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Napirend:
1. Belvíz VII konzorciumi megállapodás módosítása
2. Orvosi rendelők felújítása
3. Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 31/2013 (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítása
4. 2015. évi Start Közmunkaprogramban tervezett gyümölcsösök létesítése
5. Turisztikai pályázat – üzemeltetési kérdés
6. 2014. évi alapok elszámolása
7. 2015. évi városi rendezvények támogatása
8. Bejelentések
Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.
Gyomaendrőd, 2015. 02. 11.
Betkó József sk.
Bizottsági elnök
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→
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→
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ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság
2015. február 16.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. február 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Belvíz VIII. konzorciumi megállapodás módosítása
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A „Vízvédelmi fejlesztések megvalósítása Kondoros, Gyomaendrőd, Kamut és Kétsoprony településeken” című,
DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010 azonosító számú projekt Konzorciumi Megállapodásának módosítása szükséges,
mivel személyi változások történtek városunkban és Kondoroson is.
A Konzorciumi Megállapodásban módosításra kerül:
·
·

Gyomaendrőd Város polgármestere: Toldi Balázs
Kondoros Város polgármestere: Ribárszki Péter

A Konzorciumi Megállapodás módosítása szükséges Kondoros várossá válása kapcsán is, így a módosított
megállapodásban a továbbiakban Kondoros Város Önkormányzata szerepel Kondoros Nagyközség Önkormányzat
helyett.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalása után a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen!
Döntési javaslat
"Megállapodás módosítás elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a „Vízvédelmi fejlesztések megvalósítása Kondoros, Gyomaendrőd,
Kamut és Kétsoprony településeken” című, DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010 azonosító számú projekt Konzorciumi
Megállapodásának személyi változások miatti módosítását az alábbiak szerinti elfogadását:

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS módosítása
Támogatásban részesített projekt megvalósítására
1. Preambulum
A Belvíz-védelmi Önkormányzati Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi
Operatív Programjának Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése tárgyú pályázati felhívására
DAOP - 5.2.1/A-11-2011-0010 azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség (továbbiakban Támogató) Regionális Operatív Program Irányító Hatósága a Szeged, 2011. december
28-án kelt, 2011/KSZ/5.2.1.A.2011.P/10-6 iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített.
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A projekt címe: Vízvédelemi fejlesztések megvalósítása Kondoros, Gyomaendrőd, Kamut és Kétsoprony
településeken (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató nevében eljáró DARFÜ Dél-alföldi
Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. közreműködő szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet)
támogatási szerződést köt a Konzorciummal.
A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a
továbbiakban Megállapodás) kötötték, melynek 2. Szerződő felek pontja módosul az alábbiak szerint:
2. Szerződő felek
A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok:
Kondoros Város Önkormányzata
Postacím: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 725536
Adószám: 15725534-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Ribárszki Péter, polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733003-15346676
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 725525
Adószám: 15725527-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Toldi Balázs, polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
Számlaszám: 53200125-11062402
Kétsoprony Község Önkormányzata
Postacím: 5674 Kétsoprony, Dózsa György út 11.
Székhely: 5674 Kétsoprony, Dózsa György út 11.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 725372
Adószám: 15725376-2-04
Aláírásra jogosult képviselője: Völgyi Sándor László, polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733003-15345187-00000000
Kamut Község Önkormányzata
Postacím: 5673 Kamut, Petőfi utca 106.
Székhely: 5673 Kamut, Petőfi utca 106.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 725086
Adószám: 15725084-1-04
Aláírásra jogosult képviselője: Balog Imréné, polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11733072-15343082
A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2011. szeptember 29–én kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás
pályázat benyújtására” dokumentum alapján a Kondoros Város Önkormányzata Tagot választották a Konzorcium
vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi
Együttműködési Megállapodással megerősítik.
A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése
érdekében koordinálja a Konzorcium működését.
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal
mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium Vezetője
.................................
Ribárszki Péter
polgármester
Név

Konzorciumi Tag
.......................................
Toldi Balázs
polgármester
Név
Gyomaendrőd Város
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Konzorciumi Tag
....................................
Völgyi Sándor László
polgármester
Név

Kondoros Város Önkormányzata
Szervezet
P.H.
Aláírás dátuma:
…………………………

Önkormányzata
Szervezet
P.H.
Aláírás dátuma:
……………………………
Konzorciumi Tag
..............................................
Balog Imréné
polgármester
Név
Kamut Község Önkormányzata
Szervezet
P.H.
Aláírás dátuma:
………………………

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 04. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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Kétsoprony Község Önkormányzata
Szervezet
P.H.
Aláírás dátuma:
……………………………

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. február 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
A T. Képviselő-testület a 2014. novemberi ülésen tárgyalta a Fő út 3. szám alatti és a Dr. Pikó Béla utca 3 szám
alatti orvosi rendelők felújításának előkészítését. A novemberben beérkezett ajánlatok alapján a KT nem azt a
döntést hozta, hogy az ajánlatkérés kerüljön megismétlésre.
A felkeresett tervezők:
·
Hegedűs Elek (Gyomaendrőd)
·
Bárdi Tervező és Beruházó Bt. (Gyomaendrőd)
·
MLR Stúdió Kft. (Békéscsaba)
·
HR Építészstúdió Kft. (Békéscsaba)
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.
A beérkezett ajánlatok a következők
Fő út 3
Dr Pikó Béla u. 3.
Állapotfelmérés,
Állapotfelmérés,
Engedélyezési
Engedélyezési
Ajánlat adó
javaslat a
javaslat a
tervdokumentáció
tervdokumentáció
megvalósítandó
megvalósítandó
elkészítése
elkészítése
műszaki tartalomra
műszaki tartalomra
Bárdi Terv
395.000 Ft + Áfa
425.000 Ft + Áfa 520.000 Ft + Áfa
585.000 Ft + Áfa
MLR Stúdió Kft 385.000 Ft + Áfa
385.000 Ft + Áfa 640.000 Ft + Áfa
640.000 Ft + Áfa
2.860.000 Ft + Áfa
2.340.000 Ft +
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Felmérési és
engedélyezési terv
1.925.000 Ft + Áfa
2.050.000 Ft + Áfa

HR
Építészstudió
Kft
Hegedűs Elek

1.400.000 Ft + Áfa
*

(8 pld.
engedélyezési és
4 pld. kiviteli
tervdokumentáció) 1.170.000 Ft + Áfa
*
*

Áfa (8 pld.
engedélyezési és 4
pld. kiviteli
tervdokumentáció) 7.770.000 Ft + Áfa
*
*

A fenti táblázatból kiderül, hogy a legkedvezőbb ajánlatot Bárdi Zoltán nyújtotta be. A
Amennyiben a T. Képviselő-testület a beruházás elindítását támogatja, úgy javasoljuk a tervezés 1. fázisának, tehát
a „Állapotfelmérés, javaslat a megvalósítandó műszaki tartalomra” tárgyú fázis elindítását, melyhez bruttó 1.162.050
Ft összeg szükséges.

Döntési javaslat
"Tervezés elindítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Fő út 3. szám alatti és a Dr. Pikó Béla utca 3. szám
alatti épület teljes felújításának elindítását. Az „Állapotfelmérés, javaslat a megvalósítandó műszaki tartalomra”
tárgyú tervezési fázis elkészíttetéséhez szükséges 1.162.050 Ft összeget a 2015. évi költségvetésben TOP és
egyéb pályázatok előkészítésére elkülönített előirányzat terhére biztosítsa.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 04. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. február 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 29/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint beszámoló a
települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtéséről
Nyíri Szmolár Eszter
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!
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI. 29.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban Hör.) módosítása az alábbiak miatt vált szükségessé:
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) alapján a tavalyi év utolsó napján kihirdetett, a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Kormányrendelet
(továbbiakban Kormányrendelet) kötelezővé tette a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés megszervezését 2015.
január 1-től. Az önkormányzatok, illetve közszolgáltatók ezen rendeletalkotási és szerződési kötelezettségeik
módosítására a Köztisztasági Egyesülés iránymutatást adott, mely alapján elkészültek a döntési javaslatokban
szereplő módosítások.
Az önkormányzati rendeletbe beépítésre kerültek az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékok helyi szabályai, a
közszolgáltatási szerződés módosításával a szerződés szintén kiegészítésre kerül e téren.
A Hör. módosításal érintett részei:
A Hör. 1. §-át szükséges kiegészíteni azzal, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmazza az
elkülönített települési hulladék gyűjtés feltételeit.
A Hör. 3. §-ába részletezésre került mind az ingatlanhasználók, mind az üdülőingatlan használók edényzetének
ürítési gyakorisága a települési vegyes és az elkülönítetten gyűjtött települési hulladék vonatkozásában (települési
vegyes hulladék heti 1x, elkülönítetten gyűjtött települési hulladék havonta 1x).
A Hör. 4. §-a kiegészült azzal, hogy a Közszolgáltató és az ingatlanhasználó között kötendő szerződésben is
rögzíteni szükséges a házhoz menő elkülönített települési hulladék gyűjtés feltételeit.
A Hör. 5. §-a két új bekezdésekkel (1a, 1b) egészül ki, melyek az elkülönítetten gyűjtött települési hulladék begyűjő
zsákok egyedi jelzésére utalnak.
a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
A Hör. 5. § (5) bekezdése azon rendelkezés, mely leírja a lakossággtól elvárt közreműködést, utal a szelektív
szigetekre, illetve a házhoz menő gyűjtésre.
A Hör. 6. §-ába került beépítésre a házhoz menő hulladékgyűjtés átadásának rendje.
A Hör. 4. mellékletébe, a felajánlás szövegébe is belekerült a szelektív gyűjtés módjára, meghatározására utaló
kiegészítés.
A Ht. és a kormányrendelet szinte minden tételt leszabályoz, így az önkormányzati rendeletben csak - a fentiekben
felvázolt - kis mértékű módosítás volt szükséges. A a módosító rendelet megalkotásával kapcsolatos
hatástanulmány jelen előterjesztés melléklete.
A szelektív gyűjtés – jogszabályi feltételeknek megfelelő – megszervezéséről a közszolgáltató időben gondoskodott,
2015. január 1-jével kezdetét vette a házhoz menő szelektív hulladék begyűjtése.
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással kapcsolatos KEOP-1.1.1/2F és C/13-as pályázatok során
beszerzendő – jelenleg közbeszereztetés alatt lévő – eszközök nagyban hozzájárulnak majd a helyi szelektív
hulladékgyűjtés elősegítéséhez. Amint az eszközök beszerzése megvalósul, felül kell vizsgálni a jelenleg hatályos
közszolgáltatási szerződésünket, és új stratégiát szükséges kidolgozni a Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulásával együttműködve (a pályázatok fenntartási időszakára).
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatást Gyomaendrődön a Gyomaszolg
7

Ipari Park Kft végzi, a szükséges engedélyekkel (nyilvántartási kötelezettség, érvényes: 2019. június 30.)
rendelkezik, a szolgáltatás zavartalanul működik. Közszolgáltatási szerződésük 10 évre köttetett, 2024. május 31-ig
hatályos, a szerződés a város honlapjáról elérhető: http://www.gyomaendrod.hu/list/kozbeszerzesi_informaciok/5758
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslatokban foglaltak
jóváhagyására!
1. döntési javaslat
"A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 29/2013. (XII. 20.)
önkormányzati rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja
a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendeletet módosító rendeletét az alábbiak szerint:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületének
.../2015. (.....) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI. 29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 29/2013. (XII. 20.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Hör.) 1. § (2a) bekezdése kiegészül a következő d) pont rendelkezéseivel:
„d) az elkülönített települési hulladék gyűjtés feltételeit.”
2. § A Hör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közszolgáltató a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a települési vegyes hulladék gyűjtőedényeket január 1-től
december 31-ig hetente egyszer fogadja gyűjtésre az ingatlanhasználótól.”
3. § A Hör. 3. §-a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A közszolgáltató a (2) bekezdésben foglalt kivétellel az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot tartalmazó
gyűjtőedényeket január 1-től december 31-ig havonta egyszer fogadja gyűjtésre az ingatlanhasználótól.”
4. § A Hör. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 3. mellékletben foglalt üdülő ingatlan ingatlanhasználójától május 1-e és szeptember 30-a között hetente
egyszer fogadja a közszolgáltató a települési vegyes hulladék gyűjtőedényeket.”
5. § A Hör. 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 3. mellékletben foglalt üdülő ingatlan ingatlanhasználójától május 1-e és szeptember 30-a között havonta
egyszer fogadja a közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot tartalmazó gyűjtőedényeket.„
6. § A Hör. 4. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
„h) a házhoz menő elkülönített települési hulladék gyűjtés feltételeit.”
7. § A Hör. 5. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A közszolgáltató által, az ürítések gyakoriságának megfelelő mennyiségben az ingatlanhasználó
rendelkezésére bocsátott, elkülönített gyűjtésre alkalmas zsákok eltérő jelölésűek a kommunális célra használható
zsákoktól.
(1b) Az elkülönített gyűjtésre alkalmas zsákokat az elkülönített települési hulladék fajtájának megfelelő színnel,
valamint „Tiszta városért” felirattal kell megkülönböztetni.”
8. § A Hör. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A lakosság által szelektíven gyűjtött hulladékot házhoz menő gyűjtési rendszerrel keretében a közszolgáltatónak
történő közvetlen átadással, vagy a rendelet 6. mellékletében meghatározott módon és helyen helyezheti el. A
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ingatlanhasználó köteles törekedni a keletkező hulladék mennyiségének csökkentésére és az elkülöníthető
települési hulladékok gyűjtésére.”
9. § A Hör. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül kell elhelyezi, azokat a közterületre csak az ürítés napján
szabad kihelyezni.
(2) Az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékok házhoz menő gyűjtése és közszolgáltatónak történő átadásának
rendje:
a) papírhulladékokat kötegelve, szállításra alkalmas állapotban a közszolgáltató által meghatározott időpontban a
kommunális hulladékgyűjtő edény mellé kell elhelyezni.
b) műanyaghulladékot valamint a fém, illetve papír-műanyag-fém kompozit italos dobozokat az erre rendszeresített
gyűjtőedényben, a kommunális hulladékgyűjtő edény mellé kell elhelyezni.”
10. § A Hör. 4. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
11. § Ez a rendelet 2015. március 4-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2015. február
Toldi Balázs
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

1. melléklet a .../2015. (.....) önkormányzati rendelethez
Felajánlás a háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás nyújtásának feltételeiről
Felajánlás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának …./2013. () rendelete alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás igénybevétele az ingatlantulajdonos számára kötelező. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatást a lakosság számára a GYOMAKÖZSZOLG NONPROFIT KFT, mint Közszolgáltató az alábbi
feltételek szerint végzi:
1. A megjelölt szolgáltatást a Közszolgáltató ……………napjától folyamatosan nyújtja.
2. Megrendelő tulajdonos neve (közszolgáltatás díjának alanya) ……………………………, lakcíme:
……………………………………………………………; szolgáltatás helye:
……………………………… …………………………………..
3. Saját gyűjtő edény esetén annak űrtartalmának meghatározása: ……........ literes………db.
4. A szolgáltató vagy a tulajdonos által rendelkezésre bocsátott tároló tartály típusa és darabszáma: 80 literes tartály
… db; 110 vagy 120 literes tartály … db; 240 literes tartály … db, elkülönített települési hulladék gyűjtő zsák ..... db.
5. Ezen felajánlás alapján a GYOMAKÖZSZOLG NONPROFIT KFT. heti …… alkalommal települési vegyes
hulladékgyűjtést fog végezni.
6. A szolgáltatás – települési vegyes hulladékgyűjtő edényzet ürítése – hetente ……napon történik.
7. Gyűjtőedényt a 2. pont esetén a tulajdonos rendelkezésére bocsátja. A tulajdonos a szolgáltatást legalább hetente
egyszer/kétszer köteles igénybe venni. A közszolgáltatási díj ….utólag esedékes, melyet a tulajdonos
készpénzben/csekken/átutalással köteles megfizetni.
8. A lakosság által szelektíven gyűjtött hulladékot házhoz menő gyűjtési rendszerrel keretében a közszolgáltatónak
történő közvetlen átadással, vagy az önkormányzati rendelet mellékletében meghatározott módon és helyen
helyezheti el. Házhoz menő gyűjtési rendszerrel keretében a szolgáltató havonta egyszer fogadja az elkülönítetten
gyűjtött települési hulladékot.
Dátum
Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Megrendelő

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 03. 04.
Felelős: Toldi Balázs
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Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
2. döntési javaslat
"Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 1. sz. módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja
a Képviselő-testületnek, hoyg hagyja jóvá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 1. sz. módosítását az
alábbiak szerint:
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA
mely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
KSH azonosító: 15725527-8411-321-04
Törzskönyvi azonosító: 725525
Adószám: 15725527-2-04
Bankszámlaszám: 53200125-11062402
Számlavezető pénzintézet: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
Képviseli: Toldi Balázs polgármester
mint a közszolgáltatást megrendelő önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről
Teljes név: GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Nonprofit Közszolgáltató Kft.
Rövid név: GYOMAKÖZSZOLG Nonprofit Kft.
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
Cégjegyzékszám: 04-09-007188
KSH azonosító (statisztikai számjel): 13794602-3811-572-04
KÜJ azonosító:101 959 814
KTJ azonosító: 101 705 153
Adószám: 13794602-2-04
Bankszámlaszám: 11733120-20015453
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
Képviseli: Fekete József ügyvezető
mint közszolgáltatást ellátó (non profit) gazdasági társaság (a továbbiakban: Közszolgáltató) között, az alulírott
helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
1.)

Előzmények:

a.)
Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat és a Közszolgáltató 2013. december 19-én
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására a jogszabályi előírásoknak megfelelő közszolgáltatási szerződést
(továbbiakban: szerződés) kötöttek, melyet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 629/2013
(XII. 19.) sz. határozatával jóváhagyott.
b.)
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Htv.), valamint a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Kormányrendelet kötelezővé tette a házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtés megszervezését 2015. január 1-től, mely alapján szükségessé vált a szerződés
módosítása.
c.)
A szerződés 1. sz. módosítása a jogszabályi keretek között, a szerződés 11. pontja alapján, felek egyező
akarata szerint valósul meg.
2.)

A szerződés módosítással érintett része:
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a.)
A szolgáltatási szerződés „A Közszolgáltató kötelezettségei különösen” című fejezete a következő k) ponttal
egészül ki:
„k) A közszolgáltatás keretében gondoskodik az elkülönítetten gyűjtött hulladékok jogszabályban előírt módon
történő begyűjtéséről szelektív gyűjtő szigetek, illetve házhoz menő gyűjtés keretében. A szelektív szigetek
edényeinek ürítését hetente egyszer köteles elvégezni, az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot havonta
egyszer köteles házhoz menő gyűjtés keretében begyűjteni, kezelésre átvenni. A házhoz menő hulladékgyűjtés
edényzetét, vagy azonosító jellel ellátott más gyűjtőedényt (továbbiakban zsákot) az ingatlan használók észére
biztosítja.”
3.)

A szerződés többi pontja változatlanul marad.

Jelen szerződésmódosítást a felek áttanulmányozták, azt elfogadják, és mint akaratukkal mindenben egyezőt,
aláírják.
Gyomaendrőd, 2015. ……………………………..

Toldi Balázs
polgármester
Gyomaendrőd Város Önkormányzat

Fekete József
ügyvezető
GYOMAKÖZSZOLG Nonprofit Kft

Ellenjegyzi:
……………………………………
Dr. Csorba Csaba
Jegyző

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 03. 04.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
3. döntési javaslat
"Beszámoló a települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtéséről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja
a Képviselő-testületenek, hogy hagyja jóvá a települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtéséről szóló beszámolót.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Melléklet „a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú rendelettervezethez
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. társadalmi hatásai:
A tervezetnek társadalmi szempontból ösztönző hatása van. A jogszabályi előírások igen nagy
kötelezettségeket rónak mind a közszolgáltatókra, mind az önkormányzatokra az elkülönítetten
gyűjtött hulladékok begyűjtésével kapcsolatban. A rendeletben előírt rendelkezések elősegítik a
lakosság közreműködését a hulladékok elkülönített gyűjtésében.
II. gazdasági hatásai:
A lakosság számára a rendelet tervezetnek gazdasági hatása nincs. A közszolgáltatási díj beszedésére
továbbra is a közszolgáltató jogosult, az ő bevételét képezi, a közszolgáltatási díj nem növekszik
(törvény szabályozza a mértékét).
III. költségvetési hatásai:
A tervezetnek költségvetési hatása nincs.
IV. környezeti következményei:
A hatályos jogszabályi környezet is kötelező jelleggel írja elő a közszolgáltatás igénybevételét. Mivel a
közszolgáltatás keretei között kell elvégezni az elkülönített települési hulladékok gyűjtését is, így annak
igénybevétele is kötelezettségeket generál. Az Uniós irányelvek, a hazai törvényi szabályozás a
hulladék mennyiségének szigorú csökkentését írja elő, melyet a kinyerhető újrahasznosításra alkalmas
anyagok elkülönített gyűjtésével nagyban elő lehet segíteni. Fentieket figyelembe véve a módosító
rendeletnek környezeti szempontból pozitív hatása lehet.
V. egészségi következményei:
A tervezetnek egészségi következménye nincs.
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
VII. megalkotásának szükségessége:
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Kormányrendelet kötelezővé tette a házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtés megszervezését 2015. január 1-től, mely az önkormányzati szabályozás
módosítását is generálta.
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A helyi szabályozás elmaradása jogszabálysértést eredményez és a kormányhivatal törvényességi
felügyeleti eljárását vonja maga után.
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

INDOKOLÁS A RENDELETTERVEZETHEZ:
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján, a tavalyi év utolsó napján kihirdetett, a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.)
Kormányrendelet kötelezővé tette a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés megszervezését 2015.
január 1-től. Az önkormányzatok, illetve közszolgáltatók ezen rendeletalkotási és szerződési
kötelezettségeik módosítására a Köztisztasági Egyesülés iránymutatást adott, mely alapján elkészültek
az előterjesztésben és a döntési javaslatokban szereplő módosítások.
Az önkormányzati rendeletbe beépítésre kerültek az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékok helyi
szabályai, a közszolgáltatási szerződés módosításával a szerződés szintén kiegészítésre kerül e téren.
A szelektív gyűjtés – jogszabályi feltételeknek megfelelő – megszervezéséről a közszolgáltató időben
gondoskodott, 2015. január 1-jével kezdetét vette a házhoz menő szelektív hulladék begyűjtése, az
önkormányzati rendelet a magasabb rendű szabályozás mellett ennek helyi kereteit adja meg.
Gyomaendrőd, 2015. február

Nyíri-Szmolár Eszter
köztisztviselő

4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. február 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2015. évi Start közmunkaprogramban tervezett gyümölcsösök létesítése
Varjú Róbert
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-tesület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2013. márciusában a 3440. hrsz.-ú önkormányzati területen gyümölcsöst
létesített, melynek eredményeképpen 185 db gyümölcsfa került elültetésre. A fák - a tavaszi ültetés ellenére, lassan
egy év elteltével - szépen megeredtek, további fejlődésük biztosított. Három alma-, két szilva-, valamint két
cseresznyefajta lett elültetve. A Ceglédi Gyümölcsfa Kutató Intézettel kötött korábbi megállapodás alapján vásárolt
állományból rendelkezésre áll még 500 db gyümölcsfa, mely elültetésre vár. Ezeket a gyümölcsfákat szeretné az
önkormányzat elültetni a start közmunkaprogramon keresztül a 2015-ös évben.
A létesítendő gyümölcsösben három almafajtát, (Jonagold, Golden, Mutsu) valamint két körtefajtát (Vilmos, ClappKedveltje) tervezünk ültetni. Ezen gyümölcsfa fajták gyümölcse könnyen tárolható, jól bírja a hosszabb időn
keresztül történő tárolást ráadásul a közétkeztetésben jól értékesíthetők. A hosszú időn keresztül történő
tárolhatósága révén az értékesítése biztonságosabbá válik. A hullott gyümölcsöket pedig akár cefrekészítésre is fel
lehet használni.
Az önkormányzat tulajdonában lévő földterületeket figyelembe véve kevés olyan terület jöhet szóba, amely a
közelben található, könnyen a megközelíthető, valamint a későbbiekben a gyümölcsök hasznosítását szolgáló
létesítményeknek helyet adhatna. A Dévaványai út melletti 14704/1 hrsz.-ú önkormányzati terület alkalmas lenne a
telepítésre, megközelítése könnyen megoldható. Nevezett terület a Körösladányi út melletti Bethlen iskola
kezelésében lévő régi állattartó telephelyhez közel esik, teljesen közművesített, így a későbbiekben esetleges
önkormányzati hasznosítása révén, a gyümölcsfeldolgozó létesítmények is helyet kaphatnának a területen.
A Munkaügyi Kirendeltség részére 2015. január 23-án megküldött, a közfoglalkoztatási programok tervezéséhez
kapcsolódó kérelemben - jó adottságai révén - ez a terület már szerepel a tervek között. Bevonása a telepítésbe
emiatt is mindenképpen szükséges lenne. A terület nagyságából adódóan, az ültetési terv alapján, mindösszesen
210 db fa telepíthető rajta, ezért további területek bevonása, bekerítése is szükséges. A fenn maradó gyümölcsfák
részére az önkormányzat mögötti, közvetlenül egymás mellett lévő 3453-as, 3452-es és a 3451 hrsz.-ú területek
bevonása javasolható. Az újkert sori terület ilyen irányú hasznosítása a Településrendezési tervben szereplő
szabályozással nem ellentétes, így a telepítésbe bevonható. A területeket egyébként kaszálóként használta eddig az
önkormányzat, így hasznosításuk csak bővülne. Ebben az esetben, mivel a korábbi gyümölcsös is az újkert soron
létesült, a mintegy 700 db gyümölcsfa gyakorlatilag a város két területén helyezkedne el. Ez a későbbiekben a
kertek kezelésénél, fenntartásánál nagy könnyebbséget jelentene.
A másik lehetőség a Torzsási kisgát mellett lévő 14001-14002-14003/3 hrsz.ú területek bevonása, melyek szintén
egymás mellett fekszenek. Jelenleg szikkasztó kazetták vannak kialakítva rajtuk, viszont ez év június 31.-ei
határidővel rekultiválásra kerülnek. Ezek a területek együttesen több mint 10 ha-t tesznek ki, mely lehetővé tenné a
fák egy területen történő elültetését. Nevezett terület viszont jóval kitettebb, és a közelben sem üzem, sem gazdaság
nem található. Ebben az esetben is - a mintegy 700 db fa a korábbi telepítés révén - a gyümölcsös a város két
területén kapna helyet. A Torzsási kisgát melletti területeken történő létesítés esetén az ültetést csak a rekultivációt
követően az őszi időszakban lehetne elkezdeni. A területek jelenlegi állapotát tekintve tele van fűzfa-,
nyárfahajtásokkal, nagy hányadban nádhajtással, melyek végleges eltávolítása jelentős költséggel járhat, a
későbbiekben további problémát okozhat.
A fent leírtak figyelembe vételével kérem a Tisztelt-Képviselő-testületet, hogy döntsön a gyümölcsöskertek
létesítésének helyeiről!

1. döntési javaslat
"Terület kijelölés gyümölcsös - 1. verzió"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Mezőgazdasági ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
12

szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja
a Képviselő testületnek, hogy támogassa gyümölcsösök kialakítását a Dévaványai út melletti 14704/1 hrsz.-ú
önkormányzati tulajdonú területen, valamint az újkert sori 3451-3452-3453-as hrsz.ú önkormányzati tulajdonú
területeken.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Varjú Róbert
2. döntési javaslat
"Terület kijelölés gyümölcsös - 2. verzió"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Mezőgazdasági ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja
a Képviselő testületnek, hogy támogassa gyümölcsösök kialakítását a Dévaványai út melletti 14704/1 hrsz.-ú
önkormányzati tulajdonú területen, valamint a Pocos kert melletti 14001-14002-14003/3 hrsz.ú önkormányzati
tulajdonú területeken.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Varjú Róbert
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. február 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Turisztikai pályázat - üzemeltetési kérdés
Kürtiné Erdősi Klára
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 35/2015. (I.29.) Gye. Kt., valamint 36/2015. (I.29.)
Gye. Kt. határozataiban döntött arról, hogy 2015-ös költségvetési évben a DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 azonosító
számú, „Lélekkel a Körösök mentén” című projektből megvalósuló, a GYÜSZ-TE által működtetendő feladatok
bérkiadásához 3.000.000 Ft-ot biztosít, a dologi kiadásokhoz pedig 1.700.000 Ft támogatást biztosít (mindösszesen
4.7 millió Ft).
A döntést követően a GYÜSZ-TE elnöke, Pájer Sándor levélben kereste meg a Képviselő-testületet, melyben
jelezte, hogy amennyiben a projektben meghatározott telephelyek üzemeltetésére az Önkormányzat nem biztosítja
az általuk felülvizsgált és újrakalkulált támogatási összeget (6,2 millió Ft), akkor az egyesületnek nem áll módjában
szerződést kötni az Önkormányzattal a projektben meghatározott feladatok ellátására. Pájer Sándor elnök úr 2015.
február 9-én kelt levele az előterjesztés mellékletét képezi.
Mindezekre tekintettel, az Önkormányzatnak szükséges döntést hoznia a turisztikai projekt üzemeltetésének
kérdésében.
A Képviselő-testületnek az alábbi alternatív lehetőségeket szükséges megvizsgálnia, és állást foglalnia a Szent
László híd, Körös Látogató Központ, Bárka Halászati Látogató Központ, Erzsébet ligeti tanösvény és kilátó
üzemeltetésére vonatkozóan:
- az Önkormányzat a GYÜSZ-TE-vel kíván üzemeltetési szerződést kötni, vagy meghatározza, hogy milyen más
formában, illetve kivel kívánja biztosítani a projektben meghatározott feladatellátást
- amennyiben az Önkormányzat a GYÜSZ-TE-vel köt szerződést, milyen időtartamra kívánja a szerződést megkötni,
illetve hogyan kívánja biztosítani ebben az esetben az egyesület által igényelt többlettámogatást
Fentiek figyelembevételével, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az elterjesztést megtárgyalni szíveskedjen
és döntését határozat formájában hozza meg.
Döntési javaslat
"Turisztikai projekt - üzemeltetési kérdés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 35/2015. (I.29.) Gye. Kt., valamint 36/2015.(I.29.) Gye. Kt.
határozataiban foglaltak szerint biztosítja a 2015-ös költségvetési évben a támogatást a DAOP-2.1.1./J-122012-0007 sz. pályázat Szent László híd és környéke, Bárka Halászati Látogató Központ, Körös Látogató
Központ, Erzsébet ligeti tanösvény és környéke projektelemeinek üzemeltetéséhez. A Képviselő-testület
megvizsgálja az üzemeltetés szervezeti, személyi, gazdasági feltételeit.
Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS B) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a DAOP-2.1.1./J-12-2012-0007 sz. pályázat Szent László híd és
környéke, Bárka Halászati Látogató Központ, Körös Látogató Központ, Erzsébet ligeti tanösvény és környéke
projektelemeinek üzemeltetésére szerződést köt a GYÜSZ-TE-vel 2015. évre, a feladatellátás biztosításához
megítéli az egyesületnek az általa felülvizsgált támogatási összeg szerint többlettámogatást (1,5 millió Ft).
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS C) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a DAOP-2.1.1./J-12-2012-0007 sz. pályázat Szent László híd és
környéke, Bárka Halászati Látogató Központ, Körös Látogató Központ, Erzsébet ligeti tanösvény és környéke
projektelemeinek üzemeltetésére 5 évre köt szerződést a GYÜSZ-TE-vel, azzal a kitétellel, hogy a
szerződési feltételek évente felülvizsgálatra, a szerződés pedig szükség esetén módosításra kerül. A
működtetéshez igényelt támogatás minden évben a költségvetési rendelet készítésekor kerül
meghatározásra.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. február 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Támogatást szolgáló alapok kedvezményezettjeinek záróbeszámolói
Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.)
önkormányzati rendelet 6. §-ban biztosított előirányzatok terhére
a) a sportról szóló 17/2004. (VI. 28) önkormányzati rendeletében szabályozott Sport Alapra nyílt
b) a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendeletében szabályozott Civil Alapra meghívásos
c) Gyomaendrőd Város Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletében szabályozott
Környezetvédelmi Alapra nyílt
d) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008 (II. 29) önkormányzati rendeletében
szabályozott Idegenforgalmi Alapra nyílt pályázati felhívást tett közzé, továbbá elfogadta a nyilvános pályázatok
Pályázati útmutatóját, majd az egyedi szerződés-mintákat, és az Általános szerződési feltételeket is.
Ezen kívül az egyedi kérelmekről, valamint a képviselői tiszteletdíj felajánlásokról rendelkezett, melyeket
Önkormányzati Működési Támogatás formájában nyújtott.
A támogatott szervezetek éves működésük során a beszámolójuk szerint használták fel a támogatási összeget. Az
elektronikusan pályázók szakmai beszámolói a csatolt elszámolási összesítőben olvashatók. Az elszámoló lapok
eredeti példányai, valamint a pénzügyi bizonylatok zipbe csomagolt digitális másolatai (PDF) a képviselőknek és
bizottsági tagoknak megküldött emailben elhelyezett linkről tölthetők le. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet,
hogy a pénzügyi elszámoláshoz a támogatás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok, kifizetést igazoló
bizonylatok, valamint a költségvetési támogatás jogszerű és a céljának megfelelő felhasználását igazoló egyéb
dokumentumok másolatát nem kell mellékelni, ha az azon feltüntetett bruttó érték nem haladja meg az Áht. vhr. 80. §
(5) bekezdésében meghatározott értékhatárt (100.000,- forintot). A pénzügyi bizonylatok számviteli ellenőrzése az
előterjesztés készítésekor még folyamatban volt, a belső ellenőrzés során készült jegyzőkönyv még nem készült el.
A támogatásban érintett szervezetek:
Civil Alap
1. Kulturális Egyesület Színfolt Mazsorett Csoport
2. Hallható Hang Alapítvány
3. Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
4. Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért (egyedi)
5. Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
6. Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
7. „Suttyomba” a Viharsarok Népi Kultúrörökségének Megőrzéséért Közhasznú Alapítvány
8. OMart Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület
9. Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület (egyedi)
10. Gyomaendrődi Szent Flórián Alapítvány (egyedi)
11. Endrődiek Baráti Köre Egyesület (B komponens terhére)

Idegenforgalmi Alap
1. Halgasztronómiai Egyesület
2. Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány
3. Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
4. Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör
5. Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi Egyesülete
6. Dél-Alföld-Európai-Unió Gazdasági, Kulturális, Oktatási Intézményi Együttműködést Koordináló Egyesület
7. Bell Caffé Kft
Környezetvédelmi Alap
1. Bónom-zug Vizéért Egyesület
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2.
3.
4.
5.
6.

Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
Békés Megyei Peresi-holtág Természetvédelmi Egyesület
Templomzugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
Siratói Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
Kecsegészug és Tájvédelmi Horgász Egyesület

Sport Alap
1. Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület
2. Rumba Táncsport Egyesület
3. Kner Tánc,- sport Egyesület
4. Körös Kézilabda Club Egyesület
5. Gyomaendrődi Női Kézilabda Sportegyesület
6. Gyomaendrődi Judo Klub
7. Gyomaendrődi Futball Club
8. Békés Megyei Diáksport Egyesület (egyedi)
9. Gyomaendrődi Futball Club (egyedi)
10. Székely Mihály Modellező és Sportklub
11. Sánc Röplabda Sportclub
12. Gyomaendrőd Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesület
13. Körös Kajak SE
Bursa Hungarica maradványösszegéből támogatott
1. Központi Sport és Ifjúsági Egyesület
2. Templárius Alapítvány
3. Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány (2014-ben elszámolt, az elszámolást a Képviselő-testület a 427/2014
(VIII.28) Kt határozattal fogadta el)
Testvérvárosi kapcsolatos és önkormányzati rendezvények
1. Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
Nagyné Perjési Anikó tiszteletdíjából támogatott
1. Határ Győző Városi Könyvtár
2. Körös Kajak SE
3. Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
4. Komédiás Kör
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a támogatott szervezetek közül a Kulturális Egyesület Komédiás
Kör 2013-ban Civil Alapra és az Önkormányzati Működési Támogatási alapra beadott pályázata esetében 2014-ben
két alkalommal szerződés módosítást kezdeményezett, mert nem tudta felhasználni a megállapított támogatást. A
módosításokat Képviselő-testület jóváhagyta, így a 2013. évi támogatásokkal 2015. január 31-ig volt köteles
elszámolni.
A Civil alapra 2013-ban 100.000,-Ft támogatás került megállapításra, azonban két elkésett elszámolásában a CIV004-13 pályázati azonosítói szerződéshez 99.251,-Ft támogatás felhasználását jelezte. A 2013-ban kapott 236.810,Ft Önkormányzati Működési Támogatáshoz szintén módosítási kérelmet nyújtott be, mivel kérelme szerint a teljes
összeget nem tudta felhasználni.
2015. februárban – elkésve – benyújtott elszámolásában 89.791,-Ft felhasználásáról adott számot az OMT-006-13
pályázati azonosítójú szerződéshez.
A támogatási szerződés, a pályázati kiírás, az Általános Szerződési feltételek és a Pályázati Útmutató előírásai
szerint csak az tekinthető elszámolásnak, amely a közzétett pályázati elszámoló lapon lett benyújtva. Az
elszámolásban szakmai beszámolóval és számla összesítővel, 100.000 forint egyedi értéket meghaladó számlák
esetén a számla másolatának csatolásával, kell bemutatni a támogatás felhasználást.
Az egyesület a fentiek miatt a CIV-004-13 pályázatnál 749, az OMT-006-13 pályázatnál 149.810 ft. felhasználását
nem támasztotta alá a követelményeknek megfelelő dokumentummal.
A Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért a 2014. évben Civil Alap A komponensében megítélt
150.000,-Ft támogatásból 109.400,-Ft összegről nyújtott be elszámolást.
A Körös Kézilabda Club Egyesület 2014. év novemberében nyújtott be módosítási kérelmét, melynek értelmében az
egyesület 2014. július 31. napjával megszűnt. Az Egyesület a fel nem használt 210.000,-Ft-ot visszautalta az
önkormányzatnak a felhasznált 290.000,-Ft felhasználásáról pedig benyújtotta elszámolását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolók szakmai tartalmának elfogadásáról dönteni szíveskedjen.
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Döntési javaslat
"Támogatást szolgáló alapok kedvezményezettjeinek záróbeszámolói"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

1) Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottsága a 3) pontban foglalt szervezetek záróbeszámolóit előzetesen elfogadja, illetve más
bizottság és a Képviselő-testület által támogatott szervezetek záróbeszámolóit feltételesen elfogadásra javasolja.
2) Javasolja, hogy a záróbeszámoló csak akkor váljon lezárt megjelöléssel elfogadottá, ha a beszámolóhoz
benyújtott számviteli bizonylatok pénzügyi ellenőrzése kifogást nem emel. A kifogással érintett beszámolókat
benyújtott szervezetek addig nem részesíthetők önkormányzati támogatásban, amíg a benyújtott hiánypótlásuk
elfogadásra nem kerül.
3) Záróbeszámolót benyújtott szervezetek
Környezetvédelmi Alap
1. Bónom-zug Vizéért Egyesület
2. Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
3. Békés Megyei Peresi-holtág Természetvédelmi Egyesület
4. Templomzugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
5. Siratói Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
6. Kecsegészug és Tájvédelmi Horgász Egyesület

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Projekt adatok
S.sz.

1.

Pályázó

Bónom‐zug Vizéért
Egyesület
Képviseli: Csapó László
Pályázat azon.: KOR‐001‐14

Projekt
időtartama

2014‐01‐01‐tól
2014‐12‐31‐ig

Résztvevők

0

Mellékletek
Cél

Megítélt
támogatás

Elszámolt
összeg

A Bónom‐zugi holtág
900000
900001
környezetvédelmi
feladatainak ellátásaés a
szükséges környezetvédelmi
intézkedések végrehajtása,
továbbá a holtág belső és
külső úthálózatának javítása
Szakmai beszámoló: A 2014. évi Önkormányzati pályázat Környezetvédelmi alapjából elnyert 900.000 forintos pályázati
összegből és a tagok jelentős anyagi hozzájárulásával, valamint társadalmi munkával sikerült megvalósítani egy újabb útszakasz
felújítását a Bónom‐zug belső szakaszán. Szintén ebből az összegből tudtuk megvalósítani az &quot;Olajosok út&quot; és a
Bónom‐zug belső útjai közötti összekötő szakasz javítását is. Sajnos ebből a forrásból nem sikerült javítani az &quot;Olajosok
útján&quot;, mert az egy sokkal nagyobb volumenű javítást igényelne, de a jövőben mindenképpen erre az útra is szükséges lesz
komolyabb összeget fordítani, hiszen az út bizonyos szakaszai jassan járhatatlanná válnak, mivel az út túl oldalán lévő
mezőgazdasági területek használói, illetve az olajosok kutatói a munkavégzések alkalmával olyan nagymértékű kárt okoztak a
munkagépeikkel, amelyet ilyen minimális összeg ráfordításával helyre hozni nem lehet. Ezzel a pályázati segítséggel szintén kicsit
hozzá tudtunk járulni az üdülők által sűrűn felkeresett nyaralók biztonságos megközelítéséhez.Bízunk abban, hogy a jövőben is
hasonló vagy nagyobb összegű támogatással tovább tudjuk javítani az üdülő övezet infrastrukturájának színvonalát.A Város és az
Egyesület vezetősége közötti kapcsolat nagyon jó, melyet kívánunk fent tartani a jövőben is, hiszen az Egyesület területén lévő
ingatlanok után bifizetett ingatlanadóból és az itt eltöltöltött vendégéjszakák után fizetett idegenforgalmi adóból jelentős
bevétele származik az Önkormányzatnak, amely egy jelentős részét az Egyesületen keresztül visszaforgatja a terület fejlesztésére.
Ezen felül az itt eltöltött vendégek az így elérhetővé váló infrastruktúrának köszönhetően viszik az országban a Bónom‐zug és így
Gyomaendrőd Város hírnevét is, mely során beszélnek a tiszta vízminőségről, a csendes és kulturált pihenési lehetőségről, és
szerencsés holdállás esetében még a jó halfogásról is.
Belső ellenőr megállapításai:
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2.

500000
651000
Soczózugi Környezetvédelmi 2014‐01‐01‐tól
6
Soczózug külsö útjának
és Horgász Egyesület
2014‐12‐31‐ig
javitása valamint Soczózug
Képviseli: Malatyinszki Pál
belső útjának állagmegóvó
karbantartása
Pályázat azon.: KOR‐002‐14
Szakmai beszámoló: 900 m közut karbantartási munkák elvégzése, kátyuzása ,uthálózat állagmegovása cáljából került sor. A
munkálatok során 022‐es gátikő került az útalapkátyujába melyet gépi és kézi erövel végzet el a megbizot BT. Ezzel egyidöben
szórt útalap javitás is megvalósult kétoldali padka rendezéssel, igényszerinti helyszini teritéssel. Igy az út állapota kb.80 %‐os
javulást eredményezett. Igy járhatóbbá és biztonságosabbá vált a út az itt nyaraló a kerékpárosok és jármüvel közlekedök
számára.
Belső ellenőr megállapításai:

Igen Igen Igen

3.

Békés Megyei Peresi‐holtág 2014‐01‐01‐tól
1
Út építés,karbantartás,
550000
844371
Természetvédelmi Egyesület 2014‐12‐31‐ig
javítás.
Képviseli: Kertész Gábor
Pályázat azon.: KOR‐003‐14
Szakmai beszámoló: Első ütemben a már korábban kihordott törmelék egy részét terítettük szét gépi és kézi
munkaerővel.Decemberben a volt fürdő melletti hídnál került sor 48 m3 betontörmelék kiszállítására, elegyengetésére és
tömörítésére.A munkálatokat a Tótkaép Építőipari Kft.végezte el.Az elvégzett minkáról a számlákat mellékeljük.
Belső ellenőr megállapításai:

Igen Igen Igen

4.

Templomzugi
Környezetvédelmi és
Horgász Egyesület
Képviseli: Vincze Tamás
Pályázat azon.: KOR‐004‐14

2014‐04‐01‐tól
2014‐12‐31‐ig

5

Templomzugi holtág
450000
740230
Igen Igen Igen
környezetvédelmi
feladatainak ellátása, a
szükséges környezetvédelmi
intézkedések végrehajtása,
a belső útjának javítása,
karbantartása.
Szakmai beszámoló: A Templomzugi holtág belső ágán 9751 hrsz‐ú 395 méter hosszúságú szilárt burkolatú út található. Az
állapota az elmúlt évek során jelentősen megrongálódott. Sok a mély kátyú, mely megnehezíti a zug belső ágának
megközelítését. A kövesútról a csapadék nem folyik el, ezért főleg a téli időszakban az út állapota rohamosan tovább romlott. Az
Egyesület tagjai, illetve azon magánszemélyek akik nem tagok, de a fent említett út mellett üdülő telekkel rendelkeznek
összefogtak, és kivitelezésre került 268 méter út 804 m2 felületen történő javítása, 30 méter hosszúságon 90 m2 méter felületen

részleges javítása, 97 méter út már korábban aszfaltozásra került. Az Egyesület részéről mint majd a mellékelt számla is mutatja
740.230 Ft költséggel, a magánszemély tagok által összeadott 1.947.623 Ft költséggel valósult meg az út felújítása. Gyomaendrőd
Város Önkormányzata mint tulajdonos hozzájárulásával a következő munkálatok kivitelezése történt: kátyúk szintre emelése,
feltöltése 0‐50‐es kulékaviccsal, mart aszfalt Finisher‐es terítése 6‐8 cm vastagságban, aszfaltréteg tömörítése, aszfaltréteg forró
emulziós belocsolása, zúzott kőszórás 4/8‐as zúzalékkal, fedőréteg tömörítése, padkakészítés. A fenti munkálatok elvégzésével jó
minőségű út került átadásra.
Belső ellenőr megállapításai:

5.

Siratói Környezetvédelmi és
Horgász Egyesület
Képviseli: Vandlik János
Pályázat azon.: KOR‐005‐14

600000
945215
Igen Igen Igen
I. A Körösladányi műúttól a
siratói holtághoz vezető
kövesút javítása, kátyúzása
(0886 h.r.sz.). II. A
holtágon átvezető híd keleti
hídfőjének a javítása.
Szakmai beszámoló: Egyesületünk 2014‐ben 600 000 Ft‐ot nyert az Önkormányzat Környezetvédelmi alapjából ‐ 924 000 Ft‐ra
pályáztunk.
Tervezett, Ft
Tényleges, Ft
saját erő
támogatás
összesen
saját erő
támogatás
összesen
I. Kövesút javítás
243 000
661 000
904 000
733 930
382 400
1 116 330
II. Hídfő javítás
97 000
263 000
360 000
114 205
217 600
331 805
Összesen
340 000
924 000
1 264 000
848 135
600 000
1 448 135
I. A körösladányi műúttól a siratói
holtághoz vezető kövesút javítása, kátyúzása (0886 h.r.sz.): A kátyúzás a tervezettek szerint valósult meg, a munkák során
felhasználásra került törtbeton, 0/20‐as és 0/60‐as útépítési dolomit. Az évek óta jól bevált útjavítási anyagokat helyi
vállalkozótól vásároltuk, aki a kiszállítást is vállalta. Az elhúzódó csapadékos időjárás miatt a munkát szeptember 29‐én és
október 2‐án végeztük el. Tagjaink közül 48 fő vett rész a munkában.
II.A holtágon átvezető híd keleti hídfőjének a javítása: A
híd szerkezetét korábban már ‐ saját erőből ‐ javíttattuk, a megnövekedett forgalom miatt azonban a keleti hidfő megsüllyedt.
Ennek a javítását megfelelő eszközökkel és felkészültséggel rendelkező vállalkozóra biztuk, aki a munkát megfelelő minőségben
és határidőre elvégezte. Kérem a beszámoló fentiek szerinti elfogadását, egyben köszönetet mondunk a város Képviselő
Testületének és az illetékes Bizottságnak, hogy egyesületünk célkitűzéseit anyagilag is támogatták.
Belső ellenőr megállapításai:
2014‐05‐01‐tól
2014‐12‐15‐ig

48

6.

Kecsegészug Tájvédelmi és
2014‐01‐01‐tól
23
Kecsegészugi út javítása és
600000
780923
Igen Igen Igen
Hotgász Egyesület
2014‐12‐31‐ig
karbantartása
Képviseli: Oláh Károly
Pályázat azon.: KOR‐006‐14
Szakmai beszámoló: A Kecsegészugi bekötöút javítására és karbantartására Egyesületünk a Környezetvédelmi alapból elnyert
600.000 forint támogatást. A 600.000 forint támogatást összegét 180.923 forint saját forrással kiegészítve összesen 780.923
forint értékben zúzott kő vásárlására fordítottuk. A 122.98 tonna zúzott követ Szűcs Tibor dévaványai vállalkozótól vásároltuk
meg (2014.07.05‐én 48.32 tonna 2014.07.28‐án 74.66 tonna). A számlák összegét 2014.07.18‐án 306.832 forint és 2014.08.01‐én
474.091 forint banki átutalással kiegyenlítettük.A 122.98 tonna zúzott követ 2014. szeptember 20‐án a Kecsegészugi bekötő út
javítása során felhasználtuk. Az út javítására az egyesület tagjainak bevonásával társadalmi munkát szerveztünk, melyen 23 fő
vett részt. Az út javítása során 2 db szállító járművet, 1 db rakodógépet és 1 db kis úthengert vettünk igénybe. A gépi munkákon
túl 23 fő egyesületi tag kézi munkával végezte a út karbantartását.Tagjaink lapátokkal és gereblyékkel az út szélén kiverődött
köveket visszaigazították, majd a traktorokkal a kátyúkhoz szállított zúzott követ elterrítették és kiegyengették. Ezután a kátyúba
a követ úthengerrel dolgozták be a zúzott követ.A támogatott projekt nagy segítséget nyújtott abban, hogy az út továbbra is
járható legyen személygépkocsival is. A segítségnek köszönhetően több forrásunk maradt környezetvédelmi munkánk
finanszírozásához.
Belső ellenőr megállapításai:

7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. február 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

2015. évi városi rendezvények támogatása
Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 2015. január 29-i ülésén döntött arról, hogy a 2015. évi városi rendezvények megvalósítása
keret - 5,2 M Ft - összegéből a 33/2015 (I.29.) Kt határozat értelmében 2 M Ft-ot biztosít a Gyomaendrődi Üdültetési
Szövetség Turisztikai Egyesület részére a 2015. évben XVII. alkalommal megrendezésre kerülő Sajt és Túrófesztivál
költségeinek biztosítására. A fennmaradó 3,2 M Ft-ot a 39/2015 (I. 29) Kt határozat értelmében tartalékba helyezi,
melynek felhasználásáról a későbbiekben dönt.
A GYÜSZTE 2015. február 9-én kelt levelében megkereste az Önkormányzatot azzal, hogy a Sajt és Túrófesztivál
megrendezéséhez megállapított 2 M Ft, valamint a Halfőző verseny megrendezésének kérdésessé tétele a köztük
és az Önkormányzat között fennálló megállapodás hármas pontjának megszegésének minősül.
A 2015. február 9-én megtartott összevont Pénzügyi Bizottsági ülésen a Sajt és Túrófesztivál megrendezésére
megállapított 2 M Ft felemelésére született döntés, hogy a költségvetési rendeletbe 3 M Ft- kerüljön beépítésre.
Amennyiben ezt a döntést a Képviselő-testület elfogadja, úgy a 2015. január 29-i ülésen hozott 33/2015. ( I. 29) Kt
határozatot módosítani szükséges.
A Sajt és Túrófesztivál valamint a Halfőző verseny szervezésére vonatkozóan az Önkormányzat és a GYÜSZTE
megállapodásban rendelkeztek a felek.
Az előterjesztés mellékletében szereplő beadvány alapján a GYÜSZTE a rendelkezésre álló összegből a 2
rendezvényt nem tudja megrendezni. Amennyiben változatlanul fenntartja a GYÜSZTE az álláspontját, úgy a
Képviselő-testületnek, újra kell dönteni, hogy mely rendezvényeket kívánja támogatni és milyen módon gondoskodik
a rendezvények megszervezéséről. (szükséges a rendezvények áttekintése), valamint a Sajt és Túrófesztivál és a
Halfőző verseny tekintetében a megrendezésről az önkormányzatnak gondoskodni kell.
Több rendezvény megszervezése biztosított, hiszen a Bogrács Napja rendezvényt évek óta a Rózsahegyi Iskola
Diákjaiért Alapítvány szervezi, a Disznótoros és Böllérpálinka verseny maradna a GYÜSZTE szervezésében.
Az önkormányzat az alábbi módon gondoskodhat a rendezvények megszervezéséről.
1.
A pontos ajánlati szempontrendszer elkészítését követően lefolytatja a beszerzési eljárást.
2.
Saját rendelkezésre álló ( intézményrendszeren belül rendelkezésre álló kapacitása terhére) gondoskodik a
rendezvény megszervezéséről.
Az alábbi táblázatban láthatóak azon minden évben megrendezésre kerülő rendezvények, melyhez az
önkormányzat az elmúlt években támogatást nyújtott.
Önkormányzati támogatás
Rendezvények/év
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Sajt és Túrófesztivál
3.500.000
2.500.000
3.000.000
2.800.000
1.750.000
2.950.000
Bogrács Napja (Öregszőlő)
200.000
180.000
Cibere gyereknap
80.000
0
0
100.000
100.000
0
Bogártalálkozó
0
300.000
400.000
400.000
200.000
Főtéri Sokadalom
0
250.000
Halfőző verseny
3.500.000
3.000.000
600.000
1.200.000
800.000
1.050.000
Augusztus 20-i
+ÁFA
sokadalommal
visszatérülés
együtt
Disznótoros és Böllérpálinka
335.000
300.000
300.000
100.000
300.000
300.000
verseny
A Tourinform Iroda és a Közművelődési Intézmény 2010-től került összevonásra.
A Sajt és Túrófesztivált, valamint a Halfőző versenyt 2012. évtől szervezi a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség
Turisztikai Egyesület.
1. döntési javaslat
"2015. évi városi rendezvények támogatása"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évben az alábbi rendezvények
megrendezéséhez nyújt támogatást:

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"2015. évi városi rendezvények támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a GYÜSZTE bejelentését tudomásul veszi és úgy
tekinti, hogy a szervezet a 2012-ben megkötött megállapodás megszüntetését kezdeményezi.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"2015. évi városi rendezvények támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott rendezvények vagy
rendezvényekből az alábbiakban folytatja le a közbeszerzési eljárást
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
20

"2015. évi városi rendezvények támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete saját intézményrendszerén keresztül gondoskodik az 1.
pontban meghatározott rendezvények lebonyolításáról
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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