívásban meghatározottak szerint a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat értékelési szempontja alapján értékeli. (Kbt.
71. § (2) bek. a) pont)
Az eljárás további részében nem vehet részt az, aki érvénytelen ajánlatot tett, illetve akit az eljárásból
kizártak. Az Ajánlatkérő csak azokat az ajánlatokat fogja értékelni, összehasonlítani és részletesen
vizsgálni, amelyeknél érvénytelenítő és kizáró okok nem állnak fenn.
Az értékelési szempont: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
Egyösszegű Ajánlati Ár:
Az ajánlati dokumentáció műszaki leírásának figyelembe vételével, az 1. sz. mellékletben szereplő
tételes költségvetést beárazva, összesítve, nettó forintban kérjük meghatározni, melyet a
felolvasó lapon kell szerepeltetni.
A megajánlott árnak tartalmaznia kell minden tételt, ezeken felül plusz költség nem számolható el!
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9. Speciális rendelkezések:
Az eljárás bizalmas jellege:
Az Ajánlattevők az Ajánlati dokumentációban közölt információkat bizalmas anyagként kötelesek
kezelni, arról külső, harmadik személynek semmilyen részletet, adatot információt, tájékoztatást nem
adhatnak. Az Ajánlati dokumentációt, annak részeit csak a jelen közbeszerzési eljárásban lehet
felhasználni, másolatot készíteni, terjeszteni tilos.
Üzleti titok:
Az Ajánlatkérő az üzleti titokra vonatkozó esetleges ajánlattevői rendelkezések kapcsán felhívja a T.
Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérői értelmezés szerint a Kbt. 80. § (1) bek. első mondata alapján
az ajánlattevő az ajánlatában – kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben – közölt üzleti titok
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
Ajánlatkérő felhívja továbbá a T. Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 80. § (2) - (4) bek.-eiben foglalt korlátozó
rendelkezésekre.

10. Egyéb előzetes, tájékoztató jellegű információk
Ajánlattevő köteles a Kbt. 54. § (1) bekezdésében alapján tájékozódni a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés
teljesítése során meg kell felelni.
Ajánlattevő a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről
tájékoztatást kaphat az alábbi linkeken szereplő elérhetőségeken:
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tekintetében:
http://www.ommf.gov.hu/index.html?akt_menu=206
http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=497
http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=228
http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=229
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat tekintetében:
https://www.antsz.hu/bal_menu/elerhetosegek_email_cimek
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III. Fejezet
IRATMINTÁK
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1. iratminta
AJÁNLATI FELOLVASÓLAP

Tárgy: „Útalap építés Gyomaendrőd, Besenyszegi utcában”
1. Ajánlattevő adatai
Ajánlattevő neve1
Székhelye
Konzorciumvezető neve2
Székhelye
Konzorciumi tag neve
Székhelye

2. Ajánlattevő ajánlata
Egyösszegű Ajánlati Ár
(nettó Ft)3

……………………..Ft, azaz ………………………………………. Forint

Kelt: ………….., 201.. ……………… hó ….. nap

……................................
cégszerű aláírás

1

Közös (konzorciumi) ajánlattétel esetén a konzorcium neve mellett az egyes ajánlattevők (konzorcium tagjai) nevét és székhelyét
is fel kell tüntetni!
2
Önálló ajánlattétel esetén a közös (konzorciumi) ajánlattételre vonatkozó adatok törölhetők .
3
Az ajánlati dokumentáció 1. sz. mellékletében szereplő „Költségvetési főösszesítő”munkalap nettó összesen Ft összegét
kell szerepeltetni!
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2. iratminta

AJÁNLATI ADATLAP
1.
Ajánlattevő neve4
Székhelye
Telefon/telefaxszáma
E-mail címe
Cégjegyzék száma
Adószáma
Kkv törvény szerinti minősítése
Konzorciumvezető neve5
Székhelye
Telefon/telefaxszáma
E-mail címe
Cégjegyzék száma
Adószáma
Kkv törvény szerinti minősítése
Konzorciumi tag neve
Székhelye
Telefon/telefaxszáma
E-mail címe
Cégjegyzék száma
Adószáma
Kkv törvény szerinti minősítése
Kapcsolattartó személy neve,
telefon/telefaxszáma/e-mail
címe:

Jelen nyilatkozatot az ajánlatkérő által meghirdetett „Útalap építés Gyomaendrőd, Besenyszegi
utcában” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként teszem.
Kelt: ………….., 201.. ……………… hó ….. nap

…...................................
cégszerű aláírás

4

Közös (konzorciumi) ajánlattétel esetén a konzorcium neve mellett az egyes ajánlattevők (konzorcium tagjai) nevét és székhelyét
is fel kell tüntetni!
5
Önálló ajánlattétel esetén a közös (konzorciumi) ajánlattételre vonatkozó adatok törölhetőek
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3. iratminta
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdése vonatkozásában
Tisztelt Ajánlatkérő!
Alulírott’ …………….. mint a(z) …………………………… (név, székhely) ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban
nyilatkozattételre jogosult képviselője – az eljárást megindító felhívásban és az ajánlatkérési
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás
gondos áttanulmányozását követően – a Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel
kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt
megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.
Ennek megfelelően a szerződést – amennyiben ajánlatkérő, mint nyertes ajánlattevő kiválaszt – az
ajánlati felolvasólapon szereplő ajánlati áron, az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban
meghatározott feltételekkel megkötjük és teljesítjük. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben, mint
nyertes ajánlattevő szerződést kötünk, kötelesek vagyunk az ajánlatunkban megjelölt szolgáltatásokat
teljesíteni.
A dokumentációban lévő szerződéses feltételeket megismertük, azokat elfogadjuk.
Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az eljárást
megindító felhívással, ajánlatkérési dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk
érvénytelenné nyilvánítható a Kbt. 67. § alkalmazásával.
Nyilatkozunk a Kbt. 28. § (1) bek. alapján, hogy ebben a közbeszerzési eljárásban nem teszünk közösen
ajánlatot más ajánlattevővel, illetőleg abban más ajánlattevő alvállalkozójaként sem veszünk részt,
továbbá más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát sem igazoljuk.
A Kbt. 60. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilatkozom továbbá arról, hogy vállalkozásunk
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint
- mikrovállalkozásnak,
- kisvállalkozásnak,
- középvállalkozásnak minősül,
- nem tartozik a törvény hatálya alá6.
Jelen nyilatkozatot az ajánlatkérő által meghirdetett „Útalap építés Gyomaendrőd, Besenyszegi
utcában” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.
Kelt: ………….., 201.. ……………… hó ….. nap

……................................
cégszerű aláírás

6

A megfelelő rész aláhúzandó
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4. iratminta
NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK IGAZOLÁSÁHOZ
a Kbt. 56. § (1), az 56. § (2) bekezdésben, valamint az 57. § (1) bek. a-d és f) pontokban foglalt
kizáró okok fent nem állásáról az ajánlattevő tekintetében

Alulírott‚ ………………… mint a(z) ………………………… (név, székhely) ajánlattevő képviseletében a 310/2011
(XII. 23.) Korm. rendelet 12. § alapján büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az
ajánlattevő szervezettel szemben nem állnak fent a Kbt. 56. § (1), az 56. § (2), valamint az 57. § (1) bek. ad és f) pontokban foglalt kizáró okok.

Jelen nyilatkozatot az ajánlatkérő által meghirdetett „Útalap építés Gyomaendrőd, Besenyszegi
utcában” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt: ………….., 201.. ……………… hó ….. nap

………………………………
cégszerű aláírás
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4.1. iratminta
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés
k) pont kc) alpontja tekintetében 7

Alulírott ………………..……………… (képviseli: ………………..……………………) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő8 a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § i) pontjának
ib) alpontjában9 / 4. § f pontjának fc) alpontjában10 foglalt előírások alapján, a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény 56. § (1) bekezdés kc) pontja tekintetében nyilatkozom, hogy

1.

Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet
szabályozott tőzsdén jegyeznek12

Ajánlattevő olyan társaságnak minősül,
melyet nem jegyeznek szabályozott
tőzsdén11

2.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.
évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált
valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatása tekintetében
nyilatkozom, hogy:13

3.

A pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerint tényleges
tulajdonos14

4.

valamennyi tényleges tulajdonos neve:

Nincs/Van15

valamennyi tényleges tulajdonos állandó lakóhelye16:

Jelen nyilatkozatot az ajánlatkérő által meghirdetett „Útalap építés Gyomaendrőd, Besenyszegi
utcában” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás

7

Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön.!
Nem kívánt rész törlendő!
9
Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében aláhúzandó.
10
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében aláhúzandó.
11 Kérjük a megfelelő részt aláhúzni!
12 Kérjük a megfelelő részt aláhúzni!
13 Amennyiben az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén úgy aláhúzandó.
14 Amennyiben a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.
törvény 3. § r) pontja szerint tényleges tulajdonos nincsen, akkor nincs, amennyiben van, akkor van.
15 Kérjük a megfelelő részt aláhúzni!
16 A megjelölt személyek sorrendjében rögzítendőek a lakcímek.
8
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4.2 iratminta
Nyilatkozat a kizáró okok igazolásához
a Kbt. 56. § (2) bekezdés vonatkozásában

Alulírott‚ ………………………. mint a(z) …………………………… (név, székhely) ajánlattevő képviseletében a
310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § alapján büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az
ajánlattevő szervezettel szemben nem állnak fent a Kbt. 56. § (2) bek.-ben foglalt kizáró okok. Ennek
alapján nyilatkozunk az alábbiak szerint, hogy:
„A1” Van olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet17, amely társaságunkban
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.
„A2”Nincs olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet18, amely társaságunkban
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.
„B” Az „A1” pont szerinti nyilatkozatunkra tekintettel nyilatkozom, hogy
személyiséggel nem rendelkező szervezet(ek) az alábbia(k):

19

ezen jogi személy(ek) vagy jogi

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése, amely
társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik.

Nyilatkozunk továbbá hogy a fent megnevezett jogi személy(ek) vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet(ek)el szemben a Kbt. 56. § (2) bek.-ben hivatkozott kizáró okok nem állnak fenn.
Jelen nyilatkozatot az ajánlatkérő által meghirdetett „Útalap építés Gyomaendrőd, Besenyszegi
utcában” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt: ………….., 201.. ……………… hó ….. nap

………………………………
cégszerű aláírás

17

Az A1 vagy az A2 rész értelemszerűen választandó, a nem kívánt rész törlendő!
Az A1 vagy az A2 rész értelemszerűen választandó, a nem kívánt rész törlendő!
19
A “B” pontot csak akkor kell kitölteni ha, van olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a
részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.
31
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4.3 iratminta
Nyilatkozat a kizáró okok igazolásához
a Kbt. 56. § vonatkozásában az alvállalkozók és/vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
tekintetében

Alulírott‚ …………………. mint a(z) ……………………………… (név, székhely) ajánlattevő képviseletében a 310/2011
(XII. 23.) Korm. rendelet 10. § és 12 § pontja alapján büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
nem veszek igénybe a Kbt. 56. §, és az 57. § (1) a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a
Kbt. 56. §-a, illetve az 57. § (1) a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Jelen nyilatkozatot az ajánlatkérő által meghirdetett „Útalap építés Gyomaendrőd, Besenyszegi
utcában” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt: ………….., 201.. ……………… hó ….. nap

………………………………
cégszerű aláírás
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5. iratminta
Nyilatkozat alvállalkozó igénybevételéről
a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontja alapján20
Alulírott‚ ………………….… mint a(z) ……………………..… Ajánlattevő (név, székhely) képviseletére jogosult
személy a Kbt. 40. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem
tudatában
nyilatkozom,
hogy az „Útalap építés Gyomaendrőd, Besenyszegi utcában” közbeszerzési eljárásában foglaltak
teljesítéséhez a következő alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni:
„A” Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja szerint:
„A.1.”
A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az Ajánlattevő alvállalkozó(ka)t
vesz igénybe (tevékenység megjelölése)

„A.2.”
Az Ajánlattevő a teljesítéshez nem vesz igénybe alvállalkozót.
„B” Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja szerint:
„B.1.”
Az Ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek:
A közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni
kívánt Alvállalkozó neve és
címe

A közbeszerzésnek az a része
(részei), amelynek teljesítésében
a megjelölt alvállalkozó(k)
közreműködnek

%-os arány

„B.2.”
Az Ajánlattevő a teljesítéshez nem vesz igénybe 10%-ot meghaladó mértékű alvállalkozót.
Kelt: ………….., 201.. ……………… hó ….. nap
……………………………..
cégszerű aláírás

20

A nyilatkozatokat értelemszerűen kell kitölteni, a nem kívánatos részt törölni, illetve áthúzni. A nyilatkozat
(nemleges is) mindenképpen kötelező

6. iratminta

Nyilatkozat a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről

Alulírott ……………………….., mint a ………………………………….. (név, székhely) ajánlattevő jelen eljárásban
nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 55. § (1) bek. d) pontja és a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rend.
14. § (1) bek. c) pontjára és (4) bekezdésre tekintettel nyilatkozom, hogy a teljes – általános forgalmi
adó nélkül számított – árbevételünk a vizsgált időszakban az alábbi:

Üzleti évek

Közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel

Jelen nyilatkozatot az ajánlatkérő által meghirdetett „Útalap építés Gyomaendrőd, Besenyszegi
utcában” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt: ………….., 201.. ……………… hó ….. nap

………………………………
cégszerű aláírás
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7. iratminta
Nyilatkozat a felelősségbiztosításról21

Alulírott ……………………….., mint a ………………………………….. (név, székhely) ajánlattevő jelen eljárásban
nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 55. § (1) bek. d) pontja és a 306/2011 (XII. 23.) Korm. rend.
9. § rendelkezéseire tekintettel nyilatkozom, hogy pályázati nyertességünk esetén,
a)
b)

mint ajánlattevőként szerződő fél - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötünk.
meglévő felelősségbiztosításunkat - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - kiterjesztjük az
ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban előírt mértékű és terjedelmű
felelősségbiztosításra.

Jelen nyilatkozatot az ajánlatkérő által meghirdetett „Útalap építés Gyomaendrőd, Besenyszegi
utcában” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt: ………….., 201.. ……………… hó ….. nap

………………………………
cégszerű aláírás

21

A megfelelő pont aláhúzandó! Kérjük figyelembe venni az ajánlati felhívás V.4.10.) pontját!
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8. iratminta
Nyilatkozat a legjelentősebb szolgáltatásokról22;23

Alulírott ……………………….., mint a ………………………………….. (név, székhely) ajánlattevő jelen eljárásban
nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 55. § (1) bek. a) pontja és a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rend.
15. § (2) bek. a) pontjára tekintettel nyilatkozom, hogy az „Útalap építés Gyomaendrőd, Besenyszegi
utcában” tárgyú közbeszerzési eljárásban referenciaként cégünk alábbi munkáit jelölöm meg:

Szerződést kötő másik fél neve:
A referenciát nyújtó személy neve, beosztása,
telefonos elérhetősége:
A teljesítés ideje (év, hónap, nap):
Szerződés tárgya, elnevezése:
Az ellenszolgáltatás összege (nettó Ft):
Az elvégzett munka felsorolása, az
elvégzett munka mennyiségi adatai (közös
ajánlattevői /alvállalkozói teljesítés esetén a
saját teljesítés mennyiségi adatait)
A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt?(igen/nem)
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó
a teljesítést konzorciumban végezte, a
teljesítésben milyen arányban (%) vett részt
(amennyiben nem, úgy kihúzandó)

A nyilatkozat valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Kelt: ………….., 201.. ……………… hó ….. nap

…………………………………
cégszerű aláírás

22
23

A táblázat szükség szerint megismételhető
Szükséges csatolni a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 16. § (5) ill. (3) bekezdése szerinti referencia igazolás(oka)t is!
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9. iratminta

Nyilatkozat a teljesítésben részt vevő szakemberekről

Alulírott ……………………….., mint a ………………………………….. (név, székhely) ajánlattevő jelen eljárásban
nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 55. § (1) bek. a) pontja és a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rend. 15.
§ (2) bek. e) pontjára tekintettel nyilatkozom, hogy az „Útalap építés Gyomaendrőd, Besenyszegi
utcában” tárgyú közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítésébe – az ajánlattételi felhívás MSZ2
pontjában előírt alkalmassági feltételeknek megfelelően – az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni:24

Ssz.

Szakember neve

A szerződés teljesítése
során betöltendő
munkakör

A szakember
szakmavégzési
jogosultságát igazoló
kamarai nyilvántartás
megnevezése,
nyilvántartási száma

Szakember végzettsége

A táblázat bővíthető!

Kelt: ………….., 201.. ……………… hó ….. nap

…………………………………
cégszerű aláírás

24

Szükséges csatolni a nyilatkozatban megnevezett szakember(ek) – saját maguk által aláírt – önéletrajzát, a végzettség igazolására
oklevelet, valamint amennyiben szükséges a szakember kamarai tagságának igazolását (amennyiben nem szerepel központilag
elérhető nyilvántartásban), valamint a szakember nyilatkozatát, hogy a szerződés teljesítése alatt rendelkezésre áll.

37

10. iratminta

Nyilatkozat a szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott …………., mint a(z) ……………………………… Ajánlattevő/közös Ajánlattevő/alkalmasság igazolásában
részt vevő alvállalkozó/alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet25 által ajánlott ……………………
(szakember neve, címe) mint …………………………………… (a szerződés teljesítése során betöltendő munkakör)
kijelentem, hogy részt veszek a Gyomaendrőd Város Önkormányzata által „Útalap építés
Gyomaendrőd, Besenyszegi utcában” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban.
Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a
szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan az
önéletrajzomat benyújtották. Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem, a fent
jelzett időszakra vonatkozóan, amely a jelen szerződésben való munkavégzésemet bármilyen
szempontból akadályozná.

Kelt: ………….., 201.. ……………… hó ….. nap

…………………………………
szakember aláírása

25

Nem kívánt rész törlendő!

38

11. iratminta
Ajánlattevő nyilatkozata
a Kbt. 55. § (5), (6) bekezdéseinek megfelelően
1)
Alulírott ……………………….., mint a ………………………………….. (név, székhely) ajánlattevő jelen eljárásban
nyilatkozattételre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a „Útalap
építés Gyomaendrőd, Besenyszegi utcában” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő az
alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez erőforrást nyújtó szervezetet26 kíván igénybe
venni:
Erőforrást nyújtó szervezet megnevezése, székhelye (lakóhelye):

Azon alkalmassági feltétel, amelynek
igazolásához az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrásaira (is) támaszkodik, a felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével

Nyilatkozom továbbá, hogy a fenti szervezet kapacitására az alábbi módon támaszkodom a Kbt. 55. § (6)
bekezdés alapján:
Erőforrást nyújtó
szervezet megnevezése,
székhelye (lakóhelye):

Erőforrást nyújtó szervezet bevonásának módja*

a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pontja szerint, azaz ha az ajánlattevő az alkalmasság
igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a
szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni, és ennek módjáról nyilatkozik
(ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került):
Ajánlattevő nyilatkozata a rendelkezésre bocsátott erőforrások szerződés teljesítése
során történő igénybevételének módjáról:
……………………………………………………………………………………………………………………….……….
………………………………………………………………………………………………………………………………..
a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontja szerint, azaz ha az alkalmassági követelmény
korábbi teljesítésre vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja
be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához
felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását
a szerződés teljesítése során.
Ajánlattevő nyilatkozata, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a
szervezetet, amelynek adatait és szakmai tapasztalatát az alkalmasság igazolásához,
valamint a szerződés teljesítéséhez felhasznál:
……………………………………………………………………..………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..……….

Megjegyzés:
Az ajánlattevőnek vagy az „1)” vagy a „2)” jelzésű nyilatkozatot kell kitöltenie és cégszerűen aláírnia. Nemleges válasz esetén is be
kell csatolni.
Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő külön-külön tölti ki és nyújtja be!
*
„X” jellel jelölendő
26
több erőforrás igénybevétele esetén a nyilatkozat külön-külön kitöltve többször csatolandó, vagy további sorokkal bővítendő
Az erőforrás nyújtó szervezet alkalmassági feltételnek való megfelelését igazoló dokumentumokat, nyilatkozatokat, az alkalmassági
feltételek igazolásához csatoltan kell benyújtani, az ott előírt tartalommal és formában.
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a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja szerint, azaz a gazdasági és pénzügyi
alkalmasság igazolása során – a Kbt. 55.§ (6) bekezdés a) pontban foglalt esetektől
eltérően – akkor is, ha az adott alkalmassági követelményeknek nem teljesítésekor
ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a
szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság
igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az erőforrást nyújtó szervezet fentiek szerinti
nyilatkozata csatolandó jelen nyilatkozat mögé!

kezességvállalásra

vonatkozó

………………………., 2014. …………………….hó…….nap
………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

2)
Alulírott ……………………….., mint a ………………………………….. (név, székhely) ajánlattevő jelen eljárásban
nyilatkozattételre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a „Útalap
építés Gyomaendrőd, Besenyszegi utcában” tárgyú közbeszerzési eljárásban ajánlattevő az
alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez nem kíván erőforrást nyújtó szervezetet igénybe
venni.

………………………., 2014. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

Megjegyzés:
A nyilatkozat 1) vagy 2) pontja értelemszerűen, az ajánlat tartalma, az alkalmassági feltételeknek való megfelelés igazolásával
egyezően, kitöltendő.
Amennyiben a nyilatkozatban ajánlattevő az 1) pontot tölti ki, valamennyi megnevezett, az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezet részéről, csatolandó a 12. iratminta szerinti nyilatkozat is!
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12. iratminta
Kbt. 55. § (5) szerinti nyilatkozata az erőforrások rendelkezésre állásáról

Kbt. 55. § (5) szerinti szervezet megnevezése:
……………………………………………………
Kbt. 55. § (5) szerinti szervezet székhelye:
……………………………………………………
Rendelkezésre bocsátott erőforrás, és az ezzel érintett alkalmassági feltétel: ………….
Ajánlattevő megnevezése:
Ajánlattevő székhelye:

………………………………………………..
……………………………………………………

Alulírott ……………………………(képviselő neve), mint a …………………………………. (a Kbt. 55. § (5) bekezdés
szerinti cég megnevezése) nevében kötelezettségvállalásra feljogosított vezető kijelentem, hogy az
„Útalap építés Gyomaendrőd, Besenyszegi utcában” tárgyú közbeszerzési eljárásban cégünk
kötelezettséget vállal, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

.........................., 2014. ........................ hó ......... nap

…………………………………..
Kbt. 55. § (5) szerinti szervezet
cégszerű aláírása

Megjegyzés:
Jelen iratmintát csak a Kbt. 55. §. (5) bekezdése szerint fennálló esetben szükséges kitölteni és csatolni! A 11. iratminta 1. pontjában
megnevezett valamennyi szervezet (által és) esetén a nyilatkozat külön-külön kitöltve többször csatolandó. Az alkalmassági
feltételnek való megfelelés a vonatkozó igazolás Kbt. 55. § (5) szerinti szervezet által történő benyújtásával igazolandó! Az igazolást
(nyilatkozatot, dokumentumot) eredeti/másolat formában az alkalmasság igazolása körében kell benyújtani.
A jelen iratminta csatolása esetén szükséges a Kbt. 55. § (5) bek. szerinti szervezet aláírás mintáját is csatolni!
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13. iratminta
Nyilatkozat a Kbt. 80 § vonatkozásában az üzleti titokról27

A/* Alulírott…………………, mint a(z)… (név, székhely) Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban
nyilatkozattételre jogosult képviselője, felelősségem tudatában és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések
ismeretében nyilatkozom, hogy ajánlatom üzleti titkot nem tartalmaz.
B/* Alulírott…, mint a(z)… (név, székhely) Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre
jogosult képviselője, felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy ajánlatom kifejezetten és elkülönített
módon, mellékletben megjelölt részei üzleti titoknak minősülnek, ezért azok nyilvánosságra hozatalát
megtiltom. Üzleti titoknak minősülő részeket a fentiek szerint az ajánlatomban külön melléklet
tartalmazza.

Jelen nyilatkozatot az ajánlatkérő által indított, „Útalap építés Gyomaendrőd, Besenyszegi utcában”
tárgyú közbeszerzési eljárásban teszem.
Kelt: ………….., 201.. ……………… hó ….. nap

…………………………………
cégszerű aláírás

27

Az ajánlattevőnek értelemszerűen kell választania és a megfelelő részt kitöltenie, a nem releváns áthúzandó, vagy törlendő.
Ajánlattevő felhívja a figyelmet a Kbt. 80. § (1) bekezdésére!
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14. iratminta

Nyilatkozat az ajánlat elektronikus példányáról

Alulírott…, mint a(z)… (név, székhely) Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult
képviselője, felelősségem tudatában és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében nyilatkozom,
hogy a papír alapon benyújtott ajánlatom mindenben megegyezik az elektronikus adathordozón szereplő
ajánlatommal.
Jelen nyilatkozatot az ajánlatkérő által indított, „Útalap építés Gyomaendrőd, Besenyszegi utcában”
tárgyú közbeszerzési eljárásban teszem.

Kelt: ………….., 201.. ……………… hó ….. nap

…………………………………
cégszerű aláírás
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15. iratminta

Nyilatkozat a teljesítési biztosítékról

Alulírott ……………………….., mint a ………………………………….. (név, székhely) ajánlattevő jelen eljárásban
nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 126. § (5) bekezdésére tekintettel nyilatkozom, hogy pályázati
nyertességünk esetén, a teljesítési biztosítékot a szerződéskötés időpontjára rendelkezésre bocsájtjuk.

Jelen nyilatkozatot az ajánlatkérő által meghirdetett „Útalap építés Gyomaendrőd, Besenyszegi
utcában” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt: ………….., 201.. ……………… hó ….. nap

………………………………
cégszerű aláírás
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16. iratminta

Nyilatkozat a jótállási biztosítékról

Alulírott ……………………….., mint a ………………………………….. (név, székhely) ajánlattevő jelen eljárásban
nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 126. § (5) bekezdésére tekintettel nyilatkozom, hogy pályázati
nyertességünk esetén, a jótállási biztosítékot a szerződés igazolt teljesítésének időpontjára rendelkezésre
bocsájtjuk.

Jelen nyilatkozatot az ajánlatkérő által meghirdetett „Útalap építés Gyomaendrőd, Besenyszegi
utcában” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt: ………….., 201.. ……………… hó ….. nap

………………………………
cégszerű aláírás
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17. iratminta
NYILATKOZAT
szerződés-tervezet elfogadásáról28

Alulírott, ………………………………………., mint a(z) ……………….……………..… …………………………………………………..(a
továbbiakban: Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem teljes tudatában
nyilatkozom
hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban a felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és
tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás, esetleges kiegészítő tájékoztatás gondos
áttekintése és elfogadása után, valamint a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével a jelen
dokumentációban mellékelt szerződés-tervezetet elfogadjuk, azt változtatás, kiegészítés, hozzáfűzés és
módosítás nélkül magunkra nézve kötelező érvényűnek tekintjük.
Jelen nyilatkozatot az ajánlatkérő által meghirdetett „Útalap építés Gyomaendrőd, Besenyszegi
utcában” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt: ………….., 201.. ……………… hó ….. nap

………………………………
cégszerű aláírás

28

Ajánlatkérő nem kéri a mellékelt szerződés – tervezetek ajánlatba történő becsatolását!
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IV. Fejezet
SZERZŐDÉSTERVEZET
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Vállalkozási szerződés
Tervezet
Útalap építés Gyomaendrőd, Besenyszegi utcában
amely létrejött egyrészről: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124);
képviseli: Toldi Balázs polgármester, mint megrendelő (a továbbiakban: a „Megrendelő”),
másrészről: ……………………..(cég neve) (székhelye: …………………………………..); cégjegyzékszáma: ……………………..;
képviseli: ……………………………………………) mint vállalkozó (a továbbiakban: „a Vállalkozó”)
(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együtt: a „Felek”)
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint (a továbbiakban: a „Szerződés”):
I. A Szerződés tárgya
1) A jelen Szerződés alapján a Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól, a Vállalkozó pedig elvégzi a
közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában és dokumentációjában részletesen meghatározott
Gyomaendrőd, Besenyszegi utca (3214 hrsz., Fő úti csatlakozástól a Besenyszegi utca aszfaltos
részéig) 1 db útalap építését összesen 240 m mennyiségben (a továbbiakban: a „Munkálatok”).
2) A Munkálatok műszaki paramétereire, anyagára, más minőségi követelményeire és specifikus
tulajdonságaira a jelen Szerződéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában és
dokumentációjában részletesen meghatározottak az irányadók.
II. A Felek jogai és kötelezettségei
3) A Vállalkozó köteles a Munkálatokat 2014. december 31-ig elvégezni.
4) A Vállalkozó köteles a munka során a Megrendelőt minden olyan lényeges körülményről tájékoztatni,
amely a Munkálatok elvégzését befolyásolhatja.
5) Amennyiben a Megrendelő tudomást szerez arról, hogy a Munkálatok teljesítése várhatóan hibás
lesz, jogosult póthatáridőt tűzni a hiba kijavítására. A Megrendelő a póthatáridő eredménytelen
elteltével gyakorolhatja szavatossági jogait.
6) A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó jogosult alvállalkozót igénybe venni, az alábbiak
szerint:
6.1)
Alvállalkozói teljesítés mértéke:
…………………… %
6.2)
Alvállalkozó által végzendő munkálatok megnevezése: ………………………………………………
6.3)
Alvállalkozó neve / székhelye:
………………………………………………………………………..
6.4)
Az alvállalkozói kifizetésekre Megrendelő az építési beruházások közbeszerzésének
részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet (továbbiakban Ép. Korm. rend.) 14. §ában részletezett szabályokat alkalmazza.
7) A Megrendelő köteles a Munkálatok szerződésszerű elvégzését követően teljesítésigazolást kiadni a
Vállalkozó részére, a Vállalkozó pedig jogosult és köteles a teljesítésigazolás átvételét követően
haladéktalanul számlát kiállítani a jelen Szerződés 9. pontja szerinti vállalkozói díjról.
8) A Munkálatokért a Megrendelő ………………………………… Ft + Áfa, azaz …………………………………………………
forint + általános forgalmi adó összegű vállalkozói díjat köteles fizetni a Vállalkozónak. A Felek
kifejezetten megállapodnak abban, hogy a jelen pontban meghatározott vállalkozói díj magában
foglalja a Munkálatokkal kapcsolatban a Vállalkozónál felmerülő valamennyi költséget és kiadást,
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ennek megfelelően a Vállalkozó semmilyen egyéb jogcímen nem támaszthat követelést a
Megrendelővel szemben.
9) A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése során alkalmazandók: különösen a Kbt. 130. § (3) bekezdése
alapján a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése, a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12.§, 13. § (1)-(2) és (4)-(6)
bekezdései, és 14.§ (1) – (3) bekezdései, a 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A § (amely alvállalkozó
tekintetében is alkalmazandó).
10) Megrendelő tartalékkeret képzését nem köti ki.
11) Megrendelő előleget nem biztosít, résszámla lehetőségét kizárja.
12) A Munkálatokért a Megrendelő előleget nem fizet. A beruházás finanszírozása 100 %-os sajáterő. A
Vállalkozó által benyújtott számlák tekintetében a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően – amennyiben az Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe – a számlák
kiegyenlítése szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei Megrendelő
általi kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. A szerződés és a kifizetések pénzneme a
magyar forint. Az ÁFA mértéke a mindenkori hatályos, vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerinti.
Megrendelő előteljesítést elfogad.
III.

A munkaterület rendelkezésre bocsátása

13) A megrendelő helyszíni bejárás során bocsátja a munkaterületet a vállalkozó rendelkezésére. Az
építési területen a baleset-, vagyon- és tűzvédelmi tevékenység ellátása a munkaterület átadását
követően a Vállalkozó kötelessége.
14) A szükséges útlezárások, forgalomelterelések, forgalomirányítás a Vállalkozó feladata. A
Vállalkozónak kell elhelyeznie az útépítésre figyelmeztető jelzéseket és gondoskodni a balesetveszély
elhárításáról, valamint a baleset megelőző intézkedésekről.
15) A Vállalkozó köteles a Munkálatok során keletkező bontási anyag a Megrendelő által meghatározott
helyre történő elszállítására.
IV. Ellenőrzés, utasítás, tájékoztatás
16) A Megrendelő jogosult a Munkálatok folyamatos ellenőrzésére. Ha a kivitelezés során olyan munkák
készülnek el, amelyeket később el kell takarni, erről a Vállalkozó köteles a Megrendelőt értesíteni,
annak megjelölésével, hogy az eltakarás mikor kerül sor.
17) Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellenőrzés csak rövid időn át lehetséges, a Megrendelőt
legalább 3 munkanappal korábban kell tájékoztatni, hogy a munka elkészülése mikorra várható és az
ellenőrzés meddig lehetséges.
18) Amennyiben a Megrendelő az ellenőrzést az eltakarás előtt nem végzi el, feltárást csak akkor
követelhet, ha az ezzel járó összes többletköltség kifizetését vállalja.
19) A felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a teljesítés
idejét, vagy minőségét érinti.
20) A Vállalkozó a kivitelezésről a hatályos jogszabályoknak megfelelően elektronikus építési naplót
vezet.
V. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
21) Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezési munkálatokat a munkaterület átadását követően megkezdi.
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22) Ha a Vállalkozó a kivitelezésre meghatározott határidőt nem tartja meg késedelmi kötbért köteles
fizetni. A késedelmi kötbér mértéke a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 0,3%a naptári naponta, de legfeljebb a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 10%-a.
Nem számít bele a késedelem időpontjába annyi nap amennyivel a kivitelezés a Megrendelő
érdekkörében felmerült ok miatt hózódott el.
23) Amennyiben a Megrendelő a létesítmény átvételét a kivitelezés jelentős hibái miatt tagadja meg, a
késedelmi kötbér a Megrendelőt mindaddig megilleti, amíg a kijavítást a Vállalkozó el nem végzi.
24) Teljesítési biztosíték: Megrendelő a kivitelezés idejére teljesítési biztosíték nyújtási kötelezettséget ír
elő. A teljesítési biztosíték mértéke az Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 2%-a. A teljesítési biztosítékot a
szerződés hatálybalépésekor kell rendelkezésre bocsátani. A teljesítési biztosíték mértékét a jótállási
idő kezdetéig tartó érvényességgel kell fenntartani. A teljesítési biztosíték határidőre történő
rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. (Kbt. 126.§ (5) bekezdés)
25) Jótállási kötelezettség. Ajánlatkérő jótállási kötelezettséget ír elő, melynek mértéke 24 hónap, az
időszak kezdete a műszaki átadás-átvétel befejezésének dátuma.
26) Jótállási biztosíték: a műszaki átadás-átvételt követően teljes körű jótállási biztosíték biztosítása,
melynek mértéke a nettó vállalási összeg 2 %- a, mely 24 hónap időtartamig szól, a Kbt. 126.§ (6)
bekezdés a) pontja szerint.
27) A jótállási igények teljesítésére kikötött biztosíték vonatkozásában Megrendelő nem teszi lehetővé,
hogy a fizetési számlájára történő a) pont szerinti befizetés helyett a biztosíték vagy annak
meghatározott része a Vállalkozónak a (rész)teljesítésért járó ellenértékből levonás útján kerüljön
biztosításra.
VI. Az átadás-átvétel
28) A Munkálatok befejezéséről a Vállalkozó értesíti a Megrendelőt. Az átadás-átvétel megkezdésének az
időpontját a Megrendelő tűzi ki a Vállalkozó készre jelentését követő 5 napon belüli időpontra. A
Megrendelő akkor is köteles az átadás-átvétel időpontját kitűzni és az átvételi kötelezettségét
teljesíteni, ha a Vállalkozó a kivitelezést a teljesítési határidő előtt fejezi be. A Megrendelő csak
hiánytalanul megvalósult munkát vesz át.
29) A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan hiba miatt, amely a rendeltetésszerű
használatot nem akadályozza.
30) A Megrendelő az átadás-átvétel befejezésétől számított 12. hónapban utó felülvizsgálati időpontot
tűz ki. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az utó felülvizsgálati eljárás során jegyzőkönyvbe
vett, a neki felróható módon bekövetkezett valamennyi hibát kijavítja az utó felülvizsgálati
jegyzőkönyv aláírását követő 30 napon belül.
VII. A szerződés egyéb következményei
31) Ha a Vállalkozó a javítási munkák elvégzésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget a
Megrendelő a szükséges munkákat a Vállalkozó költségére elvégezteti.
VIII.

Záró rendelkezések

32) A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk. rendelkezései, valamint az építési
tevékenységekre vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók.
33) A Felek kötelezik magukat, hogy a jelen Szerződésből eredő esetleges vitájukat mindenekelőtt békés,
tárgyalásos úton próbálják rendezni. Ennek sikertelensége esetén alávetik magukat a Polgári
Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint illetékes bíróság eljárásának.
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A jelen Szerződést a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag 4 példányban írják alá.
Kelt: ………………………………………….

______________________________
(Cég neve)
(Cégjegyzésre jogosult neve)
Vállalkozó

________________________
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs
Megrendelő

Mellékletek:

1. számú melléklet
2. számú melléklet
3. számú melléklet

Vállalkozó ajánlata
Teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsájtásának igazolása
Felelősségbiztosítási kötvény másolata
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V. fejezet
MŰSZAKI LEÍRÁS
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Előzmények
Gyomaendrődön az aluljáró építését megelőzően a Besenyszegi településrész két útvonalon volt
megközelíthető. A Madách Imre utcán szilárd útburkolaton, illetve a 46-os főútról lekanyarodva egy szórt
úton.
Az aluljáró építés során ezt a szórt út csatlakozást megszűntették így a településrész időjárástól független
megközelítése egy útra koncentrálódik.

Elvégzendő munkálatok meghatározása
A kialakult helyzet hosszú távú fenntartása nem szerencsés, mivel így a településrész megközelítése
sérülékeny, ezért célszerűnek látjuk a Besenyszegi utca teljes hosszában járhatóvá történő feljavítását. Ez a
kisgát Fő út és a Besenyszegi utcai aszfaltút között lévő 240 m-es szakaszán egy útalap kiépítéssel lehet
megvalósítani.
Az útalap kiépítés műszaki tartalma:
- 20 cm-es tükörszedés
- 20 cm törtanyag
- 5 cm kiékelő anyag
- padkarendezés.
Földkitermelés (5 km-en belül mozgatva, tükörszedés): 240 m * 3,2 m * 0,20 m = 153,6 m3
20/80 –as FZKA útalap építés: 240 m * 3,2 m * 0,20 m = 153,6 m3
0/15-ös FZKA kiékelés: 240 m * 3,2 m * 0,05 m = 38,4 m3
Padkaépítés: 240 * 0,5 m * 2 = 240 m2
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HRSZ: 3214
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1. sz. melléklet – Excel táblázatok
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Útalap építés Gyomaendrőd, Besenyszegi utcában

S.sz.

Tétel
száma

1

32-11-1

2

3

4

33-31-13

33-31-13

Munka
megnevezése
Földkitermelés
(5 km-en belül
mozgatva
tükörszedés):
20/80-as FZKA
útalap építés:
0/15-ös FZKA
kiékelés

Menny. M.e.

Anyag
egységár

Díj
egységár

Anyag
összesen

Díj összesen

Tétel
összesen

153,60 m3

0,00 Ft

0,00 Ft

0,00 Ft

153,60 m3

0,00 Ft

0,00 Ft

0,00 Ft

38,40 m3

0,00 Ft

0,00 Ft

0,00 Ft

240,000 m2

0,00 Ft

0,00 Ft

0,00 Ft

32-35-10 Padkarendezés

Mindösszesen:
Tételek nettó összesen:
ÁFA 27 %:
Bruttó összesen:

0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft

Kelt.: ………………………, …………...………………...

………………………………
Cégszerű aláírás
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„Útalap építés Gyomaendrőd, Besenyszegi utcában”
Költségvetési Főösszesítő

Útalap építés Gyomaendrőd, Besenyszegi utcában
Nettó Egyösszegű Ajánlati Ár:

‐ Ft [1]
‐ Ft
‐ Ft

ÁFA 27%:
Bruttó összesen:

Kelt.: ………………………, …………...………………...
………………………………
Cégszerű aláírás

[1] A Felolvasó lapon ezt az összeget kell szerepeltetni!
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. november 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Orvosi rendelők felújításának előkészítése
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Városi Egészségügyi Intézmény a 2014. júniusi Képviselő-testületi ülésen a 334/2014. (VI.26.) Gye. Kt
határozattal felhatalmazást kapott a Fő út 3. szám alatti és a Dr. Pikó Béla utca 3 szám alatti orvosi rendelők
felújításának előkészítésére.
Az intézmény a munkálatok beárazásával megkereste a Gyomaszolg Ipari Park Kft-t, az Insula Bau Kft-t és a
Tótkaép Kft-t.
Mindhárom kivitelező írásban jelezte, hogy a munkálatok elvégzésére pontos tervdokumentáció nélkül nem tud
ajánlatot adni.
A probléma megoldása érdekében felkerestünk három helyi tervezőt
A felkeresett tervezők:
·
Hegedűs Elek (Gyomaendrőd)
·
Nagy és Társa Bt. (Gyomaendrőd)
·
Bárdi Tervező és Beruházó Bt. (Gyomaendrőd)
·
Feke László (Dévaványa)
Az ajánlatkérésben rögzített elvárt műszaki tartalom:
Komplex energetikai felújítás
nyílászáró csere
külső hőszigetelés
mennyezeti hőszigetelés
fűtés korszerűsítés, gépészet korszerűsítés
elektromos hálózat felújítás
ivóvízhálózat felújítás
Belső terek komplex felújítása
szükség szerint nyílászáró, és burkolat csere
Tetőszerkezet felülvizsgálata, felújítása
A tervező által javasolt egyéb műszaki tartalom
az egészségügyre vonatkozó építésügyi jogszabályokban foglalt előírások betartása miatt szükségessé váló
építési, átalakítási munkálatok
pl.: az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.)
ESzCsM rendelet, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet
A tervezői ajánlatok bekérése során kértük az ajánlatok megbontását.
1.
az épületek teljes állapotfelmérése, javaslat a megvalósítandó műszaki tartalomra, a megvalósítandó műszaki
tartalom becsült költsége (határidő: 2014. december 31.)
2.
a megvalósítandó műszaki tartalom tervezési díja (határidő: 2015. március 31.)
A megbontás oka az, hogy az 1. fázis eredményeként el lehet dönteni, hogy érdemes-e a beruházás teljes
megvalósítása.
Az ajánlatok 2014. november 25-ig érkeznek be így azok csak a képviselő-testületi ülésen kerülnek ismertetésre.
Amennyiben a T. Képviselő-testület a beruházás elindítását támogatja úgy javasoljuk a tervezés 1. fázisának
elindítását.
Mivel a költségvetésben nem került beépítésre a tervezési költség ezért a forrás kijelölés szükséges, melyre
javasoljuk a 2014. évi költségvetés általános tartalékát (2014. évi elindítás), vagy a 2015. évi költségvetést (2015. évi
elindítás).
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Döntési javaslat
"Tervezés elindítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Fő út 3. szám alatti és a Dr. Pikó Béla utca 3. szám
alatti épület teljes felújításának 2014/2015 évi elindítását. Az 1. tervezési fázis elkészíttetéséhez szükséges ……. Ft
összeget a 2014. évi költségvetés általános tartaléka terhére / a 2015. évi költségvetésben biztosítsa.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. november 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Alföldvíz gördülő fejlesztési tervének elfogadása
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú
távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-szolgáltatási
ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és
pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll. A tervet minden évben be kell mutatni a felügyelő hatóságnak, amely
azt jóváhagyás után le is ellenőrizheti. A tervet az ellátásért felelősnek, tehát az Önkormányzatnak kell elkészíteni,
melyet az Alföldvíz Zrt, mint szolgáltató átvállalt. Az elkészült terv a csatolt mellékletben megtalálható.
A benyújtott terv részletesen taglalja a 2015. évben megvalósítandó ivóvíz és szennyvíz hálózati munkálatokat.
Korábban az Alföldvíz Zrt-től származó bérleti díj két részre került felosztásra. Alap és többlet bérleti díjra. Az alap
bérleti díj szolgált a havária jelegű rekonstrukciós munkálatok finanszírozására, míg a többlet bérleti díj terhére
kerültek elvégzésre az éves rekonstrukciós tervben szereplő munkálatok. A többlet bérleti díj került kijelölésre a
szennyvíztisztító telep fejlesztés sajátforrásául. 2014-ben a bérleti díj felosztás megszűnt így csak szimplán bérleti
díj megnevezéssel történt kifizetés irányunkba. A 2015. évi költségvetésben a korábbi többlet bérleti díj rész már
felszabadul (lekötés nélkül jelentkezik) így a gördülő fejlesztési terv megvalósítását már ebből lehet finanszírozni.
A gördülő fejlesztési terv megvalósításának összköltsége: nettó 14.280.000 Ft
A 2014-ben az Alföldvíz Zrt-nek kiszámlázott bérleti díj összege: nettó 16.350.000 Ft
A 2014.ben az Alföldvíz Zrt által kiszámlázott rekonstrukciós munkadíjak összege: nettó 4.131.386 Ft.
Amennyiben ez a tendencia folytatódik úgy várhatóan a szabad felhasználású bérleti díj összege a 2015. évben
nettó 12.218.614 Ft, mely nem elegendő a gördülő fejlesztési terv finanszírozására.
A Tisztelt Képviselő-testületnek több választási lehetősége is van.
1.
A fejlesztési terv megvalósításához előzetesen kalkulált mintegy 2 millió forintot a 2014-ben befolyt bérleti
díjból biztosítja feladattal terhelt pénzforrásként.
2.
A fejlesztési terv megvalósításához előzetesen kalkulált mintegy 2 millió forintot a 2015. évi költségvetésben
forrás elkülönítéssel biztosítja.
3.
A fejlesztési terv megvalósításához előzetesen kalkulált mintegy 2 millió forintos hiányt a fejlesztési terv
műszaki tartalmának csökkentésével kezeli.
Döntési javaslat
"Gördülő fejlesztési terv elfogadása és forrás kijelölés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművesítés, infrastruktúra
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja az Alföldvíz Zrt által benyújtott gördülő fejlesztési tervet. A
megvalósításához a 2015. évben befolyó bérleti díjon kívül 2 millió forintot különít el a 2015 évi költségvetésben / a
2014. évben befolyt de fel nem használt bérleti díj terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. november 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Helyiségbérleti díjak módosítása
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
Az önkormányzati tulajdonban lévő holtágakat üzemeltető egyesületekkel, a Vállalkozók Házában helyiséget bérlő
Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Egyesületével valamint az Önkormányzati Közös Hivatalban ügyfélszolgálati
irodát működtető E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft-vel, illetve a GDF SUEZ Zrt-vel kötött bérleti szerződésekben a
bérleti díj módosítása a tárgyévet megelőző KSH által közölt fogyasztó árindex mértékéhez van kötve. A módosítás
esedékessége: tárgyév január 1. Ezen szerződések esetében a KSH által közölt fogyasztó árindex elérhetőségét
követően, annak mértékével növelt bérleti díj kerül számlázásra. Ebben az esetben nem kell külön szerződést
módosítani. A mellékletben a bérlet ingatlanok és bérleti díjak tájékoztató jelleggel be vannak mutatva.
<az span="" vannak="" be="" jelleggel="" tájékoztató="" díjak="" ingatlanok="" bérlet="" mellékletben=""
módosítani.="" szerződést="" külön="" kell="" nem="" esetben="" ebben="" számlázásra.="" kerül="" növelt=""
mértékével="" annak="" elérhetőségét="" esetében="" szerződések="" ezen="" január="" tárgyév=""
esedékessége:="" módosítás="" kötve.="" van="" mértékéhez="" árindex="" fogyasztó="" közölt="" által="" ksh=""
megelőző="" tárgyévet="" módosítása="" díj="" szerződésekben="" bérleti="" kötött="" zrt-vel="" suez="" gdf=""
illetve="" szolgáltató="" gazdasági="" e.on="" működtető="" irodát="" ügyfélszolgálati="" hivatalban="" közös=""
önkormányzati="" az="" valamint="" egyesületével="" hadirokkantak="" és="" mozgáskorlátozottak="" bérlő=""
helyiséget="" házában="" vállalkozók="" a="" üzemeltető="" holtágakat="" lévő="" tulajdonban="">
A szerződések másik típusánál a bérleti, valamint használati díjak emelésének a mértéke a következő költségvetési
évre tervezett kormány által közölt „éves fogyasztói árindex figyelembevételével kerül megállapításra.” A
felülvizsgálat esedékessége 2014. november 30. Itt a bérleti, illetve a használati díj a módosítása a tárgyévre előre
történik a felek közös megegyezése alapján.
A kormány által a költségvetési tervezetben közölt 2015. évre várható infláció ( fogyasztói árindex ) 1,8 % .
Az előterjesztéshez mellékelt táblázatban a bérleti díjak 1,8 %-os mértékkel kerültek emelésre az összeg
nagyságától függően ezer, illetve száz forintos kerekítéssel. Az előterjesztés mellékletét képezik az alapszerződések
másolata. A későbbiekben azok a bérleti díj mértékével kerültek módosításra.
A Liget Fürdő Kft által használt 1090, 1293/5, 1295/2 és 1298 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanok bérleti díját a
társaságnak Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete döntése szerint a szezonális forgalom figyelembe vétele
alapján kettő részletben 40 – 60 % megosztásban tárgy év május 31-ig, illetve szeptember 30-ig kell megfizetni.
Az alábbi bérleti szerződések járnak le 2014. december 31. napjával
1. Markt –Plus Kft., piacok és az endrődi vásártér üzemeltetése,
2. Pájer Sándor egyéni vállalkozó, Templomzug, strand és kemping 7701/1 hrsz.,
3. Pájer Sándor egyéni vállalkozó, gyomai szabad strand 03/9 hrsz.
A Templom-zugi strand bérleti jogviszonya az 1993. április 15-én aláírt szerződéssel kezdődött. A bérleti jogviszony
1993. június 1 napjától 1997. szeptember 30. napjáig tartott. Felek a bérleti díj mértékét 1993-94-95. évekre
120.000,- Ft + ÁFA összegben határozták meg. Az 1997. évben megkötött új bérleti szerződés alapján a bérlő nem
fizetett bérleti díjat, ellenben saját pénzügyi finanszírozás keretében különböző építményeket kellett létrehozni,
melyek a bérleti jogviszony lejártát követően az önkormányzat tulajdonába kerülnek. A bérleti jogviszony 2006.
december 31. napjáig lett megkötve, melyet Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete változatlan feltételek mellett
2014. december 31. napjáig meghosszabbított.
A gyomai szabad strand bérletére a szerződés Pájer Sándor egyéni vállalkozóval 2002-ben lett megkötve 2014.
december 31. napjáig. A szabad strand használata során a bérlő forint összegben megállapított belépőt nem
szedhetett, de a megvalósított beruházások összegének mértékéig kérhette a belépő megállapítását. A bérlő a
bérleti jogviszony alatt nem kérte a belépő megállapítását.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendeletalapján a vagyon hasznosítása [9.§ (1) a) bekezdés]
1.000.000.- Ft éves bevételt meghaladóan az önkormányzati vagyon használatba - vagy bérbeadása
versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére történhet. A versenytárgyalás lefolytatása lehet nyilvános
vagy zárkörű.
Tekintettel a vagyontárgyak speciális jellegére zártkörű versenytárgyalás lefolytatását javasoljuk.
Gyomaendrőd Város önkormányzata versenyeztetési szabályzata megengedi a zárkörű versenytárgyalást ha a
pályázat tárgyául szolgáló önkormányzati vagyon jellege, valamint annak leghatékonyabb hasznosításával
kapcsolatos feladatok megoldása a pályázatok előre meghatározott ajánlattevők, befektetők, illetőleg társasági
partnerek részvételét teszi szükségessé, illetve a kiírásban foglaltak teljesítésére csak meghatározott ajánlattevők
képesek.
A piacok és az endrődi vásártér, a Templom-zugi, strand és kemping, valamint a gyomai szabad strand
üzemeltetésére a versenytárgyalás lefolytatásával kapcsolatban az alábbiakat javaslom:
1.
Az előkészítésse és a kidolgozással a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
legyen megbízva.
2.
A versenytárgyalás feltételei az előkészítést követően a 2014. decemberi ülésre legyen beterjesztve.
A feltételek kidolgozásánál kiemelt figyelmet kell fordítani a:
1.
A bérleti szerződés időtartamára,
2.
A induló bérleti díj mértékére, amely a „piac” esetében lehet a jelenlegi nettó 208.000,- Ft/hó.
3.
A bérleti díj módosításának feltételeire.
A bérbeadásra kerülő létesítmények pontos leírására, azok üzemeltetési feltételeire, követelményeire, különös
tekintettel a Templom-zugi, strand és kemping területén a „Lélekkel a Körösök mentén „ című projekt keretében
létrejövő létesítmény pályázati fenntartási követelményeire

1. döntési javaslat
"Bérleti díjak módosítása"
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 az önkormányzati tulajdonú bérbe illetve használatba adott ingatlanok
helyiségbérleti és területhasználati díjait megemeli 2015. január 1. napjától kezdődően 2015. december 31. napjáig
az alábbiak szerint:
Bérelt ingatlan megnevezése
Szabadság tér
Buszállomás-trafik
Vaszkó Sándorné, Fő út 173-179, 22,24 m2
UPC Kft., Fő út 173-179. kábeltévé
Kiss Sándor, Erzsébet – liget földhasználati jog
Liget – Fürdő Kft. B-4. kat. Termálkút
( Áchim utca )
Gyoma-Gazda Bt. Hősök útja 56.
Endrődi Cuti Kft.
Endrődi utcában közterület
Szarvasi Kenyér Kft.
Selyem út 124., üdítő, csoki automata
Hot – Drink Kft.
Selyem út 124., italautomata
Hot – Drink Kft.

bérleti díj
5.500,- Ft/hó + Áfa
10.300,- Ft/hó + Áfa
12.200,- Ft/hó + Áfa
656.000,- Ft/év + Áfa
499.000,- Ft/év + Áfa
9.200,-Ft/hó+Áfa
14.000,- Ft/hó + Áfa
2.500,- Ft/hó + Áfa
2.500,- Ft/hó + Áfa
2.500,- Ft/hó + Áfa
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Szabadság tér 1., italautomata
A bérleti díjak felülvizsgálata 2015. november 30.-val válik esedékessé.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítások megkötésére.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. által fizetendő bérleti díj"
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 Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. által használt 1090,
1293/5, 1295/2 és 1298 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanok 2015. évi bérleti díját 10.394.000,- Ft/év+Áfa összegben
határozza meg. A szezonális forgalom figyelembevétele alapján 2015. május 31- ig 4.158.000,- Ft+Áfa, 2015.
szeptember 30-ig, pedig 6.236.000,- Ft+Áfa bérleti díjat köteles megfizetni a társaság.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"A piac és a szabad strandok versenytárgyalás útján történő hasznosítása"
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 Önkormányzatának Képviselő-testülete a piacok és az endrődi vásártér, a Templom-zugi,
strand és kemping, valamint a gyomai szabad strand üzemeltetésére zárt versenytárgyalás ír ki, és annak
eredményes lefolytatása érdekében az alábbiak szerint intézkedik:
1.
Az előkészítéssel és a kidolgozással a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottságot bízza meg.
2.
A versenytárgyalás feltételei az előkészítést követően a 2014. decemberi ülésre kell beterjeszteni.
A feltételek kidolgozásánál kiemelt figyelmet kell fordítani a:
1.
A bérleti szerződés időtartamára,
2.
A induló bérleti díj mértékére, amely a „piac” esetében lehet a jelenlegi nettó 208.000,- Ft/hó.
3.
A bérleti díj módosításának feltételeire.
A bérbeadásra kerülő létesítmények pontos leírására, azok üzemeltetési feltételeire, követelményeire, különös
tekintettel a Templom-zugi, strand és kemping területén a „Lélekkel a Körösök mentén „ című projekt keretében
létrejövő létesítmény pályázati fenntartási követelményeire
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Kimutatás
Az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek és területek bérleti díjainak módosításáról
Megnevezés

Bérleti szerződés lejárta

Hősök u. 56., 20 m2 iroda
Békés Megyei Agrárkamara
Hősök u. 56., 14,10 m2 iroda
Közjegyző
Szabadság tér 12,58 m2
Buszállomás-trafik
Piac és vásárrendezés
Markt-Plus Kft.
Endrődi Cuti Sűtőipari Kft.
Endrődi utcában közterület
Upc
Fő út 173-179.
Kiss Sándor
Erzsébet – liget
Vaszkó Sándorné
Fő út 173-179. 22,24 m2
Hősök u. 56 9 m2, volt APEH
iroda „Gyoma – Gazda” Bt.
Liget – Fürdő Kft.
1090, 1293/5, 1295/2, 1298
Liget – Fürdő Kft.
B-4. kat. Termálkút
Szarvasi Kenyér Kft.
Selyem út 124., üdítő, csoki
automata
Hot – Drink Kft.
Selyem út 124., italautomata
Hot – Drink Kft.
Szabadság tér 1., italautomata

Határozatlan idejű szerződés

Bérleti díj módosításának, felülvizsgálatának esedékessége:
Nincs kikötve emelés

Határozatlan idejű szerződés

Nettó bérleti díj
2014. évben

Javasolt nettó bérleti díj 2015.
évre
2.400,- Ft/hó

-

2014.11.30.

6.400,- Ft/hó

6500,- Ft/hó

Határozatlan idejű szerződés

2014.11.30.

5.400,- Ft/hó

5.500,- Ft/hó

2014.12.31.

2014.11.30

208.000,- Ft/hó

2017.12.31.

2014.11.30.

13.800,- Ft/hó

Képviselő – testületi döntés alapján
pályázati eljárás vagy hosszabbítás
14.000,- Ft/hó

Határozatlan időre

2014.12.30.

12.000,- Ft/hó

12.200,- Ft/hó

Az épület fennállásáig
Földhasználati jog
Határozatlan időre

2014.11.30.

644.000,- Ft/év

656.000,- Ft/év

2014.11.30.

10.100,- Ft/hó

10.300,- Ft/hó

határozatlan idejű

2014.11.30.

9.000,- Ft/hó

9.200,- Ft/hó

Határozatlan időre

2014.11.30.

10.210.000,- Ft/év

10.394.000,- Ft/év

Határozatlan időre

2014.11.30.

490.000,- Ft/év

499.000,- Ft/év

Határozatlan időre

2014.11.30.

2.460,- Ft/hó

2.500,- Ft/év

Határozatlan időre

2013.11.30.

2.460,- Ft/hó

2.500,- Ft/év

Határozatlan időre

2013.11.30.

2.460,- Ft/hó

2.500,- Ft/év

TÁJÉKOZTATÁS
A tárgyévet megelőző KSH által közölt fogyasztó árindex mértékével emelésre kerülő bérleti díjakról

Megnevezés

Bérleti szerződés lejárta

Körösi Halászati Szövetkezet

2014.12.31.

Bérleti díj módosításának esedékessége:
Tárgyév január 1. napjától

Templom – zugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület

2019.12.31.

Tárgyév január 1. napjától

Pap – zugi Természetvédelmi és
Horgász Egyesület

2019.12.31.

Tárgyév január 1. napjától

Bónom – zug Vizéért Egyesület

2019.12.31.

Tárgyév január 1. napjától

Soczó – zugi Környezetvédelmi
és Horgász Egyesület

2019.12.31.

Tárgyév január 1. napjától

Kecsegészugi Tájvédelmi Egyesület

2019.12.31.

Tárgyév január 1. napjától

Hősök u. 56. 22 m2 iroda
Határozatlan idejű szerződés
Mozg.korl. és hadirokk. Egyesülete
E.ON
Határozatlan idejű szerződés
Selyem út 124., iroda helyiség
13,50 m2.
GDF SUEZ
Határozatlan idejű szerződés
Selyem út 124., iroda helyiség
10,40 m2.

Tárgyév január 1. napjától

2014. évben számlázott
Bruttó bérleti díjak
1.492.568,- Ft/év
A 2013. május hónapban
történt szerződés módosítás
értelmében 2013 és 2014
években a bérleti díj haltelepítéssel kerül megfizetésre
Képviselő – testületi döntés
alapján nem történt
számlázás
Képviselő – testületi döntés
alapján nem történt
számlázás
Képviselő – testületi döntés
alapján nem történt
számlázás
Képviselő – testületi döntés
alapján nem történt
számlázás
Képviselő – testületi döntés
alapján nem történt
számlázás
4.992,- Ft/hó

Tárgyév január 1. napjától

9.000,- Ft/hó

Tárgyév január 1. napjától

9.000,- Ft/hó beszámításra
kerül az irodahelyiség átalakítási munkáiba

19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. november 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdését - mely előírta, hogy a jegyző által
elkészített, következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-éig nyújtja be a képviselőtestületnek - hatályon kívül helyezte a 2014. évi XXXIX. törvény 64. §. (1) bekezdése.
Annak ellenére, hogy a jogszabály nem teszi kötelezővé az önkormányzatok számára a költségvetési koncepció
összeállítását, mégis célszerűnek látjuk a következő évre várható bevételeket és kiadásokat számba venni, az
alapvető célokat, feladatokat áttekinteni, az ismert és tervezett kötelezettségeket rendszerezni.
A koncepciót Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló T/1794. számú törvényjavaslat
figyelembe vételével állítottuk össze.
Bevételek számbavétele
1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben meghatározott,
célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadásai csökkennek a helyi bevételek
meghatározott mértékével és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés
támogatást.
Ezen támogatási kategórián belül külön jogcímenként jelennek meg az alábbiak:
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (4.580.000 Ft/fő)
A törvénytervezet alapján a közös hivatal elismert hivatali létszáma – amire támogatás számítható - 39,93 fő
(Gyomaendrőd elismert hivatali létszáma 37,15 fő, Hunya elismert hivatali létszáma 1,67 fő, Csárdaszállásé pedig
1,11 fő), mely a tavalyi évben 40,16 fő volt. A csökkenés abból adódik, hogy a közös hivatalhoz tartozó 3 település
lakosságszáma csökkent 142 fővel. A tervezetben Gyomaendrőd vonatkozásában a köztisztviselői létszám 43 fő, a
kisegítői állományi létszám 2 fő, Csárdaszállás és Hunya esetében 3-3 köztisztviselővel számoltunk. Csárdaszállás
önkormányzatának a közös hivatal működésének finanszírozásához előreláthatólag 6.047 E Ft-tal szükséges
hozzájárulni, Hunya önkormányzatának pedig 3.209 E Ft-tal.
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása a belterület nagysága alapján illeti meg
az önkormányzatot, a koncepcióba a 2014. évre megállapított támogatás került beépítésre.
Közvilágítás fenntartásának támogatása településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre
jutó nettó működési kiadások figyelembevételével került megállapításra. A 10.000 fő feletti városok
esetében a támogatás fajlagos összege 374.400 Ft/km-ről 400.000 Ft/km-re módosul a
törvényjavaslat értelmében. A koncepcióba a tavalyi évre megállapított támogatás összege került
beépítésre.
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása – a 2013. évi országosan összesített
önkormányzati beszámolók ezen feladathoz kapcsolódó szakfeladatai alapján számított egy
négyzetméterre eső nettó működési kiadás figyelembevételével történik a támogatás összegének
meghatározása. A 10.000 fő feletti városok esetében a támogatás fajlagos összege 104 Ft/m2.
Közutak fenntartásának támogatása – a 2013. évi országosan összesített önkormányzati beszámolók
ezen feladathoz kapcsolódó szakfeladatai alapján településkategóriánként számított nettó működési
kiadás figyelembevételével történik a támogatás összegének meghatározása. A 10.000 fő feletti
városok esetében a támogatás fajlagos összege 273.000 Ft/km.
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
Összege 2.700 Ft/fő.
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás
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Összege 2.550 Ft/külterületi lakos
Üdülőhelyi feladatok támogatása
Összege 1,5 Ft/ idegenforgalmi adóforint
Beszámítás összege
Az előző jogcímek alapján meghatározott támogatások összegét csökkenteni kell az önkormányzat elvárt
bevételének összegével. Az elvárt bevétel legfeljebb a 2013. évi iparűzési adóalap 0,55%-át jelenti. A települési
önkormányzat egy lakosra jutó adóerő képessége alapján az elvárt bevétel százalékában lehetőség van a
beszámítás összegének csökkentésére. Városunk esetében az egy lakosra eső adóerő-képesség 15.987 Ft, így a
támogatás csökkentés mértéke az elvárt 88.440 E Ft összegű bevételnek a 60%-a. Mivel településünk közös hivatal
székhelye, így a beszámítás összege további 10 % ponttal csökken. Az elvárt bevétel összege így Gyomaendrőd
esetében 44.220 E Ft.
2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás biztosítása. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi
költségvetés úgy bocsátja az önkormányzatok rendelkezésére, hogy a pedagógus és a nevelő munkát segítő
kötelező létszám bérét teljes mértékben biztosítja, az óvodák szakmai és dologi kiadásaihoz, valamint a nem a
közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez a központi költségvetés célzott támogatást biztosít, melynek
összege 68.000 Ft/fő/év.
3.
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása
Ebben a kategóriában jelenik meg az önkormányzati segélyezés, a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás
támogatása, valamint a Térségi Szociális Gondozási Központ által ellátott feladatok után igényelhető támogatások
köre, finanszírozásának módja.
4.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ezen a jogcímen a várost megillető támogatás becsült összege 16 millió Ft. Ezt az összeget a muzeális
intézményekre, a nyilvános könyvtári ellátás biztosítására, valamint a közművelődés támogatására kell fordítani.
Kiadások számbavétele
A kiadások tervezésénél általános elv volt, hogy a betervezett kiadások a várható infláció körüli mértékben
növekedhetnek az előző év terv számaihoz képest, illetve a feladat növekedésből adódó többlet kiadásokat és a
feladat ellátási telephely változásához szorosan kapcsolódó plusz kiadásokat vettük figyelembe.
Az önkormányzat önként vállalt feladataihoz kapcsolódó kiadásokat a 2014. évi szinten szerepeltettük.
A fejlesztési célú kiadások között elsősorban a 2014. évről áthúzódó beruházások kerültek megtervezésre, a
városüzemeltetési osztály és az intézmények által szükségesnek tartott fejlesztések, felújítások, valamint a testület
által korábban hozott döntések kerültek beépítésre. A fejlesztésekhez kapcsolódóan a pályázati lehetőségek
számbavétele is megtörtént.
A 2015. évi költségvetési koncepció várható bevételeinek és kiadásainak alakulása:
E Ft-ban
Bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Finanszírozási bevételek
Forrás hiány
Kiadások
Működési kiadások
Felhalmozási kiadások
Finanszírozási kiadások

2.438.112

77.699
2.515.811

A 77.699 E Ft összegben megjelenő hiány teljes egészében működéshez kapcsolódó
56

Adatok
1.645.500
280.799
511.813

1.785.012
730.799
0

hiány.
Gyomaendrőd Polgármestere a város 2015. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját további egyeztetés és
elemzés lefolytatása céljából a Képviselő-testület elé beterjesztette.
Döntési javaslat
"2015. évi költségvetési koncepció"
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 Gyomaendrőd Város 2015. évi költségvetési
koncepciójának beterjesztését tudomásul veszi.
A költségvetési rendelet tervezet készítése során a következő alapelvek érvényesülését javasolja biztosítani:
A végleges tervezet kidolgozása során tovább szükséges vizsgálni a bevételek növelésének és a kiadások
csökkentésének a lehetőségeit,
működési hiány nélküli költségvetés összeállítására kell törekedni,
biztosítani kell a folyamatban lévő beruházások és felújítások befejezését,
az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján kell kialakítani.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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1. melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege
Adatok E Ft-ban
A
B
C
megnevezés
2014. eredeti 2015. terv
1
Intézményi működési bevétel
130 891 134 102
2
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
491 076 355 384
3
Működési célú átvett pénzeszköz .
1 700
1 700
4
Közhatalmi bevételek
402 260 372 260
5
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
739 120 782 054
6
Működési bevétel összesen
1 765 047 1 645 500
7
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
0
8
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
678 855 276 199
9
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
39 031
4 600
10
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
11
Felhalmozási bevételek összesen
717 886 280 799
12
Finanszírozási bevétel-működési célú
134 131
61 813
13
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
546 416 450 000
14
Tárgyévi bevételek összesen
3 163 480 2 438 112
15
Személyi juttatás
419 737 385 507
16
Munkaadókat terhelő járulék
93 621
91 787
17
Dologi kiadás
461 021 450 687
18
Működési célú támogatásértékű kiadás
446 257 479 009
19
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
133 279 133 712
20
Működési célú tartalék
128 380 107 062
21
Ellátottak pénzbeli juttatása
216 883 137 248
22
Működési kiadás összesen
1 899 178 1 785 012
23
Felújítás
45 478
45 400
24
Beruházás
814 015 444 928
25
Egyéb felhalmozási kiadás
404 809 240 471
26
Felhalmozási kiadás összesen
1 264 302 730 799
27
Finanszírozási kiadások
0
0
28
Tárgyévi kiadás összesen
3 163 480 2 515 811
29
Összes hiány:
0
30
Működési hiány:
0
-77 699
31
Fejlesztési hiány:
0
0

1

2. melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2015. évben

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Adatok E Ft-ban
A
B
B
C
megnevezés
2013. eredeti
2014. eredeti 2015. terv
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Intézményi működési bevétel
118 863 117 410
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
332 206 191 322
Működési célú átvett pénzeszköz .
1 700
1 700
Közhatalmi bevételek
402 000 372 000
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
739 120 782 054
Működési bevétel összesen
1 593 889 1 464 486
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
0
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
678 855 276 199
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
39 031
4 600
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
Felhalmozási bevételek összesen
717 886 280 799
Finanszírozási bevétel-működési célú
134 131
61 813
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
546 416 450 000
Tárgyévi bevételek összesen
2 992 322 2 257 098
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Intézményi működési bevétel
264
264
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
1 476
1 476
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
Közhatalmi bevételek
260
260
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
Működési bevétel összesen
2 000
2 000
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
0
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
Tárgyévi bevételek összesen
2 000
2 000
Határ Győző Városi Könyvtár
Intézményi működési bevétel
300
300
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
Közhatalmi bevételek
0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
Működési bevétel összesen
300
300
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
0
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
Finanszírozási bevétel-működési célú
0
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
Tárgyévi bevételek összesen
300
300
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Intézményi működési bevétel
6 800
6800
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
Közhatalmi bevételek
0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
Működési bevétel összesen
6 800
6 800
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2. melléklet
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Városi Egészségügyi Intézmény
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
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0
0
0
0
0
0
0
6 800
4 664
157 394
0
0
0
162 058
0
0
0
0
0
0
0
162 058

0

6 800
9 328
162 586

171 914

0

171 914

130 891 134 102
491 076 355 384
1 700
1 700
402 260 372 260
739 120 782 054
1 765 047 1 645 500
0
0
678 855 276 199
39 031
4 600
0
0
717 886 280 799
134 131
61 813
546 416 450 000
3 163 480 2 438 112

3. melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2015. évi bevételeinek részletezése

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Adatok E Ft-ban
A
B
C
megnevezés
2014. eredeti 2015. terv
Intézményi működési bevételek
Holtágak haszonbére
0
Földhaszonbér
5 860
5 860
Bérleti díj
19 310
19 310
Hulladéklerakó bérleti díj bev.
20 000
20 000
Közterületfoglalás
393
393
Egyéb bevételek
2 084
2 084
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
2 084
2 084
Kamatbevétel
3 000
3 000
Kamatbevétel kötvény
3 000
6 000
Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra)
6 631
6 631
ÁFA bevétel-befizetendő
13 188
13 188
ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő
1 890
1 890
ÁFA visszatérülés önk.tul. földek műveléséből
7 290
7 290
Önk.tul.földeken megtermelt terményértékesítés
29 280
29 280
Start mintaprogram terményértékesítés
2 853
Oktatás bérl.díj és tér.díjbevétel
2 000
400
Saját bevétel összesen:
118 863 117 410
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Rendszeres segély átvett pénz
163 712
65 720
Mezőőri jár. átvett pénz
3 000
5 400
Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a 20 fő
4 560
Közcélú munkavégzők támog.2014-ről áthúz.
52 284
20 273
Közcélú munkavégzők támog.2015.-ben induló
86 113
86 113
2013.évi START progr.2013-ról áthúzódó tám.
15 468
Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez
5 910
6 047
Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez
3 209
3 209
IKSZT pályázat bér támogatás
2 510
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
332 206 191 322
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz
0
0
Magánszemélytől átvett pénzeszköz
0
0
Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése
1 000
1000
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
700
700
Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen
1 700
1 700
Közhatalmi bevételek
Iparűzési adó
280 000 250 000
Építményadó
29 000
29 000
Telekadó
4 000
4 000
Magánszemélyek kommunális adója
38 000
38 000
Idegenforgalmi adó
6 000
8 000
Pótlékok, bírságok bevétele
5 000
5 000
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap
2 000
2 000
Gépjármű adó
28 000
28 000
Termőföld bérbeadása
0
0
Különféle bírságok
0
0
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
0
0
Mezőőri járulék bevétele
10 000
8 000
Közhatalmi bevételek összesen
402 000 372 000
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
183 933 182 879
Zöldterület gazdálkodás támogatása
25 500
25 500
Közvilágítás támogatása
63 314
63 314
Köztemető fenntartás támogatása
100
100
Közutak fenntartásának támogatása
31 795
31 795
Beszámítás összege
-89 949
-44 220
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
38 359
38 019
4

3. melléklet
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása
93 780
90 861
Óvodaműködtetési támogatás
10 995
12 444
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása
61 588
57 212
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás
1 058
1 058
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
0
0
Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz
48 101
48 101
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
88 791
88 791
Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása
149 025 159 519
Kulturális feladatok támogatása
16 196
16 052
Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 2591
16 534
10 629
0
EFt, idegenforgalmi adó 9743 EFt, köznev.int 4200 E Ft
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
0
Egyéb központi támogatás
0
739 120 782 054
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
Működési bevétel összesen
1 593 889 1 464 486
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
0
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
0
Pénzügyi befektetések bevételei
0
Koncesszióból származó bevételek
0
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen
0
0
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás
419 841 167 394
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap
0
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B BM Önerő
42 699
17 024
Lélekkel a Körösök mentén projekt támogatása
91 781
Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013.
21 748
Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002)
194 531
Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0042
36
tám.megelől.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen
678 855 276 199
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
Rekonstrukciós alap-többlet bérleti díj bevétel Vízmű
16 105
Lakáskölcsön visszafizetés
4 000
3 000
Elemi kár kölcsöntörlesztés
300
100
Belvíz kölcsön visszafizetés
1 500
1 500
Egyéb kölcsön visszafizetés (GYÜSZ-TE DAOPés egyéb pály.előfin.)
5 126
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.)
0
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alap.tám.megel. Megtér.
5 000
Kamatbevétel kötvénytörlesztésre
7 000
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
39 031
4 600
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Központosított felhalmozási célú támogatás
0
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.
0
0
Felhalmozási bevételek összesen
717 886 280 799
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4. melléklet
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

A
megnevezés
Működési célú előző évi pénzmaradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár
Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal
Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen
Pénzmaradvány mindösszesen
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Adatok E Ft-ban
B
C
2014. eredeti
2015. terv
134 131
0
0
0
0
0
0
134 131

61 813

546 416
0
0
0
0
0
0
546 416
680 547

450 000

61 813

450 000
511 813

5. melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2015. évben
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

megnevezés
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Határ Győző Városi Könyvtár
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
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Adatok E Ft-ban
B
C
2014. eredeti 2015. terv
203 416 160 877
32 045
26 075
312 427 303 294
444 781 477 085
128 707 129 140
128 380 107 062
19 523
19 700
1 269 279 1 223 233
45 400
45 000
444 928 444 928
240 471 240 471
730 799 730 399
0
0
2 000 078 1 953 632
126 143
36 306
53 430
1 476
4 572
0
197 360
419 287
0
0
0
0
0
419 287

130 756
37 557
50 000
1 476
4 572

8 706
2 351
6 194
0
0
0
0
17 251
0
0
0
0
0
17 251

8 437
2 278
6 698

9 686
2 615
12 500
0
0
0

117 548
341 909
0

0
341 909

17 413
400

400
0
17 813
9 686
2 615
14 225

5. melléklet
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Városi Egészségügyi Intézmény
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
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0
24 801
0
0
0
0
0
24 801
71 786
20 304
76 470
0
0
0
0
168 560
0
0
0
0
0
168 560

26 526
0

0
26 526
75 751
23 262
76 470
448

175 931
0

0
175 931

419 737 385 507
93 621
91 787
461 021 450 687
446 257 479 009
133 279 133 712
128 380 107 062
216 883 137 248
1 899 178 1 785 012
45 400
45 400
444 928 444 928
240 471 240 471
730 799 730 799
0
0
2 629 977 2 515 811

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2015. évben
Adatok E Ft-ban
A
B
C
D
Szakfeladat
megnevezés
2014. eredeti
2015. terv
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
6 631
6 631
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
6 631
6 631
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
0
Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
10 500
10 689
Működési célú támogatásértékű kiadás
13 807
13 807
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
24 307
24 496
Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
31 795
31795
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
31 795
31 795
Személyi juttatás

052080

051040

045160

106010

Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

013350

0

Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

066010

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 188
0
0
0
0
13 188

13 188

13 188

Zöldterület kezelés-parkgondozás
0
0
3 500
0

Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
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4 563

6. melléklet

6. melléklet
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

011130

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

Közvilágítás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

066020

0

Kiemelt önkormányzati rendezvények
Személyi juttatás

064010

0
0
0
0
0
0
0
0

Adó, vám és jövedéki igazgatás
Személyi juttatás

016080

22 970

18 447
4 523

Országos és helyi népszavazás
Személyi juttatás

011220

26 563

19 847
4 829
0
0
0
0
0
24 676

Működési kiadás összesen
Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás
Személyi juttatás

016020

22 000

Önkormányzati jogalkotás-képviselők
Személyi juttatás

016010

22 000
0
0
25 500

0
0
33 000
0
0
0
0
33 000

33 594

0
0
49 950

52 850

33 594

Városgazdálkodás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
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6. melléklet
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

1 500
18 360
0
0
69 810

Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

900060

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

0
0
0
429 474
0
0
0
429 474

461 778

9555
2339
2200

11 104
2 688
2 240

0
0
0
0
14 094

16 032

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

Közterület rendjének fenntartása-Településőrök
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

032020

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

032020

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

047410

216
58
900
0
0
0
0
1 174

216
58
920

1 194

Ár- és belvízvédelem
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

091140

461 778

Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat
Személyi juttatás

031030

73 190

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
Személyi juttatás

031030

1 500
18 840

0
0
10 500
0
2 000
0
0
12 500

Óvodai nevelés működtetési feladatai
0
0

Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
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10 700
2 000

12 700

6. melléklet
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290

0
0
0
0
0
0

Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

092120

Köznevelési intézmény működtetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

092120

0
0
79 751
0
35 276
0
0
115 027

90 188

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

Működési kiadás összesen
Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

091220

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

092260

Működési kiadás összesen
Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

098022

30 188

Alapfokú művészetoktatás működtetése
Személyi juttatás

092260

60 000

Működési kiadás összesen
Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
Személyi juttatás

091250

0

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése
0

Személyi juttatás
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6. melléklet
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

072112

Összesen:
Háziorvosi ügyeleti ellátás

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
7 180
11 988
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
7 180
11 988
Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
9 000
9 162
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
9 000
9 162
Időskorúak bentlakásos szoc.tám.
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
0
Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
0
Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulék

076062

102021

104011

Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

105010

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

Munkanélküli aktív korúak ellátása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

106020

0
0
0
0
0
0
0
0

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
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6. melléklet
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414

Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

104051

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

0
0
0
0
0
0
5 300
5 300

5 000

0
0
0
0
0
0
4 500
4 500

5 000

0
0
0
0
0
0
3 000
3 000

3 000

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
2 700
2 700

2 700

5 000

5 000

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

107060

0

Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély
Személyi juttatás

104051

0
0
0
0
0
0
0
0

Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Átmeneti segély
Személyi juttatás

107060

0

0

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások
Személyi juttatás

107060

0
0
0
0
0
0
14
14

3 000

Egyéb szoc.pénzbeli ell.-idősek
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen
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415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
478
479
480
481
482
483
484
485

106020

Lakásfenntartással kapcs.ell-Adósságkezelési szolgáltatás
0
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
9
0
Működési kiadás összesen
9
0
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások-gyermektartásdíj mege.
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
0
Egyéb szoc.pénzbeli ell.-köztemetés
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
4 000
4 000
Működési kiadás összesen
4 000
4 000
Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
4 084
4 084
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
4 084
4 084
Családsegítés
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
0
Támogató Szolgálat
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
0
Lakáshoz jutást segítő támogatások
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulék

104051

107060

104030

107054

101222

061030
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486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547

Működési kiadás összesen

84031

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

041233

4 727
638

5 365

0
0
0
0
0
0
0
0

19 966
2 695
2 681

25 342

0
0
0
0
0
0
0
0

4 896
661
1 140

6 697

Beton,- kerítés, varroda közmunka
12 845
Munkaadókat terhelő járulék
1 734
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
14 579
0
Belvíz, hulladék, mezőgazdasági út közmunka-2014-ről áthúzódó
Személyi juttatás
15 725
32 445
Munkaadókat terhelő járulék
2 122
4 380
Dologi kiadás
0
2 622
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
17 847
39 447
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi)
Személyi juttatás
18 894
Munkaadókat terhelő járulék
2 551
Dologi kiadás
34 290
34 290
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Személyi juttatás

041237

57 308
7 994
2 993
0
0
0
0
68 295

Asztalos közmunka 2014-ről áthúzódó
Személyi juttatás

041233

0

Mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 2014-ről áthúzódó
Személyi juttatás

041237

0
0
0
0
0
0
0
0

FHT-ra jogosult hosszabb közfoglalkozt.-20 fő
Személyi juttatás

041237

0

Civil szervezetek működési támogatása
Személyi juttatás

041233

0
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548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609

0
55 735

Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

041237

34 290

Közfoglalkoztatás-2015. évben induló
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

59 897
8 087
18 129
0
0
0
0
86 113

59 897
8 087
18 129

86 113

Közfoglalkoztatás-menedzsment
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

084031

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

0
0
0
0
840
0
0
840

840

840

0
0
0
0
6 000
0
0
6 000

6 000

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
32 967

33 200

6 000

Diáksport támogatása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

081061

17 524

Sportlétesítmények működtetése
Személyi juttatás

081043

9 179
2 345
6 000

Civil szervezetek támogatása- Képtár
Személyi juttatás

081030

9 129
2 331
4 000
0
0
0
0
15 460

Fürdő
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
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610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657

0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
32 967
33 200
Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.)
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
2 000
2 000
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
2 000
2 000
Működési célú tartalék

086090

Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

013320

0
0
0
0
0
0
0
0

0

Köztemető fenntartás és működtetés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

0
0
100
0
0
0
0
100

100

0
0
0
0
0
0
0
0

0

100

Összesen:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen
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203 416 160 877
32 045
26 075
312 427 303 294
444 781 477 085
128 707 129 140
0
0
19 523
19 700
1 140 899 1 116 171
1 140 899 1 116 171

7. melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2015. évben

Adatok E Ft-ban
B
B
C
2013. eredeti
2014. eredeti 2015. terv
Polgármesteri alap
400
400
Kitüntetési alap
1 000
400
Ifjúsági alap
0
0
Civil alap
9 150
9 150
Sport alap
13 000
13 000
Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap
0
0
Talajterhelési díj
500
500
Idegenforgalmi alap pályázható keret (rendezvényekre)
1 000
1 000
Közműv.Int.által rendezett nemzeti ünnepek és besenyszegi gyereknap
500
500
GYÜSZ-TE részére megállapodás alapján (Sajt és túrófeszt., Aug.20.)
4 000
4 000
1 000
1 000
Idegenforgalmi alap tartalék
200
0
Rádió Sun részére pénzeszközátadás
GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés
4 000
4 000
Liget Fürdő Kft-től szolg.vás.
8 890
8 890
Kállai adomány
10 000
10 000
TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 Roma emberek foglalkoztatása a szociális gyermekj.rendszerben pályázat
0
peszk.átadás
3 475
ÖNO
Muzeális int-ek szakmai tám-a pályázat
2 000
0
Körös szögi Kistérség 2014. évi hj.
507
507
Körös szögi Kistérség 2014. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer
2 500
IKSZT beruházás (bér)
2 510
2 510
IKSZT beruházás működési plusz igény
2 700
2 700
Közös Hivatalba egyszeri készletbesz.
0
0
Oktatási vagyon műk.dologi tartalék
20 000
10 000
TV közvetítés 2012-ről áthúzódó
0
0
Belső ellenőri feladatok
4 000
4 000
Óvoda szem.jutt.állami tám.elsz.
0
0
Óvodaped. 2015. szept.1-től béremelésre póttám.
564
592
Gyermekétkeztetés kieg.önk.támogatása
5 853
0
Önkormányzati ingatlanok karbantartására
5 000
5 000
Veszélyes fák kivágása
1 000
1 000
Nyomda Múzeum tám.
900
900
Gye-i Hírmondó
0
0
Hulladéklerakói díj díjkompenzáció
18 338
18 338
Egyéb közfoglalkoztatás önerő
2 000
2 000
Varga L.Sportcsarnok infrastr.fejl.-e pály.közfogl.alkalm.
700
700
Start mintaprogram működési tartalék
5 370
0
A
megnevezés

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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37
38
39
40

Műv.Központ karbantartása
Dr. Card Egészségkártya
Képviselői tiszteletdíj (Nagyné Perjési Anikó, Poharelec László)
Működési céltartalék összesen

610
1 067
1 621
128 380
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8. melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
2015. évi fejlesztési kiadások részletezése
Adatok E Ft-ban
B
2015. évi terv

A
megnevezés
1
2
3
4
5
6
7
8
12
13
14
15
16
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Felújítások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Járda felújítás
Buszmegállók felújítása
Belterületi útfelújítás és kátyúzás
Külterületi útfelújítás és kátyúzás
Csókási kerékpáros átjáró felújítása (burkolat és közvilágítás)
Luther utca 2. felújítás II. ütem
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Határ Győző Városi Könyvtár
Informatikai eszközök felújítása
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Katona J.Műv.ház tető és csatorna javítás
Városi Egészségügyi Intézmény
Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen
Beruházások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Népliget és Erzsébet liget rendezése
Parkosítás
Hatház utcai közúti védőkorlát átépítése
Gyalogátkelőhely építés(Hősök tere, Öregszőlő)
Köztemetők körbekerítése
Közlekedés biztonsági felmérés, javítás
Közvilágítási hálózat bővítése
Új utak építése
Közterületeken tereprendezés (volt Mirhói iskola területe)
Belvíz III. utómunkálatok
Ünnepi díszvilágítás
Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B
Lélekkel a Körösök mentén projekt utófinanszírozott költsége
Optikai kábel kiépítése
Szerver csere
Projektor csere
Tájékoztató eszközök beszerzése
DSLR fényképezőgép beszerzése
Hardver pótlás, kisebb szoftver beszerzés
Energetikai pályázatok előkészítése (tervezés, audit)
Belvíz IX. előkészítése
Utcanév táblák kihelyezése (Endrőd)
Sport infrasturktúra fejlesztése
TOP előkészítés, tervezés
Gyepmesteri telep fejlesztése
Selyem 124. mosdók fejlesztése (melegvíz ellátás)
Hulladékgazdálkodási terv készítése 2015-2020
Hivatali parkoló kialakítása
Önkormányzati gyümölcsös fejlesztése
Zöldterület kezelés fejlesztése
Közbeszerzési díjak
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Határ Győző Városi Könyvtár
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Városi Egészségügyi Intézmény
Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen
Egyéb felhalmozási kiadások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
20

45 000
6 000
3 500
20 000
10 000
4 000
1 500
0
400
200
200
0
0
0
45 400

1 500
1 500
4 500
5 000
8 000
2 000
5 000
13 000
1 500
5 000
2 000
1 000
205 377
91 781
3 000
8 000
400
200
320
350
15 000
9 000
400
15 000
30 000
3 500
250
500
350
1 000
10 000
500
0
0
0
0
444 928

8. melléklet
65
66
67
68
69
70
71
72
77
78
79
80
83
84
85
86
87
91
92
97
99
106
107
109
110
111
112
113

Belvíz III. pénzeszköz átadás
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Első lakáshozjutók támogatása
Gyomaközszolg Kft. Részére peszk.átadás műanyagzsák besz. 406/2014 (VIII.28.) KT hat.
Ivóvíz min.jav.peszk átadás
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
Első lakáshoz jutók kölcsöne
Elemi kárra kamatmentes kölcsön
Felhalmozási célú céltartalék
Környezetvédelmi alap
Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele
HURO Gye-Nagyvárad vasútvonal tervezés pályázat önerő+hitel kamata
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%)
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 saját erő
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 áfa megelőlegezés(27%)

KEOP-1.3.0/09-11-2012 Békés megyei Ivóvízminőségjavító program önerő 2014.
Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben tagi hj.
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11)
Fürdő pályázat saját erő
Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A
GYFC kérelme (pályák, öltözők felújítása) pályázati önerő
Kis Bálint Fő út udvar fejlesztés önerő
Pályázati saját erő
Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen
Finanszírozási kiadások

0
1 000
908
1 662
2 000
1 000
4 000
0
3 427
24 352
30 653
8 146
43 989
0
1 282
1 000
15 000
27 803
3 000
9 000
62 249
240 471
0
0

"Szép Városunk Gyomaendrőd" Kötvény törlesztése (240158CHF*250)

Finanszírozási kiadások összesen

21

9. melléklet

Kötvény és egyéb saját bevételből képződött forrás felhasználásának alakulása
Összege (E Ft)
B

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

2015. évi
terv

Megnevezés
Fejlesztési hiányunk
Kötvényhez kapcsolódó fejlesztés
Törlesztés kötvényből
Tartalékba hely.
Megnevezés

387 751
387 751
0
0

Járda felújítás
Buszmegállók felújítása
Belterületi útfelújítás és kátyúzás
Külterületi útfelújítás és kátyúzás
Csókási kerékpáros átjáró felújítása (burkolat és közvilágítás)
Luther utca 2. felújítás II. ütem
Informatikai eszközök felújítása
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11)
Népliget és Erzsébet liget rendezése
Parkosítás
Hatház utcai közúti védőkorlát átépítése
Gyalogátkelőhely építés(Hősök tere, Öregszőlő)
Köztemetők körbekerítése
Közlekedés biztonsági felmérés, javítás
Közvilágítási hálózat bővítése
Új utak építése
Közterületeken tereprendezés (volt Mirhói iskola területe)
Belvíz III. utómunkálatok
Ünnepi díszvilágítás
Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B (505240+9426+130pály-ban el nem számolható ktg)
Optikai kábel kiépítése
Szerver csere
Projektor csere
Tájékoztató eszközök beszerzése
DSLR fényképezőgép beszerzése
Hardver pótlás, kisebb szoftver beszerzés
Energetikai pályázatok előkészítése (tervezés, audit)
Belvíz IX. előkészítése
Utcanév táblák kihelyezése (Endrőd)
Sport infrasturktúra fejlesztése
TOP előkészítés, tervezés
Gyepmesteri telep fejlesztése
Hulladékgazdálkodási terv készítése 2015-2020
Önkormányzati gyümölcsös fejlesztése
Zöldterület kezelés fejlesztése
Közbeszerzési díjak
Gyomaközszolg Kft. Részére peszk.átadás műanyagzsák besz. 406/2014 (VIII.28.) KT hat.
Ivóvíz min.jav.peszk átadás
Környezetvédelmi alap
HURO Gye-Nagyvárad vasútvonal tervezés pályázat önerő+hitel kamata
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%)
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 saját erő
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 áfa megelőlegezés(27%)

Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben tagi hj.
Fürdő pályázat vagy egyéb pály.saját erő
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6 000
3 500
20 000
10 000
4 000
1 500
200
200
1 000
1 500
1 500
4 500
5 000
8 000
2 000
5 000
13 000
1 500
5 000
2 000
1 000
20 959
3 000
8 000
400
200
320
350
15 000
9 000
400
15 000
30 000
3 500
500
1 000
10 000
500
908
1 662
4 000
3 427
24 352
30 653
8 146
43 989
1 282
15 000

9. melléklet

55
56
57
58

Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A
GYFC kérelme (pályák, öltözők felújítása) pályázati önerő
Kis Bálint Fő út udvar fejlesztés önerő
Összesen
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27 803
3 000
9 000
387 751

10. melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2015. évben

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

A
B
sorszám
megnevezés
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

2.

3.
4.
5.
6.

C
2015. engedélyezett létszám (fő)

-Polgármester
-mezőőr (közalkalmazotti létszám)
-közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt.
-intézményektől átvett dolgozó (GYES-en)
START Közmunkaprogramban dolgozók száma (kalkulált):
2014. évről áthúzódó közmunkaprogramban dolgozók:
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
-köztisztviselői létszám Gye.
-Gyesen lévő köztisztviselő Gye.
-kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye.
-Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám
-Hunya telephelyen köztisztviselői létszám
Határ Győző Városi Könyvtár
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Városi Egészségügyi Intézmény
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
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1
5
5
1
83
54
42
1
2
3
3
4
5
29
238

11. melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Intézményeinek 2015. évi finanszírozása
A

B

megnevezés

2014. állami tám.

D
E
2014. intézmény
2014. önk.kieg.
finanszírozás
2015. állami tám.
összesen
35 994
219 927
182 879
9 119
26 875
9 451
16 951
7 500
9 305
18 001
8 696
6 502
163 896
162 586
97 246
418 775
361 661

F
2015. önk.kieg.

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

8

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás Intézményei fenntartásának 2015. évi önkormányzati támogatása
2014. intézmény
2015. intézmény
megnevezés
2014. állami tám. 2014. önk.kieg.
finanszírozás
2015. állami tám. 2015. önk.kieg.
finanszírozás
összesen
összesen

le: Hunya és Csárdaszállás közös hiv.műk.kieg.
Gyomaendrőd kiegészítése
Határ Győző Városi Könyvtár
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Városi Egészségügyi Intézmény
Önkormányzat összesen

7 500
8 696
157 394
357 523

39 482
9 256
30 226
10 013
11 030
4 017
104 024

Adatok E Ft-ban
G
2015. intézmény
finanszírozás
összesen
222 361

1
2
3
4
5
6
7

9
10
11
12
13

183 933

C

17 513
19 726
166 603
426 203

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Térségi Szociális Gondozási Központ
Intézményi Társulás összesen

105 269
299 404
404 673

790
24 801
25 591

24

106 059
324 205
430 264

103 771
305 522
409 293

9 648
43 437
53 085

113 419
348 959
462 378

20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. november 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Liget Fürdő Kft-től szolgáltatás vásárlás felhasználása
Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014 (II. 28) önkormányzati rendelete
alapján 8.890 e Ft összegben vásárol szolgáltatást a Liget Fürdőtől. Az előirányzatból 3.500 e Ft a helyi lakosok
jegyárkülönbözetének biztosítására, 250 e Ft a 18. életévüket betöltött lakosok születésnapi köszöntésére, valamint
5.140 e Ft összegben úszásoktatásra, mely összeg kimeríti a város oktatási intézményeinek úszásoktatására, illetve
az azt igénylő sportegyesületek részére fordítható összeget.
Március hónapban igényfelmérést végeztünk az egyes intézmények, illetve szervezetek 2014. évre vonatkozó
fürdőhasználati igényére vonatkozóan. Az összes fürdőhasználati igény 2014. évre 15.409.920,- Ft volt. A
rendelkezésre álló keret figyelembevételével, valamit az eddigi tapasztalatok alapján a tényleges fürdőhasználati
igénybevétel jellemzően jóval kevesebb, mint amennyit az intézmények, szervezetek az előzetes felmérés során
meghatároznak. A tavalyi évben a megítélt támogatás 68 %-át használták fel az intézmények, szervezetek. Ezekre
való tekintettel a kért támogatási összegeknek csak egy részét lehetett biztosítani az intézményeknek,
szervezeteknek.
A rendelkezésre álló keretösszeg elosztásánál tekintettel voltunk arra, hogy a támogatás elsődleges célja a nevelésioktatási intézményekben zajló úszásoktatás támogatása, így először az általuk kért összegeket vettük figyelembe, a
tavalyi tényleges igénybevételt szem előtt tartva. A fennmaradó részt arányosan tovább osztottuk az egyesületek
részére, tekintetbe véve, hogy a kajakosok tavasszal/nyáron nem a fürdőben edzenek, míg az úszó egyesületek
tagjai egész évben a fürdőbe járnak. Az egyesületek esetében szintén figyelembe vettük a tavalyi tényleges
felhasználást.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 155/2014 (III. 27) Gye. Kt számú határozatával
döntött az 5.140 e Ft felosztásáról.
Intézmény neve
Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.
Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és
Kollégium
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Gyomaendrődi Úszó Sport Egyesület
Gyomaendrődi Delfin Sport és Úszóegyesület
Körös Kajak Sport Egyesület
KSI SE Gyomaendrőd
Összesen:

2014. évre vonatkozó támogatás
fürdőhasználatra (Ft)
200.000
200.000
80.000
0
150.000
450.000
400.000
200.000
350.000
1.037.000
1.037.000
518.000
518.000
5.140.000

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2014. szeptember 25-i ülésén tárgyalta a Liget Fürdőtől vásárolt
szolgáltatás felhasználásáról szóló tájékoztatót, mely 2014. január 1 –augusztus 31-i időszakot foglalta magában.
A Liget Fürdő Kft ezt követően jelzéssel élt az önkormányzat felé, hogy a támogatottak közül október 31-el bezárólag
többen túllépték a megállapított keretösszeget.
Megkerestük a támogatásban részesült iskolákat, szervezeteket, akik az alábbi igényt terjesztették elő 2014.
november-december hónapra vonatkozóan (gyerekek létszáma + 1 fő felnőtt x720,-Ft-al).
A még felhasználható, november-december hónapokra igényelt, a jóváhagyandó, illetve az új javasolt felosztás
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összegeit az alábbi táblázatban összegeztünk.

Kistérségi Óvoda
Gyermekliget
Óvodai Oktató
Nonprofit Kft.
Szivárvány
Gyermekkert
Nonprofit Kft
Tulipános Óvodai
Oktató Nonprofit
Kft
Szent Gellért
Katolikus Általános
Iskola Gimnázium
és Kollégium
Gyomaendrődi Kis
Bálint Általános
Iskola
Rózsahegyi
Kálmán Kistérségi
Általános Iskola
Bethlen Gábor
Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari
Szakképző Iskola
és Kollégium
Gyomaendrődi
Úszó Sport
Egyesület
Gyomaendrődi
Delfin Sport és
Úszóegyesület
Körös Kajak Sport
Egyesület
KSI SE
Gyomaendrőd
Helyi lakosok
jegyárkülönbözete
Születésnaposok
Összesen:

Még
felhasználható
támogatás 11- 12
hónapban
25.040,58.160,-

Támogatási
igények 11-12
hónapra
99.360,48.960,-

A felhasználható
támogatáshoz
képest többlet
támogatási igény
74.320,0,-

33.200,-

60.480,-

0,-

Javasolt többlet Javasolt felosztás
támogatási igény
11-12 hónapra
66.575,0,-

91.615,48.960,-

27.280,-

24.710,-

57.910,-

0,-

0,-

0,-

0,

367.520,-

346.320,-

0,-

0,-

346.320,-

0,-

222.480,-

238.320,-

214.280,-

214.280,-

0,-

140.400,-

169.520,-

154.495,-

154.495,-

127.280,-

126.000,-

0,-

0,-

126.000,-

0,-

456.480,-

523.240,-

66.760,-

66.760,-

0,-

432.000,-

638.440,-

206.440,-

206.440,-

518.000,-

388.800,-

0,-

0,-

388.800,-

415.040,-

401.760,-

0,-

0,-

401.760,-

850.300,-

300.000,-

0,-

0,-

300.000,-

46.600,2.441.140,-

37.800,3.060.840,-

0,1.671.120,-

0,733.260,-

37.800,2.441.140,-

A 2014. november 1. napjával fennálló 2.441.140,-Ft összeg újra felosztásánál tekintettel voltunk arra, hogy mely
intézményeknek, egyesületeknek elegendő az év utolsó két hónapjára a márciusban megítélt támogatás, részükre
igényüket 100%-ban javasoljuk elfogadásra. A helyi lakosok jegyár különbözete a fürdővel történt egyeztetés, tavalyi
év adatai alapján került betervezésre. A többi intézmény, egyesület esetében, mivel jelentős többlettámogatási
igénnyel jelentkeztek, először a tartozások kiegyenlítését tartottuk szem előtt. A többletigénnyel jelentkező két óvoda
és általános iskola között %-osan egyenlő arányban osztottuk szét a még felhasználható keretösszeget, így a két
úszó egyesület esetében, csak az október 31-én fennálló tartozások kiegyenlítése történik meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a döntési javaslatot elfogadni.
Döntési javaslat
"Liget Fürdő Kft-től szolgáltatás vásárlás felhasználása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 155/2014 (III. 27) Gye. Kt számú határozatával 2014.
évben szolgáltatás - fürdőbelépőjegy – megvásárlására fordítandó támogatás összegéből fennmaradó 2.441.140,összegből 2014 november-december hónapra az alábbi támogatást nyújtja:
Intézmény neve
Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.
Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és
Kollégium
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
Gyomaendrődi Úszó Sport Egyesület
Gyomaendrődi Delfin Sport és Úszóegyesület
Körös Kajak Sport Egyesület
KSI SE Gyomaendrőd
Helyi lakosok jegyárkülönbözet
Születésnaposok
Összesen:

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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91.615,48.960,57.910,0,214.280,154.495,126.000,346.320,66.760,206.440,388.800,401.760,300.000,37.800,2.441.140,-

21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. november 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2014. 1-10. hónap gazdálkodási beszámolója
Csényi István
Toldi Balázs 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. 1-10. hónap gazdálkodási
beszámolóját elfogadásra.
A beszámoló 1 – 10. hónap adatai alapján a mérlege szerinti a mérlegszerinti eredménye 5.124 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 és a bevételek is várhatóan kis mértékben elmaradnak a 2014. évi
üzleti tervben tervezettől
Az 1-10. hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Az előterjesztés mellékletében a november december hónapban várható bevételek és kiadások külön táblázatban
vannak kimutatva. Az értékesítés nettó árbevétele és egyéb bevételek a kettő hónapban 11.763 ezer forint körül
várható, míg a költségek 26.936 ezer forintot tehetnek ki. Így a táblázatban kimutatott 1-10. hónap pozitív
eredménye ( 5.360 eFt ) -10.187 eFt veszteséggé változhat.
A társaság ezért a közszolgáltatási szerződés 4. pontjára hivatkozva 10 millió Ft összeg felhasználására kér
keretbiztosítást, a bevétellel nem fedezhető költségekre. A 10 millió Ft felhasználása esetén nem lesz veszteséges
lesz a Kft., amely összegszerűen 187 eFt eredmény lehet.
A kft. ügyvezetése az első tíz hónap gazdálkodását értékelte, és megállapította, hogy az üzleti tervben
meghatározott vendégszám és ezzel együtt a tervezett bevétel nem teljesült. Az év végéig történő kitekintés az
elmúlt évek tapasztalatait is figyelembe véve azt mutatja, hogy a bevételi elmaradás már az elfogadott üzleti terv
szintjén nem teljesíthető. Mindezek miatt az üzleti terv módosítása szükséges.
A közszolgáltatási szerződés 4.2. pontjának utolsó bekezdése szerint a közszolgáltatás teljesítéséhez biztosított
pénzeszköz mértéke nem haladja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás
működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét. Ez
azt jelenti, hogy a túl kompenzáció tilos, azonban azt is jelenti, hogy a közszolgáltatási feladatok teljesítéséhez
szükséges nettó költség biztosítható.

1. 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.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. előterjesztéshez mellékelt 2014.
1-10. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Többlet támogatás biztosítása"
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 a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.-nek a Gyomaendrőd Város
Önkormányzata és a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés 4. pontja alapján 10
millió forint összegű többlet támogatási keretet biztosít a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült,
bevétellel nem fedezett költségeinek finanszírozására. A többlet támogatás forrásaként a 2014. évben befolyt plusz
iparűzési adóbevételt jelöli ki.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Kölcsön visszafizetés határidejének módosítása"
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 Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Kft. által az Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezettől 2011. december 12-én felvett, majd 2012. november 30-án módosított forgóeszköz hitelt 15
millió Ft összegben, mint fedezetnyújtó 2013. június 30-án visszafizette a pénzintézet felé. A Liget Fürdő Kft. helyett
végrehajtott törlesztésből adódóan Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Fürdővel szemben 15 millió Ft összegű
tartozást írt elő, mely működési célú kölcsön visszafizetésének határidejét 2014. december 31. napjában határozta
meg. Mivel a Liget Fürdő Kft. jelezte az Önkormányzat felé, hogy a 2014. évben jelentkező bevételkiesése miatt
kölcsöntörlesztési kötelezettségének nem tud eleget tenni, így Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Liget
Fürdő Kft. kölcsön visszafizetési határidejét 2015. december 31. napjára módosítja.

Határidők, felelősök:
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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
Tárgy:Gyomaendrődi Liget fürdő 2014 évi pénzügyi beszámolója

Tisztelt Képviselő- Testület!

ELŐTERJESZTÉS GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSÉRE

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a70/2013. (XI.28.) Gye. Kt. határozatával elfogadta a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. üzleti tervét. Az üzleti terv tartalmazta az önkormányzat és a
Liget Fürdő között 2013. január 31-én megkötött és 2013. október 1. napján módosított
közszolgáltatási szerződés 4. pontjában meghatározott, a szerződésben foglalt feladatok
ellátásának tárgyi és pénzügyi feltételeit.
A közszolgáltatási szerződés módosításának 4.2. pontja meghatározza, hogy a Gyomaendrődi
Liget Fürdő Kft. az üzleti tervben történő milyen számítás alapján tesz az ellentételezésre
javaslatot. A kft. ügyvezetése az üzleti terv összeállításakor a korábbi évek tapasztalata szerint
meghatározta azt a tervezett vendégszámot, amely alapján a bevételeket kalkulálta, és ehhez
viszonyította azokat a költségeket, amelyek biztosították, hogy a következő év gazdálkodása
eredményes legyen.
A kft. ügyvezetése az első tíz hónap gazdálkodását értékelte, és megállapította, hogy az üzleti
tervben meghatározott vendégszám és ezzel együtt a tervezett bevétel nem teljesült. Az év végéig
történő kitekintés az elmúlt évek tapasztalatait is figyelembe véve azt mutatja, hogy a bevételi
elmaradás már az elfogadott üzleti terv szintjén nem teljesíthető. Mindezek miatt az üzleti terv
módosítása szükséges.
A közszolgáltatási szerződés 4.2. pontjának utolsó bekezdése szerint a közszolgáltatás
teljesítéséhez biztosított pénzeszköz mértéke nem haladja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó
költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel
összefüggésben keletkezett bevételek különbségét. Ez azt jelenti, hogy a túl kompenzáció tilos,
azonban azt is jelenti, hogy a közszolgáltatási feladatok teljesítéséhez szükséges nettó költség
biztosítható.
Mindezeket figyelembe véve a kft. a közszolgáltatási szerződés 4. pontja alapján kéri az
önkormányzatot, hogy részére 10 millió forint összeg felhasználására keretet biztosítson a részére
a bevétellel nem fedezhető költségekre.

A kft. a hátralévő időszakban is törekszik arra, hogy minél erősebb marketing tevékenységgel
minimalizálja a kieső vendégszámot, és ezzel együtt a bevétel csökkenését. Amennyiben ez a
tevékenysége eredményre vezet, akkor az átadott további pénzeszköz teljes körűen nem kerül
felhasználásra.

Liget Fürdő 2013-2014 év. Létszám és árbevétel alakulása fürdőbelépők viszonylatában 10.31.-ig

2013. év
Vendég
létszám- fő

2013. év Ft.

2014 .év
Vendég
létszám- fő

2014. év Ft

különbség
Ft

Fürdő pénztárgép 01.0110.31-ig

81473

56623175

75107

53803590

-2819585

Gyógyászati pénztárgép
01.01-10.31-ig

20765

32369173

15971

26086971

-6282202

102238

88992348

91078

79890561

-9101787

Összesen:

Amint a táblázatból is látszik ugyanazon az időszak alatt október 31.-ig 2013. évben gyógyászati
bevétel ( önrész+ OEP) 32369173.- Ft 2014.-évben 26086971.- Ft.
2014-ben 6282202 Ft-tal csökkent a gyógyászati árbevétel. A gyógy vendég létszáma 2013 évben
20765 fő , 2014 év ugyanazon időszakában 15971 fő volt. Ez a belépő létszám 4794 fővel
kevesebb 2014. október 31.-ig.
A számokból kiderül, hogy magasabb kategóriába került ugyan a fürdő gyógyászati része, ami egy
magasabb összegű OEP támogatást jelent, mégis kevesebb volt a vendégszám , így az árbevétel is,
de nem csak a gyógyászati , hanem a fürdő vendégek száma is csökkent 2014 évben 6366 fővel,
ez által az árbevétel is 2819585.- Ft-tal .
Együttesen 2013 -2014. október 31.-ig 11160 fővel csökkent a fürdő igénybevétele, mely
9101787.- Ft árbevétel kiesést okozott.

A 2014. évre elfogadott Üzleti tervben a költségek és az árbevételek 2013-as évvel megegyező
látogatói létszámmal lettek megtervezve. A mellékelt számítás mutatja azt az egy főre eső ktg.
növekedést, és bevétel kiesést, amely a Liget Fürdőnek veszteséget okoz.

2014. év tervezett ktg: 122906 ezer Ft
2014. év tervezett létszám: 115522 fő
Az üzleti terv alapján 1 főre jutó tervezett ktg: 1064 Ft./Fő
2013 év 10.31.-ig vendégszám: 102238 fő

2014 év 10.31.-ig vendégszám: 91078 fő
2013 évről 2014 évre a létszám csökkenés 11%-os.
Ebből kiindulva akkor 2014 évben a várható létszám 102815 fő.
A várható tényleges ktg. 1 főre jutó összege: 1195 Ft/fő

A tervezett és a valószínűsíthető 1 főre jutó ktg. különbözetet: 131 Ft/Fő

A tervezett létszám és a valószínűsíthető létszám közti különbség : 12707 fő
A létszám csökkenés( 12707 fő*131.- ) miatti ktg növekedés:

1664617 Ft

Létszám csökkenés miatti bevétel kiesés (12707 Fő * 720.- átl. Ár) 9149040 Ft
A költség növekedés és az árbevétel kiesés együttes összege 10813657 Ft, melyet a Liget
Fürdő nem tud kigazdálkodni.

Tisztelt Képviselő –Testület !
A bevétel kiesés elsődleges oka a fürdőbelépőknél a szélsőséges időjárás, de szerepet játszik a
régi medencék esztétikai kinézete, a fürdő szolgáltatás bővülésének elmaradása.
A gyógyászati kezelések esetében ( a fürdő vendégeknél is közrejátszik) elsősorban a
jövedelmi viszonyok alakulása, a gyógykezelésre szoruló vendégek pénzügyi helyzete a
meghatározó. Az esetek nagy részében a felírt 60 db kezelés önrészének kifizetése okozza a
problémát. A magasabb gyógyászati kategóriába került ugyan a gyógyfürdő, mégis kevesebb
az igénybevétel, ezáltal az ár bevétel is .
A Liget Fürdő támogatásának alakulása az előző két év pozitív tendenciáját / kevesebb
támogatás, és + Mérlegszerinti eredmény/ 2014. évben az előzőekben leírtak miatt nem
tudja a Kft. tartani ( ltsd. 1. sz . melléklet), annak ellenére, hogy Kft. meghatározó költségei ,
energia, gáz, víz, szennyvíz, bér, járulékai 2014-ben tovább csökkentek.
Kérem a Tisztelt Képviselő- Testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására.
Gyomaendrőd, 2014. november 13.
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.
Képviseli: Vass Ignác-ügyvezető

1. sz. melléklet Támogatás alakulása
2. sz. melléklet Mérleg , eredmény kimutatás 2014. október 31.-i
3. sz. melléklet Kalkulált bevételek és költségek alakulása 2014. dec. 31.ig

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. november 07.

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 : 2014.10.31.
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

67 280

0

0

65 915

67 280

5 421

5 421

0

0

5 472

10 836

206

207

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

09.

I. Készletek

10.

II. Követelések

3 695

3 060

11.

III. Értékpapírok

0

0

12.

IV. Pénzeszközök

1 571

7 569

13.

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

35

0

14.

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

71 422

78 116

Kelt : Gyomaendrőd, 2014. november 07.
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 : 2014.10.31.
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

16 210

3 200

3 200

29 295

29 295

-27 085

-26 830

5 421

5 421

255

5 124

0

0

34 884

36 074

26.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

27.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

3

0

28.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

34 881

36 074

29.

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

25 452

25 832

30.

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

71 422

78 116

Kelt : Gyomaendrőd, 2014. november 07.
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. november 07.

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 : 2014.10.31.
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

76 799

0

0

34 411

34 702

43

05.

IV. Anyagjellegű ráfordítások

65 649

50 539

06.

V. Személyi jellegű ráfordítások

54 405

45 964

07.

VI. Értékcsökkenési leírás

3 562

2 343

08.

VII. Egyéb ráfordítások

10 216

7 991

-224

4 664

26

6

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

6

14.

C. Szokásos vállalkozási eredmény (10+13)

-741

4 670

1 052

690

1 052

690

311

5 360

56

236

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

5 124

21.

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

255

5 124

Kelt : Gyomaendrőd, 2014. november 07.
Vass Ignác sk.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

3sz. melléklet Kalkulált bevételek és költségek alakulása 2014. dec. 31.ig
2014.
üzleti
terv

2014
2014.10.31még
ig
várható 2014.12.31

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

52 500
34 000
8 000
3 720
300
98 520
36 031
32 210
20 000
12 210

40 538
26 209
6 925
3 127
76 799
35 398
33 367
20 400
12 967

7 860
3 291
150
150
0
11 451
10 312
10 000
10 000

fejlesztésre kapott támogatás, juttatás( tervezői díj)

0

Fejleszt.támogatás elhatárolt összege
támogatás munmkaügyi
Egyéb bevételek
-rendkívüli bevétel
összesen
átvezetés miatt
Bevételek összesen

48 398
29 500
7 075
3 277
0
88 250
45 710
43 367
30 400
12 967

2 200
1 600
21
36 031

100
1 235
80
6
2
690
230
35 398 10 312

134 601

112 197 21 763

100
1 315
8
920
45 710
0
133 960

Költségek
víz,gáz,villany
víz
áram
gáz
fenntartási, alkatrész, üzemanyag
egyéb anyag költség
irodaszer, nyomtatvány.
karszalag,tisztítószer, kézt, wc pap
Egyéb(1 éven beül elh.)
bérleti díj
hirdetési díj
egyéb igénybevett szolg.
könyvelő, könyvvizsg
reumatológus, gyógytornász
labor
szennyvíz
Telefon, posta
Egyéb(javítás,utazás, ügyvéd stb.)
egyéb szolg.(biztosítás,előadóműv, számtech. Sz.bank
ktg,tagdíj)
bérköltség+járulék
écs
össz költség
Ráfordítások
EREDMÉNY

21 375
1 160
12 170
8 045
1 900
6 215
250
5 600
365
10 855
2 400
26 458
2 670
2 914
1 770
4 022
985
7 626
6 471
50 000
3 700
122 903
11 000
698

10 719
1 391
6 484
2 844
1 575
5 136
198
4 335
603
11 609
2 130
19 370
1 856
1 939
2 295
3 184
660
4 529

6 244
960
3 774
1 510
550
905
70
835

50
4 687
716
687
317
960
190
573

16 963
2 351
10 258
4 354
2 125
6 041
268
5 170
603
11 609
2 180
24 057
2 572
2 626
2 612
4 144
850
5 102

4 907 1 244
45 964 9 200
2 343 1 300
98 846 22 936
7 991 4 000
5 360 -5 173

6 151
55 164
3 643
121 782
11 991
187

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

Tárgy: Kérelem

Tisztelt Képviselő- Testület!

A Liget Fürdő Kft. kéri a tulajdonost Gyomaendrőd Város Önkormányzatát, hogy a
társaság részére Közszolgáltatási szerződés 4. pontja alapján részére 10 Millió Ft
összeg felhasználására keretet biztosítson a bevétellel nem fedezhető költségekre.
Természetesen a Liget Fürdő Kft. törekszik arra, hogy az elkövetkező időszakban
minimalizálja a kieső vendégszámot, és ezzel együtt a bevétel csökkenését, hogy az
átadott pénzeszközt teljes körűen ne kerüljön felhasználásra.
Amennyiben a kérelem pozitív elbírálást kap, úgy a meglévő 15 Millió Ft
tulajdonosi hitel elengedésére az Önkormányzat részéről nem lesz szükség.
Kérem a Tisztelt Képviselő- Testületet a Liget Fürdő kérelmének támogatására és
elfogadására.

Gyomaendrőd, 2014. november 13.

Gyomaendrődi Liget fürdő Kft.
Képviseli: Vass Ignác -ügyvezető

22. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. november 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Regionális Hulladékkezelő Kft. évközi gazdálkodási beszámolója
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
A Regionális Hulladékkezelő Kft. benyújtotta a T. Képviselő – testület elé a 2014. I-III. negyedév adatait tartalmazó
évközi gazdálkodási beszámolóját.
A Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése 2014. november 13-án tárgyalta a társaság I-III. negyedév gazdálkodási
beszámolóját.
A beszámoló alapján Kft. adózás előtti eredménye 18,8 millió Ft nyereség, mely az időarányosan tervezett 6,5 millió
Ft nyereségtől 12,3 millió Ft-tal több. A bevételek 29,8 millió forinttal haladták meg a tervezettet, mely döntően a
hulladékártalmatlanítás tevékenységből keletkezett.
A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.
A társaság tájékoztatásul, a beszámolóhoz mellékelte a Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi
kirendeltség, valamint az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség által végzett
ellenőrzések jegyzőkönyveinek másolatát.

Döntési javaslat
"A 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.
2014. I-III. negyedév gazdálkodási szóló beszámolóját.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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ELŐTERJESZTÉS
Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének 2014. november 13-ai ülésére
Tárgy: A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2014. I-III. negyedévi gazdálkodása
Előadó: Hamza Zoltán

ügyvezető igazgató

Tisztelt Taggyűlés!
A Kft. 2014. I-III negyedévi gazdálkodásáról kérésemre a könyvelő szolgáltatást végző iroda
összeállította azt a számszaki és elemző adatsort, amely társaságunk ez évi működésének
időarányos eredményét mutatja be.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Taggyűlést az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi
határozati javaslat elfogadására:
Határozati javaslat
A Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése elfogadja a Kft. 2014. IIII negyedévi gazdálkodásáról készített beszámoló jelentést.
Utasítja a társaság ügyvezetését a 2014. évi üzleti terv további
feladatainak végrehajtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató

Gyomaendrőd, 2014. november 05.
Hamza Zoltán
ügyvezető igazgató

23. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. november 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Gyomaközszolg Kft. 2014. 1 - 10. hónap gazdálkodási beszámolója
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A Gyomaközszolg Kft. benyújtotta a T. Képviselő – testület elé a 2014. 1 - 10. hónap gazdálkodási beszámolóját
elfogadásra.
A beszámoló féléves adatai alapján a társaság gazdálkodása stabil, az 1 – 10. hónap mérlege szerint a vállalkozás
adózás előtti eredménye 3 eFt. A beszámoló szerint jelentős eredményt módosító hatás nem várható. 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. 1 – 10.
hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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24. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. november 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Zöldpark Kft. 2014. 1 - 10. hónap gazdálkodási beszámolója
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Zöldpark Kft. benyújtotta a T. Képviselő – testület elé a 2014. 1 - 10. hónap gazdálkodási beszámolóját
elfogadásra.
A beszámoló adatai alapján a társaság gazdálkodása stabil, az 1 – 10. hónap mérlege szerint a vállalkozás
eredménye 1.944 eFt. A beszámoló tájékoztatása szerint az évvégén az eredmény 0, vagy pozitív lehet. Az 1 – 10
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 Zöldpark Kft. előterjesztéshez mellékelt 2014. 1 – 10. hónap
gazdálkodásáról készített beszámolóját.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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25. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. november 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

dr. Varga Imre ügyvéd megbízási szerződésének módosítása
Dr. Csorba Csaba jegyző
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
dr. Timár Gyöngyi jogász megbízása 2014. október 31-vel megszűnt. A megbízás tárgyát képező jogi tanácsadás
keretében látta el, az ügyvédi ellenjegyzést igénylő vagyoni ügyek intézését. Az ügyvédi tevékenységének
megszűnését követően a kifutó ügyek intézésébe dr. Katona Klári ügyvéd bevonása történt meg megbízás alapján.
A feladatok ellátására a jövőben is szükség van, az ingatlanyilvántartási bejegyzést igénylő ügyekben az ügyvédi
ellenjegyzés kötelező. Az önkormányzattól határozatlan idejű megbízást kapott dr. Varga Imre ügyvéd (5600
Békéscsaba, Kinizsi u. 13.). A megbízás keretében általános jogi tanácsadási, okiratszerkesztési, közbeszerzési
szakértői feladatokat lát el, továbbá esetleges peres ügyekben képviseli az önkormányzatot. Javaslom, hogy az
ingatlanokkal kapcsolatos teljes körű jogi munkával 2014. november 1-től dr. Varga Imre kerüljön megbízásra. A havi
megbízási díj nettó 40.000 Ft azaz nettó Negyvenezer Ft-al egészül ki. Mértéke azonos azzal az összeggel, melyet
korábban dr. Timár Gyöngyi kapott. dr. Varga Imre megbízási díjának havi összege 190.000,-Ft + ÁFA, azaz
Egyszázkilencvenezer forint + ÁFA, mindösszesen 241.300,-Ft, azaz Kettőszáznegyvenegyezer-háromszáz forintra
módosul. Nevezett ügyvéd a vagyoni ügyek ellenjegyzésével kapcsolatos feladatokat 2014. november 1-től látja el,
figyelemmel arra, hogy a folyamatos ügyintézés érdekében szükség volt jelzálog bejegyzése és törlése érdekében
az ügyvédi ellenjegyzésre.
Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet a döntési javaslatban szereplő megbízási szerződés módosításának
elfogadására.
Döntési javaslat
"dr. Varga Imre ügyvéd megbízási szerződésének módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Varga Imre ügyvéd megbízási szerződésének
módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
MÓDOSÍTÁSA
mely egyrészről a Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. képviselő: Toldi
Balázs polgármester),mint megbízó (továbbiakban: Megbízó),
másrészről pedig Dr. Varga Imre ügyvéd (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13.), mint megbízott (továbbiakban:
Megbízott) között a következő feltételek szerint jött létre
A szerződő felek a 2011. július 07. napján aláírt és többször módosított megbízási szerződést közös megegyezéssel
az alábbiak szerint módosítják 2014. november 1. napjától kezdődően.
Megbízási szerződés 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
1. Megbízó megbízza a Megbízottat általános jogi tanácsadásra, amely magában foglalja:
a polgári jogi, munkajogi, közszolgálati, közigazgatási jogi és közbeszerzési ügyeket. Ebbe nem tartozik
bele az esetlegesen felmerülő peres ügyek képviselete. Ezekben az ügyekben a Megbízott külön megbízás alapján
vállalja a feladatok ellátását.
Megbízás keretében kapcsolattartó: polgármester, illetve a jegyző. A Megbízott azonban köteles az
Önkormányzati, a képviselő-testületet érintő ügyekben a képviselő- testületi tagok részére is konzultációs
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lehetőséget biztosítani. Utasítást azonban kizárólag a kapcsolattartó adhat.
A Megbízott köteles az önkormányzat vagyoni ügyeiben a Megbízó utasításának megfelelően teljeskörűen
eljárni tanácsadói feladatokat ellátni, okiratokat szerkeszteni, a jogszabályokban meghatározott esetekben azokat
ellenjegyezni és az ingatlan-nyilvántartási eljárásban, valamint az adóhatósági eljárásban a képviseletet ellátni.
Megbízott, mint hivatalos közbeszerzési tanácsadó köteles általános közbeszerzési tanácsadást végezni a
megbízás keretében a bíráló bizottságban közbeszerzési jogi szakértelmet biztosítani. A Megbízott köteles azon
közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatását végezni, amelyek kizárólag az Önkormányzat költségvetéséből
biztosított beszerzésekre kerülnek meghirdetésre.
A megbízási jogviszony 2014. november 1. napján veszi kezdetét és határozatlan ideig marad érvényben.
Megbízási szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
3. A megbízó a jogi ügyek intézéséért az OTP Békés Megyei Igazgatósága által vezetett 11733003-20091729
számlájára havi 190.000,-Ft + ÁFA, azaz Egyszázkilencvenezer forint + ÁFA, mindösszesen 241.300,-Ft, azaz
Kettőszáznegyvenegyezer-háromszáz forint megbízási díjat, havonta előre az ügyvéd által kiállított számla
ellenében átutal.
Egyebekben a megbízási szerződés változatlan tartalommal marad érvényben.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 11. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba

68

26. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. november 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2014. 1 - 10. hónap gazdálkodási beszámolója
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Gyomaszolg Ipari Park Kft. benyújtotta a T. Képviselő – testület elé a 2014. 1 - 10. hónap gazdálkodási
beszámolóját elfogadásra.
A beszámoló féléves adatai alapján a tervezett bevétel 64,87 %-ka teljesült. Az 1 – 10. hónap mérlege szerint a az
adózás előtti eredmény -9.722 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. A beszámoló az évvégére 10.219 eFt veszteséget prognosztizál.

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. 1 –
10. hónap gazdálkodásáról készített beszámolót.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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