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A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a Városunk
főmenüből
nyíló,
Önkormányzat
→
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Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2015. 03. 12.
Betkó József sk.
Bizottsági elnök

ELŐTERJESZTÉSEK

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

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

2015. évi támogatást szolgáló alapokra benyújtott pályázatok elbírálása
Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Bizottság!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.)
önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése, a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (2)
bekezdése, a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati
rendelet 5. §-a, a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.) önkormányzati
rendelet 7. § (1), (2) bekezdése, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján
pályázatot hirdetett azon civil szervezeteknek támogatására, akik a rendeletekben foglalt cél szerinti
tevékenységükkel hatékonyan segíthetik Gyomaendrőd Város Önkormányzata közművelődési, sport,
környezetvédelmi és idegenforgalmi feladatainak ellátását.
A pályázati felhívás az önkormányzat honlapján, és a helyi újságban jelent meg. A pályázati űrlapok és a pályázat
benyújtásához szükséges egyéb dokumentumok az önkormányzat honlapjáról voltak letölthetők. A rendeletek
előírásai szerint a pályázatok előzetes regisztrációt követően kizárólag elektronikus úton nyújthatóak be. A
benyújtási határidő 2015. február 28-a éjfél volt.
A meghirdetett pályázatokra összesen 37 pályázat érkezett be.
Környezetvédelmi Alapra
Civil Alapra
Sport Alapra
Idegenforgalmi Alapra

6 db
8 db
14 db
9 db

Egyedi támogatási igényre összesen 5 pályázat érkezett be. Az egyedi támogatások esetében a Képviselő-testület a
2015. évi költségvetési rendeletében biztosította a Sport és a Civil alap kötött felhasználású támogatások összegét.
Civil Alap kötött felhasználású támogatásra
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület
Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület
Sport Alapra kötött felhasználású támogatásra
Békés Megyei Diáksport Bizottság
Gyomaendrődi Futball Club

CIV-007-15
CIV-004-15
CIV-008-15
SPO-009-15
SPO-012-15

A Civil Alap ’B’ komponensében intézményi szolgáltatást lehetett igényelni természetbeni juttatásként, melyre
összesen 550.000,- Ft keret lett meghatározva. Határidőre összesen 7 pályázat érkezett be.
A pályázatok összefoglaló adatai (pályázó, pályázati cél, projekt futamidő, projekt részletes program, részletes
költségvetés és igényelt támogatási összeg) a csatolt táblázatból ismerhetők meg. Az eredeti pályázati
dokumentumok az önkormányzati pályázatkezelő szervnél tekinthetők meg.
A Környezetvédelmi Alap elbírálásról a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, a Civil Alap
elbírálásáról – az alapítványok kivételével – az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság, a Sport Alap, valamint az Idegenforgalmi Alap elbírálásáról – az alapítványok kivételével – a Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság dönt.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a benyújtott pályázatok támogatásáról dönteni szíveskedjen.
Döntési javaslat
"2015. évi támogatást szolgáló alapokra benyújtott pályázatok elbírálása"
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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.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati
rendelet 8. §-ában biztosított átruházott hatáskörében eljárva a 2015. évi Környezetvédelmi Alapra benyújtott
pályázatokat a következő támogatásban részesíti:
S.sz.
1
2
3
4
5
6

Pályázó
Siratói Környezetvédelmi és Horgász
Egyesület
Bónom-zug Vizéért Egyesület
Békés Megyei Peresi-holtág
Természetvédelmi Egyesület
Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász
Egyesület
Kecsegészug Tájvédelmi és Horgász
Egyesület
Templomzugi Környezetvédelmi és
Horgász Egyesület

Pályázati azonosító
KOR-001-15
KOR-002-15
KOR-003-15
KOR-004-15
KOR-005-15
KOR-006-15

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Megítélt/javasolt támogatás

Pályázati projekt adatok
S.sz.

1.

Pályázó

Siratói Környezetvédelmi és
Horgász Egyesület
Pályázat azon.: KOR‐001‐15

Projekt
időtartama

Résztvevők

Nyilatkozatok
Cél

Igényelt
támogatás

Nem
kizárt

Nem
érin
tett
X

Érin
tett

910000
X
A Körösladányi műúttól a siratói holtághoz
vezető kövesút javítása, kátyúzása (0 886.
h.r.sz.), valamint a siratói két belső kövesút
kátyúzása (016 904. h.r.sz. és 017 041. h.r.sz.).
Részletes program: Egyesületünk ‐ a Siratói Környezetvédelmi és Horgász Egyesület ‐ 2009‐ben alakult, jelenleg 190 tagunk van. Gyomaendrőd Város
Környezetvédelmi Alapjához ötödszörre nyujtunk be pályázatot. Jelen pályázatunkkal a 2015.év legfontosabb projektjéhez kérjük az Önkormányzat
támogatását. A pályázati cél egyrészt a Körösladányi műúttól a siratói holtághoz vezető kövesút javítása, kátyúzása (0 886. h.r.sz.), másrészt a siratói két
belső kövesút kátyúzása (016 904. h.r.sz. és 017 041. hr.sz.). Mind a három kövesúti szakaszt a kerttulajdonosok saját erőből valósították meg a 90‐es évek
második felében. Szintén a kerttulajdonosok kezdeményezésére és költségére ekkoriban készült el a villamosítás is. Az utak forgalma az utóbbi időben (4‐5
évben) ‐ összefüggésben a villanyvezeték kiépítésével, az utak rendszeres karbantartásával és a csatora fölött átívelő kishíd építésével ‐ jelentősen megnőtt.
Az elmúlt évben ‐ részben Önkormányzati segítséggel felújítottuk a holtágon átívelő kishidat is. A kövesutak karbantartásával azok minden évszakban
járhatóak. Ez különösen fontos célkitűzésünk, mert tagjaink ‐ és az üdülőterület tulajdonosainak/használóinak ‐ nagy része vidéki, ezen túlmenően ezeken
az utakon közelíthető meg a siratói üdülők és a zártkerti szántók kb. 90‐a. Az utak járhatóságát csak folyamatos javítással, kátyúzással tudjuk fenntartani,
ami viszont egyesületünkre jelentős terhet ró. A holtág környékén az infrasruktúra fejlődésével megnövekedett az üdülő építések száma is, amit az
Önkormányzathoz befolyó építményadó növekedése is mutat. A holtág környéke egyre kedveltebb horgász és pihenőhely. Ugyanakkor a vidéki
kerttulajdonosok a város idegenforgalmi és kereskedelmi egységeinek a forgalmát is emelik. Tehát az üdülőrész további fejlődéséhez elengedhetetlen a
pályázat tárgyát képező utak rendszeres karbantartása. Az utak kátyúzását ‐ terveink szerint és előző évek gyakorlatához hasonlúan ‐ a kerttulajdonosok
aktív részvételével oldjuk meg. Pénzkiadást csak anyagvásárlásra és kiszállításra akarunk fordítani. Az anyag szétterítését, elegyengetését tagjaink vállalják.
A projekt tervezett teljes költsége 1 330 000 Ft. Ezen összegből a kövesutak teljes hosszán (kb. 3 200 méter) ‐ mintegy 2,5 méter szélességben ‐ a káttyúzást
el tudjuk végezni. A feladathoz felhasználni tervezünk:
‐ 0/20‐as útépítési dolomitot,
‐ 0/60‐as útépítési dolomitot és
‐
vegyes tört anyagot (zúzott beton).Erre a célra az elmúlt években ezek az anyagok jól beváltak. Azanyagokat ‐ az árak függvényében ‐ elsősorban helyi
vállakozóktól akarjuk beszerezni. A projekt tervezett forrásösszetételét az alábbiak szemléltetik:
Tervezett, Ft
saját erő
támogatás
összesen
420 000
910 000
1 330 000A fentieket figyelembe véve a projekt teljes költségén belül 420 000 Ft a saját erő és 910 000 Ft az a
pályázati összeg. A pályázati kiírásban szereplő sajáterő rész rendelkezésre áll tagdíjainkból.A fent bemutatott projektünkhöz kérjük az Önkormányzat
kedvező döntését.
Részletes költségvetés
2015‐05‐01‐tól
2015‐12‐15‐ig

40

A – Dologi kiadások költségei

1330000
1

A1 –
A2 –
A3 –
A4 –
A5 –
A6 –
A7 –
A8 –
A9 – útépítési dolomit és zúzott/tört beton vásárlás
B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1 –
B2 –
B3 –
B4 –
C – Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1 –
C2 –
Összes kimutatott költség = (A+B+C)
Önerő
Pályázati projektben igényelhető támogatás

0
0
0
0
0
0
0
0
1330000
0
0
0
0
0
0
0
0
1330000
420000
910000

2

Pályázati projekt adatok
S.sz.

2.

Pályázó

Bónom‐zug Vizéért
Egyesület
Pályázat azon.: KOR‐002‐15

Projekt
időtartama
2015‐01‐01‐tól
2015‐12‐31‐ig

Résztvevők

Nyilatkozatok
Cél

0

Igényelt
támogatás

Nem
kizárt

Nem
érin
tett
X

Érin
tett

A Bónom‐zugi holtág környezetvédelmi
1440000
X
feladatainak ellátása és a szükséges
környezetvédelmi intézkedések végrehajtása
(vízpótlás, ‐ csere, valamint ‐ kezelés),
szúnyoggyérítés, továbbá a holtág belső és
külső úthálózatának javítása
Részletes program: A Bónom‐zug Vizéért Egyesület szoros kapcsolatot ápol a Sócz‐zugi, Templom‐zugi és a Pap‐zugi egyesületekkel, melyekkel azonos
vízellátó rendszerhez tartozik. A Kőrösből szivornyával vételezzük a vizet, ami csatornákon keresztül jut el hozzánk. Nagy figyelmet fordítunk a vízminőség
megőrzésére, mivel a Bónom‐zugi víz közismerten a legtisztább és a legszebb a környéken. Ennek érdekében 2014‐ben 2 alkalommal végeztünk vízkezelést
és 4 alkalommal vízpótlást.A holtág természetekörnyezetének védelme, ápolása és a vízterület megóvása érdekében az egyesület megbízottjai
rendszeresen ellenőrzik az ingatlanokat, hogy ne történjen környezetszennyezés, ne töltsék fel a holtágat területszerzés céljából. A Föld napja alkalmából az
egyesület teljes területén szemétszedési akciót szerveztünk, ahol a tagság aktivistái nagy számban képviseltették magukat. Ezzel is szeretnék hozzájárulni a
turisztikai létszám növekedéséhez. A 2013‐as és 2014‐es évben is az Önkormányzattal közösen részt vettünka város külterületén elvégzett szemétszedésben
is.Az infrastruktúra fejlesztésére is nagy gondot fordítottunk 2013‐ban és 2014‐ben is. Az Önkormányzat segítségével elkezdtük a belső úthálózatunk
fejlesztését, melyet az idei évben folytatni szeretnénk. Sajnos a 2014. év őszén a Harcsás‐zug elektromos hálózat kiépítés alkalmával az Egyesület és önerős
hozzájárulás segítségével feltöltött utat az EON a hálózat kiépítés során jelentős mértékben megrongálta, sok helyen nehezen járhatóvá téve ezzel az
utat.2014‐ben is folyamatosan ellenőrizték a megbízottak a horgászokat az orvhalászat és az orvhorgászat visszaszorítása végett. 2015‐ben továbbra is
külsős és belsős halőrök egyaránt biztosítják majd a horgászrend betartását.Költségvetés indoklása:Fő célunk az elnyert összeggel, hogy a holtág belső és
külső úthálózatát tovább javítsuk, különös tekintettel a Harcsás‐zugi bekötő útra, amely az EON valamint a mezőgazdasági tevékenységet folytató
kerttulajdonosokhoz érkező munkagépek évről‐évre tönkre teszik a saját erőből megjavított utakat, mellyel megnehezítik az ide látogató vendégek uticéljuk
biztonságos megközelítését. Ugyanez tapasztalható a belső úthálózaton is, hisz a nem vízpartra menő területeket a mezőgazdasági vállalkozók egybe
művelik, így a nagy súlyú erő‐ és munkagépekkel szétnyomják a gyenge alappal rendelkező utat.Az egyéb beszerzések, szolgáltatások sorra igényelt
támogatást többek között a Bónom‐zugi holtág környezetvédelmi feladatainak ellátása és a szükséges környezetvédelmiintézkedések végrehajtására
(vízpótlás, ‐csere, valamint ‐kezelés) költenénk. Az ide látogató vendégek és tagok kellemesebb pihenést szolgáló szúnyoggyérítést is ezen pályázati
összegből kívánjuk megvalósítani a 2015. évben.A Bónom‐zug Vizéért Egyesület 2014‐ben is az Alapszabályban megfogalmazottaknak megfelelően végezte
tevékenységét. Munkánkat a tagok érdekében és megelégedésére kívánjuk folytatni a továbbiakban is.Ezeket a célokat azonban csak pályázati
tevékenységgel tudjuk megvalósítani, ezért bízunk az Önkormányzat támogatásában és a közös együttműködés reményében!
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Részletes költségvetés
A – Dologi kiadások költségei
A1 –
A2 –
A3 –
A4 –
A5 –
A6 –
A7 –
A8 –
A9 – Belső és külső úthálózat javítása, szúnyoggyérítés, vízminőség fenntartása és javítása
B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1 –
B2 –
B3 –
B4 –
C – Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1 –
C2 –
Összes kimutatott költség = (A+B+C)
Önerő
Pályázati projektben igényelhető támogatás
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1800000
0
0
0
0
0
0
0
0
1800000
0
0
0
0
0
0
0
0
1800000
360000
1440000

Pályázati projekt adatok
S.sz.

3.

Pályázó

Projekt
időtartama

Résztvevők

Nyilatkozatok
Cél

Igényelt
támogatás

Nem
kizárt

Nem
érin
tett
X

Érin
tett

Békés Megyi Peresi‐holtág
2015‐03‐01‐tól
1
Út építés, karbantartás, javítás.
400000
X
Természetvédelmi Egyesület 2015‐12‐31‐ig
Pályázat azon.: KOR‐003‐15
Részletes program: A Békés Megyei Peresi‐holtág Természetvédelmi Egyesületet 2006.október 11‐én alapították a Bogárzó zugi és Görbe foki üdülő telek
tulajdonosok. Az Egyesület célja a természet‐, környezet védelme, ápolása,a vízterület megóvása,az idegenforgalom növelése, a Bogárzó zugi, görbe foki
üdülési és horgászati lehetőségeinek a javítása. Közreműködés a Gyomaendrődi Önkormányzattal az üdülőövezet fejlesztésében, az infrastruktúrális
feltételek folyamatos javításában .Egyesületünk a mukáját a közgyűlés határozata alapján a közművek fejlesztésével kezdte meg.Megvalósult, első
lépésként a Gyepmesteri telep előtti út, és a 02761 számú útszakasz feltöltése,valamint az utóbbi útszakasz melletti csapadék víz elvezető árkok
kialakítása.Következő lépésként sikerült megvalósítanunk az elektromos hálózat kiépítését, melynek megvalósításához mintegy 130 fő tagunk anyagilag is
hozzájárult. Az elektromos hálózat megvalósítása után még a 02756/10 számú útzskaszból mintegy 400 méternyi rélszt sikarült feltöltenünk. A 2010‐es
évben a 02756/10 számú útszakasz további részét töltöttük fel. 2011‐ben a 02754/5Hrsz. legelő megvásárlásával és termelésből történő kivonásával, töltött
utat létesítettünk, mintegy 800 méter hosszon. 2012‐ben Önkormányzati pályázati támogatás nem volt, így egyesületünk saját erőből folytatta a
megkezdett tevékenységét. A 15928 hrsz‐ú telektől a 15928 hrsz‐ú telekig mintegy 400m hosszon végeztük el az út feltöltését.A 15800hrsz‐ú telektől a
15777hrsz‐ú telekig tartó mintegy 450 m hosszúszakasz feltöltéséhez várhatóan szükséges anyagot az egyesület megvásárolta.2013‐ban az utak tovább
építését és a korábban elkészített szakaszok karbantartását, kátyúzását végeztük. A Görbe foki rész megközelíthetőségének javítása érdekében a 02763
számú út 15710 hrsz.telekig tartó meintegy 300m‐es szakaszát töltöttük fel, ezzel további 15‐20 telek vált elérhetővé csapadékos időben is. 2014‐ben a régi
fürdőnél lévő hídnál sikerült mintegy 100 méteres szakaszon feltölteni az utat 49 köbméter betontörmeléket hordtak ki, terítettek szét és tömöríatették. A
fürdő másik oldalán a már korábban odahordott anyagot is elterítettük és sikerült az útjavításhoz szükséges némi törmeléket kiszállítani. A 2015‐ös évben
továbbra is az útépítésre és a karbantartásra szeretnénk pályázati pénzt kérni. Az elmúlt években esett sok eső miatt az utak nagy része erősen kátyús lett
már‐már járhatatlanná vált, ezért idén elsősorban az úthibák kijavítása és kátyúk megszüntetése a fő feladat. Ehhez fel tudjuk használni a már kiszállított
törmeléket, de szükséges lesz újabb kiszállításra is. A költséghatékony felhasználás érdekében, csak anyagköltséggel, szállítási valamint, az anyagok
beépítésének költségeivel számoltunk. A közműfejlesztés anyagi terheihez egyesületünk is hozzá kíván járulni a lehetőségeihez mérten. Anyagi
hozzájárulásunk három forrásból tevődik össze,elsőként az egyesület bankszámláján rendelkezésre álló összeg, második a 2015‐es évi tagdíjak összegéből
befolyó összeg egy része, valamint a tagok egyéni felajánlásai. A Gyömaendrődi Önkormányzat az eddigiekben mindig támogatta egyesületünket mind
anyagiakban mind erkölcsileg, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni és további támogatásukat kérni.
Részletes költségvetés
5

A – Dologi kiadások költségei
A1 –
A2 –
A3 –
A4 –
A5 –
A6 –
A7 –
A8 –
A9 – A megvalósításhoz szükséges anyagok és szolgáltatások költségei.
B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1 –
B2 –
B3 –
B4 –
C – Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1 –
C2 –
Összes kimutatott költség = (A+B+C)
Önerő
Pályázati projektben igényelhető támogatás

600000
0
0
0
0
0
0
0
0
600000
0
0
0
0
0
0
0
0
600000
200000
400000
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Pályázati projekt adatok
S.sz.

4.

Pályázó

Projekt
időtartama

Résztvevők

Nyilatkozatok
Cél

Igényelt
támogatás

Nem
kizárt

Nem
érin
tett
X

Érin
tett

Sóczózugi Környezetvédelmi 2015‐03‐01‐tól
5
Sóczózug útjának javítása, karbantartása.
480000
X
és Horgász
2015‐10‐30‐ig
Pályázat azon.: KOR‐004‐15
Részletes program: A Sóczózugi holtág belsejében 800 méter hosszúságú szilárd burkolatú út található. A holtág külső ívén 600 és 100 méteres szilárd
burkolatú útszakaszok vannak. A megelőző évek során ezen útszakaszok felújítási folyamata megkezdőtött és az útszegélyek rendezése és kátyúk
megszűntetése elkezdődött.A kátyúzás 0/60 építési dolomt elhelyezésével történt, melyet tömörítés követett.Jelen pályázatban az éves karbantartási
munka elvégzésére pályázik az Egyesület. Az útbukolat tömörített dolomittal történő felújítása éves karbantartást igényel, mivel az út felület elhelyezett
zúzott útépítési kő a gépjárművek és az időjárás együttes hatására kátyúsodásra hajlamos.Az elmúlt két évben kialakult kátyúk megszűntetését szeretné
megoldani az Egyesület az zug területén telálható útszakaszon.A kátyúzási munkát külső vállalkozó végezné el április ‐ május hónapban. A munka
elvégzésére előzetes árajánlatot kért az Egyesület helyi vállalkozóktól.A Sóczózug területén találáható kövesutak éves karbantartása biztosítaná a zug
területén található közel 100 ingatlan zavartalan megközelíthetőségét. A holtágat környező területen egyre több vendéghorgász tölti pihenőidejét. A jó
minőségben megőrzött út hozzájárulna a horgásztúrizmus magas színvonalához.
Részletes költségvetés
A – Dologi kiadások költségei
A1 –
A2 –
A3 –
A4 –
A5 –
A6 –
A7 –
A8 –
A9 – útjavítás, karbantartás költsége
B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1 –
B2 –

600000
0
0
0
0
0
0
0
0
600000
0
0
0
7

B3 –
B4 –
C – Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1 –
C2 –
Összes kimutatott költség = (A+B+C)
Önerő
Pályázati projektben igényelhető támogatás

0
0
0
0
0
600000
120000
480000
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Pályázati projekt adatok
S.sz.

5.

Pályázó

Projekt
időtartama

Résztvevők

Nyilatkozatok
Cél

Igényelt
támogatás

Nem
kizárt

Nem
érin
tett
X

Érin
tett

Kecsegészug Tájvédelmi és
2015‐01‐01‐tól
157
Kecsegés zugi holtág ökológiai
1000000
X
Horgász Egyesület
2015‐12‐31‐ig
vízpótlásaKecsegészugi bekötőút javítása és
Pályázat azon.: KOR‐005‐15
karbantartása
Részletes program: A Kecsegészug egyesület 19 éve működik folyamatosan. 1996‐os megalakulás óta mindig nagy gondot fordítottunk a holtág
környezetére. Kulturált pihenési és és horgászati lehetőséget biztosítunk az egyesületi tagok és vendégek részére. Az eltelt évek alatt kedvelt
pihenőhelyeket sikerült kialakítanunk. A kecsegészugi bekötőút végénél egy hulladékgyűjtő konténert üzemeltetünk. A konténer fenntartásának, a szemét
elszállításának és ártalmatlanításának teljes költségét az egyesület inanszírozza, melynek éves költsége meghaladja a 700 ezer forintot. A bekötőút végénél
egy törpekutat üzemeltetünk, ennek a költségeit is az egyesület finanszírozza. Ezen létesítményeket az egyesület tagjai és vendégei, továbbá az arra járó
kirándulók és horgászok is használják, így az egyesület ezen szolgáltatásokkal közfeladatot is ellát.Az eltelt évek alatt a kertek közötti utakat csapadékos
időjárás esetére is használhatóvá tettük, a belső utak járhatóvá tételének anyagköltségeit az egyesület tagsága finanszírozza, a kézi munkát pedig társadalmi
munkában végezte.A körösladányi úttól a a kecsegés zugi gátőrházig vezető több kilóméteres bekötőút javítására igen sok energiát fordított az egyesület
tagsága. Minden évben társadalmimunkában végezték az út kátyúzását.Az út szélére kiverődött köveket pedig viszagereblyézte a vásárolt zúzott követ
szétterítette és bedolgozta. A út felújítására pályázaton elnyert pénzt teljes egészében a zúzott kő vásárlására fordította az egyesület.Az egyesület tagságaa
bekötőút javítását saját erőből nem tudja hosszútávon finanszírozni, ezért 2015‐ben is pályázatot nyújtunk be az út javítására. Sikeres pályázat esetén a
támogatást zúzott kő vásárlására és bérmunkára fordítanánk.A korábbi éveknek megfelelően az út kátyúzását társadalmi munkában végeznék el az
egyesületi tagok, de szükség van arra, hogy hosszabb szakaszon gréderrel vissza dolgozzák a szélesre taposott út széléről a köveket. Az 1.175.000 forintból
zúzott követ vásároltnánk és annak szállítási bedolgozási költségeit finanszíroznák illetve a gréder bérmunka díját rendeznénk. A 20 % saját erő összegét
ugyanezekre a kiadásokra fordítanánk.Ökológiai vízfrissítés: az idei tél igen csapadékos volt, ezért szükséges a vízszint csökkentése a holtágon.A korábbi
évek tapasztalatai alapján szükséges a nyári időszakban a megfeleő vízmennyiség és vízminőség biztosítása érdekében a víz szivattyúzása vízpótlás és/vagy
vízfrissítés céljából. Ehhez nagy teljesítményű szivattyú áll rendelkezésre. Az élővilág védelm érdekében(Madarak, halak, kétéltűek, hüllők és rovarok)
májustól szeptemberig üzemeltetjük a szivattyút. Az elmúlt évek költségeit figyelembe véve a vízpótlás villamos energia költsége meghaladja a 200 ezer
forintot. A támogatást a szivattyú üzemeltétésének költségeire (villamos energia, karbantartási költség) kérjük.A szivattyú telepítését és működtetését az
egyesület tagjai társadalmi munkában végzik el.A 70 % önerőt az egyesület pénzeszközeiből finanszíroznánk.
összes költség(Ft)
Saját erő (FT)
Igényelt támogatás(FT)Ökológiai vízpótlás
200.000
140.000
60.000 Bekötőút javítása
1.175.000
235.000
940.000Összesen
1.375.000
375.000
1.000.000Kérjük a pályázatban
leírtak alapján annak számunkra kedvező elbírálását. Egyesületünk terveinek és tevékenységének támogatását a kért támogatás engedélyezését.
9

Részletes költségvetés
A – Dologi kiadások költségei
A1 – A Kecsegészugi holtág ökológiai vízpótlásához szükséges szivattyúzás üzemeltetési költsége.
A2 –
A3 –
A4 –
A5 –
A6 –
A7 – Zúzott kő szállítása
A8 –
A9 – A Kecsegészugi bekötőút gépi javítása, zúzottkő beszerzése és bedolgozása
B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1 –
B2 –
B3 –
B4 –
C – Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1 –
C2 –
Összes kimutatott költség = (A+B+C)
Önerő
Pályázati projektben igényelhető támogatás
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1375000
200000
0
0
0
0
0
100000
0
1075000
0
0
0
0
0
0
0
0
1375000
375000
1000000

Pályázati projekt adatok
S.sz.

6.

Pályázó

Temlomzugi
Környezetvédelmi és
Horgász Egyesület
Pályázat azon.: KOR‐006‐15

Projekt
időtartama
2015‐03‐01‐tól
2015‐12‐31‐ig

Résztvevők

Nyilatkozatok
Cél

3

Igényelt
támogatás

Nem
kizárt

Nem
érin
tett
X

Érin
tett

Templomzugi holtág környezetvédelmi
720000
X
feladatainbak ellátása, a szükséges
környezetvédelmi intézkedések végrehajtása, a
holtág vízminőségének javítása, a belső út
javítása, karbantartása.
Részletes program: A Templomzugi holtág kis ágának a belső oldalom lévő ingatlanok megközelítése jelenleg földúton történik. Az elmúlt 6‐7 évben új
hétvégi házak, nyaralók épültek. Ezen ingatlanok és a zárt kertek ‐ gépjárművel ‐ való megközelítése téli és capadékos időben nehézségekbe ütközik.
Problémát jelent még a 46 fő útról bezúduló csapadékvíz elvezetése. Szükséges lenne 120 méter hosszú útalap (szórt út) elkészítése, amely a közel jövő
aszfaltozott útjának alapja lehetne. Az útalap elkésítéséhez 40‐45 köbméter dolomitra, vagy kohósalakra lenne szükség. A pályázat sikeres elbírálása és
kiutalása után az út javítása a nyári hónapokban valósulna meg. Amennyiben sikerül megvalósítani a Templomzugi holtág ki ágának belsejében található
kövesút alapjának elkészítését, úgy könnyen megközelíthetők lesznek az ott található ingatlanok. Javítana a horgászturizmus színvonalán, illetve
megkönnyítené a pihenni vágyók közlekedését.Az egyesület nagy hangsúlyt fektet a holtág természetes környezetének védelmére, ápolására és a vízterület
megóvására. Ennek érdekében az egyesület megbízottjai rendszeresen ellenőrzik a ingatlanokat, hogy ne történjen környezetszennyezés. 2014. évben 4
alkalommal végeztünk vízpótlást, vegyszeres vízkezelésre nem volt szükség. A holtág partján elhelyezkedő Pájer strand miatt nagyon fontos a víz jó
minősége, ennek érdekében mindent megtesz az egyesület. A horgászrend betartását az egyesület megbízásából 5 fő társadalmi halőr biztosítja. A
Templomzugi Egyesület 2014. évben is azalapszabályban megfogalmazottaknak megfelelően végezte tevékenységét. Munkánkat a tagok érdekében és
megelégedésére kívánjuk folytatni a továbbiakban. is. Ezen célok megvalósítása érdekében kérjük a Önkormányzatot a pályázatunk pozitív elbírálására.
Részletes költségvetés
A – Dologi kiadások költségei
A1 –
A2 –
A3 –
A4 –
A5 –
A6 –
A7 –

900000
0
0
0
0
0
0
0
11

A8 –
A9 – Víz védelme, út felújításhoz szükséges dolomit vagy kohósalak beszerzése és bedolgozása
B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1 –
B2 –
B3 –
B4 –
C – Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1 –
C2 –
Összes kimutatott költség = (A+B+C)
Önerő
Pályázati projektben igényelhető támogatás
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0
900000
0
0
0
0
0
0
0
0
900000
180000
720000

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

Regionális Hulladékkezelő Kft. 2014. évi beszámolójának az elfogadása, valamint a
2015. évi üzleti terv a jóváhagyása
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. évi beszámolót, valamint a 2015.
évi üzleti tervet elfogadásra.
A Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése 2015. március 11-én tárgyalta és elfogadta a társaság 2014. évi
mérlegbeszámolóját valamint a 2015. évi üzleti tervet.
A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2014. évi mérlege az alábbiak szerint alakult:
- eszköz-forrás oldal egyezően: 218.113 eFt
- mérleg szerinti eredmény: 17.053 eFt.
A 2014. évi beszámoló és a 2015. évi üzleti terv az előterjesztés mellékletét képezi.
A társaság tájékoztatást adott az általa átvállalt lerakói járulékokról településenként kimutatva. Az átvállalás
tulajdonosi döntés alapján lett számítva [ 13/2014.(VII.24.) taggyűlési határozat ].
A Regionális Hulladékkezelő Kft. alapító okirata a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
rendelkezéseinek való megfeleltetést követően tartalmazza a felmentvény jogintézményét. Ennek megfelelően az
alapító a mérleg elfogadásával egyidejűleg köteles napirendre tűzni a vezető tisztségviselő előző évi munkájának
értékelését és köteles határozni a részére megadható felmentvény tárgyában.
A felmentvény megadásával az alapító igazolja, hogy a vezető tisztségviselő az értékelt időszakban munkáját a
társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartava végezte.

1. döntési javaslat
"A beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, mint a társaság résztulajdonosa elfogadja a Regionális Hulladékkezelő Kft.
2014. évről szóló beszámolóját.
Az eszközök és források értéke egyezően: 218.113 ezer Ft.
A társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 17.053 ezer Ft.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Felmentvény megadása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete, mint a Regionális Hulladékkezelő Kft. társaság alapítói
jogait gyakorló testület az alapító okirat és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1)
bekezdése alapján igazolja, hogy Hamza Zoltán ügyvezető a 2014. évi beszámolási időszakban munkáját a társaság
érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a felmentvényt megadja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Üzleti terv jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Regionális Hulladékkezelő Kft. előterjesztéshez mellékelt
2015. évi üzleti tervét.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Tulajdonosi döntés alapján a Regionális Hulladékkezelő Kft. által
átvállalt lerakói járulék kimutatása településenként

Beszállított hulladék mennyiség (kg) 2014.
december 31-ig

Lerakói járulék 6
Ft/kg

Ebből a lerakó
által átvállalt 3
Ft/kg

Gyomaendrőd

2 797 740

16 786 441

8 393 220

Szarvas

4 456 480

26 738 880

13 369 440

Csabacsűd

296 780

1 780 680

890 340

Kondoros

1 257 880

7 547 280

3 773 640

Kardos

89 800

538 800

269 400

Csárdaszállás

134 860

809 160

404 580

Örménykút

45 520

273 120

136 560

Kétsoprony

236 580

1 419 480

709 740

Hunya

102 900

617 400

308 700

9 418 540

56 511 240

28 255 620
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Összesen:

ELŐTERJESZTÉS
Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének 2015. március 11-ei ülésére
Tárgy: A 2015. évi üzleti terv megtárgyalása és elfogadása
Előadó: Hamza Zoltán

ügyvezető igazgató

Tisztelt Tulajdonosok!
A Regionális Hulladékkezelő Kft. vezetése elkészítette a 2015. évi üzleti tervet, mely
tartalmazza a jogszabályi előírásoknak megfelelő és megalapozott működést biztosító
pénzügyi tervezetet.
Melléklet: A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2015. évi üzleti terve
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Tulajdonosokat a 2015. évi üzleti terv megtárgyalására és
az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat
Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése úgy dönt, hogy elfogadja
a Kft. 2015. évi üzleti tervét.

Határidő: azonnal
Felelős: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató

Gyomaendrőd, 2015. március 11.
Hamza Zoltán
ügyvezető igazgató
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2015. évi üzleti
terv
Gyomaendrőd, 2015. március 11.
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2015. évi üzleti terv
I. Bevezető

I.1. A vállalkozás adatai:
A vállalkozás neve: Regionális Hulladékkezelő Kft.
Jogi forma:
Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104.
Cégbírósági bejegyz: 0409-009983
Adószám:
22714990-2-04
KSH szám:
22714990-3821-113-04
Alapítás dátuma:
2010. július 23.
Telefon/fax
66/386-094
E-mail:
rhkkft@gmail.com
Bankszámla száma: 53200125-11084756
Főtevékenység:
3821’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Tulajdonos

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Szarvas Város Önkormányzata
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Csárdaszállás Község Önkormányzata
Kardos Község Önkormányzata
Kétsoprony Község Önkormányzata
Kondoros Város Önkormányzata
Örménykút Község Önkormányzata
Hunya Község Önkormányzata
Együtt

Törzsbetét (Ft)
13 660 000
15 770 000
1 860 000
490 000
740 000
1 320 000
5 340 000
490 000
690 000
40 360 000

Tárasági szerződés
%
33,85
39,08
4,61
1,21
1,83
3,27
13,23
1,21
1,71
100,00

A Kft-nél Felügyelő Bizottság működik:
Név
Toldi Balázs (elnök)
Brlás János
Pákozdi János

Lakcím
5500 Gyomaendrőd, Liszt Ferenc u. 2.
5552 Kardos, Petőfi u 17
5540 Szarvas, Petőfi u 17

Könyvvizsgáló: KOVERO Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató Kft
Kovács Mihály kamarai tag könyvvizsgáló
5600 Békéscsaba, Hal u. 3.
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I.2. A Kft. feladata
A Regionális Hulladékkezelő Kft feladata az üzemeltetési szerződés és a települési
szilárdhulladék kezelését szabályozó jogszabályok előírásainak betartása. A Kft. célja, hogy
ezen feladatokat szakszerűen, hatékonyan és gazdaságosan el tudja végezni.

A Kft feladatának teljesítése érdekében készítette el a 2015. évi üzleti tervét, mely tartalmazza
a bevételeket, és a bevételek megszerzésével kapcsolatban felmerülő személyi és dologi
ráfordításokat, valamint a fejlesztési célkitűzéseket.

A Kft 2015-es gazdasági évre vonatkozó fő célkitűzése a Gyomaendrődi Térségi Kommunális
Szolgáltató Társulás tulajdonát képező Regionális Hulladékkezelő Mű működésével
kapcsolatos előírások betartása, a szolgáltatás minőségének folyamatos javítása.

Az üzleti terv összeállítása során 2015. évre kiemelt feladatként határozzuk meg az alábbiakat
a Kft működőképessége, fizetőképessége érdekében:

 kapcsolattartás a tulajdonos önkormányzatokkal
 költségtakarékos gazdálkodás
 tervezett bevételek realizálása
 az előirányzott fejlesztések ütemszerű megvalósítása
 kiegyensúlyozott pénzügyi helyzet biztosítása
 a lakossággal kapcsolattartás, hatékony ügyfélszolgálat működtetése
 színvonalas szolgáltatás biztosítása

II. Gazdálkodási adatok 2015. év

A Kft. üzleti tervében az előző évi tényadatok alapul vételével végezte el a számításokat,
figyelembe véve az időközben hatályba lépett jogszabályi változásokat, valamint a
tervezéskor ismert partneri szerződéseket.
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II.1. Bevételek alakulása

A Kft. 198.550 ezer forint bevételt tervez az alábbi szerkezetben:

Bevételek
Hulladékártalmatlanítás
Szerves hulladékkezelés
Szelektív hulladékkezelés
Hulladékszállítás
Szolgáltatások árbevétele
Egyéb bevétel
Pénzügyi műveletek bevételei
Bevételek összesen

2015 éves terv (Ft)
190 000 000
0
1 000 000
5 000 000
50 000
500 000
2 000 000
198 550 000

A legjelentősebb bevétel a Hulladékártalmatlanítás, mely az összes bevétel 95,7 %-át teszi ki.
Ez a tétel magában foglalja a jogszabályi változások következtében a lerakási járulékot is,
melyet a tulajdonosok esetében a taggyűlési határozatban megszabott összeggel terveztük.

Szerves hulladékkezelés jogcímen nem terveztünk árbevételt, mivel piac hiányában a
képződött komposzt nehezen értékesíthető, azonban az engedélyünk lehetővé teszi a kötelező
takarás során történő felhasználást.

A szelektív hulladékkezelésből tervezett visszafogott bevétel a közszolgáltatók által jól
kiépített feldolgozási és értékesítési hálózat miatt, a lerakón lényegesen kisebb mennyiségben
jelenik meg újra hasznosítható hulladék.

A Hulladékszállítás 5 millió forinttal szerepel a tervben, mely az előző évi adat 69 %-a. Itt
figyelembe vettük, hogy Békésszentandrás 2015. évben várhatóan kikerült a szállítási partneri
körből.

A szolgáltatások árbevétele soron a cég tulajdonában lévő konténerek bérbeadásából
származó bevételekkel terveztünk.

A pénzügyi műveletek soron a céltartalékként lekötött pénzösszeg kamataival számoltunk.
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II.2 Költségek
A Kft 2015. évi várható költségei és ráfordításai 194.935 ezer forintban lettek megtervezve.

KIADÁSOK
Anyagköltség összesen
Igénybevett szolgáltatás
Egyéb szolgáltatások
Anyagjellegű ráfordítások összesen
Bérköltség
Személyi jellegű kifizetések
Bérjárulékok
Személyi jellegű ráfordítások összesen
Értékcsökkenés
Lerakói járulék
Egyéb ráfordítások
Céltartalék képzés
Összes költség és ráfordítás

2015 éves terv (Ft)
17 770 000
33 430 500
1 980 000
53 180 500
23 000 000
800 000
6 210 000
30 010 000
11 000 000
90 000 000
5 745 000
5 000 000
194 935 500

Az 53 millió forintos anyagjellegű ráfordítások körében közel 18 millió forint a tervezett
anyagköltség, melyek között a legjelentősebbek a fenntartási-, üzemanyag- (legnagyobb),
villamos energia költségek. De magukban foglalják a gáz-, víz-, irodaszer-, rezsianyagok
költségét is.
Az igénybevett szolgáltatásokat 33 millió forintra terveztük. Ebben a tételben vettük
figyelembe a 20 millió forintos bérleti díjat, továbbá terveztünk, javítás-karbantartási
költséget, vagyonvédelmi költséget, ügyviteli szolgáltatást és szakértői díjat.
Egy-egy tételben nem jelentős, de együttesen 2 millió forintot kitevő egyéb szolgáltatással is
számoltunk, úgymint bankköltség, biztosítások, hatósági díj.
Az értékcsökkenés az előzetes számítások alapján 11 millió Ft-ban fog jelentkezni.
Céltartalék képzést 5 millió forintban terveztük növelni, mely így 85 millió forintra emelkedik
és kerül rögzítésre a kötelező hatósági nyilvántartásba. A lerakói járulékot 90 millió forintban
terveztünk, ez megegyezik a 2014-es évben tervezett összeggel, mivel a jogszabály helyben
hagyta a 6000 Ft/t járulék díjat. Az egyéb ráfordítások 5,7 millió forintos értékében szerepel
az iparűzési adó, a ráfordításként elszámolható adók összege, és 800 ezer forint véglegesen
átadott pénzeszköz, mely a látványcsapat sport támogatásra (TAO) lett betervezve a 2015-ös
évben. Tulajdonosok igénye szerint ez az összeg jelentősen növelhető a települések
sportegyesületeinek működése érdekében.
6

II.3. Adózás előtti eredmény
Az előzőekben bemutatott bevételi- és költség adatok figyelembe vétele után a vállalkozás
2015. évi várható adózás előtti eredménye 3,6 millió forint:

Megnevezés
Bevételek összesen
Összes költség és ráfordítás
Adózás előtti eredmény

2015. éves terv (Ft-ban)
198 550 000
194 935 500
3 614 500

III. Összegzés
A 2015. évi üzleti tervben a Kft. célja, hogy folyamatosan biztosítsa a szolgáltatás megfelelő
színvonalát, lehetőségeihez mérten ösztönzőleg hasson a lakosságra az újrahasznosítható
anyagok szelektált gyűjtésére vonatkozóan. Számítanunk kell arra, hogy jogszabály
változások miatt várhatóan csökken az ártalmatlanított hulladék mennyisége, és ezzel
arányosan nőhet a szelektíven gyűjtött hulladék megjelenése a telephelyen.

Meglátásom szerint a gazdálkodás során realizálódott bevételekből biztonságosan tudjuk
üzemeltetni a rendszert, biztosítva van a rekultivációs céltartalék képzése. A vagyonelemek
értékcsökkenésének fedezeteként elkülönített fejlesztési tartalék lehetőséget biztosít
hosszútávon az elhasználódott eszközök pótlására, és a hulladékgazdálkodási rendszer
továbbfejlesztésére.

A 2015. évi üzleti tervben megfogalmazott célkitűzéseket elsősorban a tulajdonosi kör
érdekeinek szem előtt tartása mellett kívánjuk megvalósítani.

Gyomaendrőd. 2015-03-05

Hamza Zoltán
ügyvezető igazgató
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. március 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gazdasági társaságok átalakításának koncepciója
Dr. Csorba Csaba jegyző, Dr. Varga Imre ügyvéd
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!
Gyomaendrőd Város Polgármestere kezdeményezte a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal szervezetének
módosítását, melyet a Tisztelt Képviselő-testület a januári ülésén elfogadott, a községi önkormányzatok
véleményének figyelembevételével. A döntés előkészítés során jelezte, hogy az önkormányzati feladatok teljesítését
végző szervezeti struktúrának átalakítása során tekintettel kell lenni a megváltozott jogszabályi környezetre, a
költséghatékonyság, ésszerűség és átláthatóság követelményére.
A korábbi önkormányzati ciklus első féléve azzal telt, hogy a képviselői csoportok áttekintették az önkormányzati
feladatellátással kapcsolatos szervezeti rendszert. Ebben az időszakban azonban nem született döntés, mert a
jogszabályi változások nem zárultak le, és a szükséges konszenzus is hiányzott a változtatásokhoz. Címszavakban
érintve a jogszabályi változásokat, melyek jelentős hatással vannak az önkormányzati feladatellátásra, a teljesség
igénye nélkül:
Magyarország Alaptörvénye
Magyarország helyi önkormányzatairól
Polgári Törvénykönyv
Államháztartásról szóló törvény
Munka törvénykönyv
Köznevelésről szóló tv.
Számviteli törvény
Stabilitási törvény
Területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról
Közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosítása
Hulladékról, vízi közmű szolgáltatásról, rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló törvényi szabályozások.
Feladatalapú finanszírozás bevezetése, nemzeti vagyonról szóló törvény stb.
A felsorolást hosszan lehetne folytatni, de ennyiből is érzékeltethető, hogy alapjaiban változtak meg az
önkormányzati feladatellátás körülményei. Az önkormányzati adósság állam általi átvállalása, szintén új körülményt
teremtett, az önkormányzatok életében, mert ezzel egyidejűleg a piaci alapú forrásbevonás lehetősége is erős
korlátok közzé szorult. Az állam egyre több területen magához vonta a feladatellátás megszervezésének jogát, erre
az útra terelve a települések képviselő-testületeit is, így sarkalva a fokozott ellátási felelősségre a helyi
döntéshozókat.
Az elmúlt évek gazdasági válsága az állami és önkormányzati feladatellátás szerkezetét tovább árnyalta. Az
önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok piaci szerepvállalása csökkenő, megmaradásuk egyre inkább
a tulajdonostól vált függővé, csak ott tudtak talpon maradni, ahol közszolgáltatás gazdájává váltak, és képesek
voltak alkalmazkodni a megváltozott jogszabályi környezethez. A helyzetet tovább árnyalja, hogy a közfoglalkoztatás
szervezése ezen gazdasági társaságok helyzetét a piaci versenyben rontja, pl. zöldterület gazdálkodás, közterület
fenntartás, belvíz elleni védekezés stb.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államreform Operatív Program keretében sikeresen
pályázott a szervezetfejlesztési konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára kiírt ÁROP-1.A.5-2013.
pályázaton. A Szakmai koncepcióban a „támogató infrastruktúra felülvizsgálata és az intézményirányítási modell
létrehozása” részterület az egyik leglényegesebb a szervezetfejlesztés és az önkormányzati működés hatékonysága
szempontjából.
A pályázat egyik kiemelt célkitűzése volt az irányítási folyamatok áttekintése, és ezen belül a gazdasági
társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntések előkészítésének a megalapozása. A jelen előterjesztésnek nem
képezi tárgyát a nem kizárólag Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában álló gazdasági társaságok,
így pl. a GYOMAKÖZSZOLG nonprofit Kft. A Gyomaendrődi Ligetfürdő Kft. bár az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában van, a tulajdonos az ügyvezetői feladatok ellátására pályázatot írt ki, a megbízást kapott ügyvezető
részére prémium feltételeket állapított meg, így a társasági forma, az irányítási folyamatok megváltoztatása e
döntések alapján nem indokolt. Amennyiben a tulajdonos által megfogalmazott célkitűzések (közszolgáltatás
színvonalának emelése, közszolgáltatás ellenértékének csökkentése, bevételek növekedése) nem valósulnak meg,
6

úgy ez a gazdasági társaság is a figyelem központjába kerülhet. Az ügyvezető megbízásával a tulajdonos úgy
rendelkezett, hogy a személyi váltás elégséges megoldás lehet a társaság hatékony működtetéséhez. A jelen
előterjesztés célja lehetséges alternatívák megfogalmazása, irányvonal kijelölése, melyet tovább kell vizsgálni. Az
előnyök és hátrányok széleskörű feltárását követően lehet az átalakulás formájáról, sokoldalú egyeztetést követően
a végleges döntést meghozni, és elkezdeni az érdemi folyamatot.
A település életében két kizárólag az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság végzi a legsokrétűbb
közszolgáltatást a Zöldpark Kft, és a GYOMASZOLG Ipari Park Kft. Tevékenységüket a nyilvánosság előtt, jelentős
közpénzek felhasználásával látják el. A Zöldpark Kft, kizárólag önkormányzati feladatot lát el, 2014- ben a nettó
árbevétele: 5.713.145 Ft., az Önkormányzattól 65.314.393 Ft-ot kapott támogatásként. Ezzel szemben a
GYOMASZOLG Ipari Park Kft árbevételének egy részét az önkormányzattól független piacról kellene elnyernie.
2014-ben a társaság nettó árbevétele 166.137.911 Ft., melyből az Önkormányzattól származó bevétele 77.012.000
Ft. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a társaság piaci pozícióját fokozatosan veszti el, onnan kiszorul,
és árbevételének jelentős része az Önkormányzattól származik. A társaság folyamatosan veszteséges, vagyonát,
mely közvagyon része feléli. Az Ipari Park területének értékesítéséből származó bevétel néhány évre ezt a
folyamatot megállította, és elfedte az alaptevékenység egy részének, az építőipari szolgáltatásnak a veszteségét. Az
értékesíthető területek elfogyásával napjainkra teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy az egyéb közszolgáltatásokból
származó bevétel nem képes kompenzálni ezt a veszteséget, így a döntés nem húzható tovább.
Az alábbi táblázat a fenti folyamatot jól érzékelteti, itt csak a társaság szempontjából kerül bemutatásra a terület
értékesítése. Az értékesített területek munkahelyteremtésre gyakorolt pozitív hatása nem képezheti vita tárgyát, mint
ahogy az adófizetésre gyakorolt hatás sem.

Ipari Park területének értékesítése és támogatás visszavezetése elhatárolásból
Megnevezés/ év

2008

2009

2010

2011

2012

értékesített terület m² 20.401

16.135

83.800

72.804

2.000

értékesítés árbevétele 14.150.717
Ft

13.714.750

33.022.350

34.269.840

2.000.000

N®érték kivezetés Ft 14.787.518

12.820.859

35.294.893

11.266.908

1.297.826

elszámolt écsre támogatás
elhatárolásból
visszavezetés Ft

4.088.565

3.656.805

3.126.048

949.109

44.633

értékesítésre
jutó támogatás
visszavezetés Ft

7.442.356

7.287.878

16.336.028

40.722
maradvány

0

2008 évi bevétel:

25.681.638

24.659.433

52.484.426

35.259.671

2.44.633

2008 évi ktsg
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A társaság fő tevékenységi körei:
Közületek és lakosság részére végzett szolgáltatások:
·
Magasépítési munkák teljes körű kivitelezése, rekonstrukciója, felújítása
·
Mélyépítési munkák teljes körű kivitelezése, rekonstrukciója, felújítása
·
Betonkeverés kiszállítással, bedolgozással
·
Építőipari gépek , segédszerkezetek, állványok és szállítójárművek bérbe adása
·
Anyageladás kiszállítással
·
Ipari terület bérbeadása, őrzése, karbantartása
Városüzemeltetési feladatok:
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·
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelése
·
Városi utak fenntartása, kezelése
·
Belvíz és csapadékvíz elvezetés
·
Gyepmesteri tevékenység
·
Teljes körű temetkezési szolgáltatás
·
Temető fenntartás és üzemeltetés
·
Hulladékszállítás (folyékony)
Ezzel szemben a Zöldpark Kft kizárólag az Önkormányzatnak végez feladatot. Tevékenységi körei az alábbiak:
Gyomaendrőd Város közigazgatási területén végzendő zöldterület kezeléssel kapcsolatos (közhasznú és
vállalkozási tevékenységhez fűződő) feladatok,
a közmunkaprogramban résztvevők munkavégzésének szakszerű szervezési- irányítási feladatainak ellátása
napi szinten,
intézmények takarítása,
intézményüzemeltetési feladatok ellátása,
holtág kezelés,
Városi Sportcsarnok üzemeltetése.
Amennyiben a két társaság tevékenységét egybevetjük, akkor az állapítható meg, hogy mindkét gazdasági
szervezetnél keverednek a vagyongazdálkodási elemek, a közszolgáltatási, és szolgáltatási elemek.
A két gazdasági társaság életébe, bár nagyon jelentős az önkormányzattól kapott források felhasználása, a
közvetlen beavatkozás és irányítás lehetősége korlátozott, részükre az általuk végzett közszolgáltatás
ellentételezése vagy szerződés alapján történik az ÁFA megfizetésével, vagy az utasítás adással történik
pénzeszköz biztosítás.
A jövőre nézve az Önkormányzatnak, mint a társaságok tulajdonosának elsődlegesen azt kell eldönteni, hogy
törvény erejénél fogva teljesítendő közszolgáltatásokról történő gondoskodás során milyen elvek mentén kívánja a
feladatot ellátni. Az elvek meghatározása magával vonja a szervezeti kérdések eldöntését is.
A Közös Önkormányzati Hivatal szervezetének meghatározása során az Önkormányzat már megfogalmazta, hogy a
városüzemeltetési feladatok ellátása során szorosabb kontrolt kíván érvényesíteni a közpénzek felhasználása terén,
és az előkészítő tevékenységben. Erre alkalmassá kell tenni a döntéshozói struktúrát is!
A cél akkor érhető el, ha a feladat tervezése, és végrehajtása során az államháztartási tv.-ben meghatározott elvek
érvényesülnek.
A két gazdasági társaság tevékenységi köréből jól látható, hogy vannak olyan feladatok melyekből nem képződik
nyereség, vagy úgy keletkezik nyereség ha a tulajdonos megrendeli a munkát, és a tényleges önköltségi áron felül
fizeti meg az ellenértéket. (Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelése, városi utak fenntartása, kezelése, belvíz
és csapadékvíz elvezetés, temető fenntartás és üzemeltetés, Gyomaendrőd Város közigazgatási területén végzendő
zöldterület kezeléssel kapcsolatos (közhasznú és vállalkozási tevékenységhez fűződő) feladatok, intézmények
takarítása, intézményüzemeltetési feladatok ellátása) A finanszírozás teljes egészében az önkormányzat
költségvetéséből történik, melyet tovább árnyal az ÁFA fizetési kötelezettség, amennyiben szolgáltatás
megrendeléséről beszélünk. Ezen tevékenységek kapcsán, pl. útkarbantartás, tábla kihelyezés felmerül az ÁFA
fizetési kötelezettség, és a beszerzési, vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelessége. Az elvégzendő
feladatok megrendelése jelentős többlet adminisztrációs feladatokat eredményeznek. A közszolgáltatás
teljesítéséből bevétel nem keletkezik, az időbeni teljesítés elmaradása a település lakosainak közérzetét rontja. A
feladatok kapcsán a hivatalnak alapvetően tervezési és ellenőrzési kötelezettsége van. A 2015. évi költségvetésben
a Zöldpark Nonprofit Kft. részére 57.500.000 Ft. előirányzat, a GYOMASZOLG Ipari Park Kft részére 6.800.000 Ft
előirányzat szerepel, melyek településüzemeltetési feladatok ellátását biztosítják.
A közszolgáltatásról olyan szervezeti formában célszerű gondoskodni, mely lehetővé teszi a döntéshozó számára a
gyors beavatkozás lehetőségét a források rendelkezésre bocsátása mellett, úgy hogy ez nem eredményez
indokolatlan ÁFA fizetési kötelezettséget. Az ÁFA megfizetője ebben az esetben a költségvetési szerv lesz, mint
végső felhasználó, ellenkező esetben a végső felhasználó az Önkormányzat. Az Önkormányzat számára a
szolgáltatás osztalékot nem eredményez, de a megfelelő szervezeti forma és eljárási rend jelentősen csökkentheti
a kiadásokat, vagy a forrásokból többlet munka végezhető el.
A fenti feladatok ellátását az Önkormányzat részére törvény írja elő, így közfeladatnak minősülnek. A kötelezettség
teljesítéséről költségvetési szerv alapításával is gondoskodhat a Képviselő-testület és más módon is. A teljesítéshez
szükséges pénzügyi fedezet biztosítását jogszabályok határozzák meg, számviteli jogszabályok, adójogszabályok,
költségvetési törvény, államháztartási tv. stb. A közfeladat ellátásában államháztartáson kívüli szervezet
jogszabályban meghatározott rendben működhet. A költségvetési szerv jogszabályban vagy alapító okiratban
meghatározott közfeladat ellátására létrejött jogi személy. A közfeladat ellátásának meghatározó szervezeti
formájává vált. Tevékenysége lehet alaptevékenység és vállalkozási tevékenység (haszonszerzés céljából
államháztartáson kívüli forrásból nem kötelezően végzett termelő, szolgáltató és értékesítő tevékenység) A
feladatalapú finanszírozás bevezetése az önkormányzatoknál azt eredményezi, hogy az államháztartásból származó
források felhasználása, ha nem szerződéses alapon történik, úgy a költségvetési szerv útján valósuljon meg. A
temető üzemeltetési feladatok ellátására a feladatalapú finanszírozást az önkormányzat nem tudja igénybe venni,
mert kiadása sem jelentkezik. Ezen a területen jól elválasztható az alap és vállalkozási tevékenység, temető
üzemeltetés alaptevékenység, kegyeleti tevékenység vállalkozási tevékenység. A költségvetési szerv a vállalkozási
tevékenység esetében az ÁFA tv. szerint visszaigénylő lesz, mert nem végső felhasználó, míg az alaptevékenység
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esetében ÁFA befizető lesz.
Költségvetési szerv akkor alapítható, ha a működéséhez szükséges feltételek adottak, az ellátandó feladat
hatékonyan teljesíthető, és a költségvetési szerv működéséhez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. A
fent felsorolt feladatok az Önkormányzat számára kötelezően ellátandó feladatok, így a szükséges forrásokat
biztosítani kell, és a személyi feltételek is rendelkezésre állnak. A feladatalapú finanszírozás a kötelezően ellátandó
feladatok tekintetében új helyzetet teremtett, mert a forrást csak arra használhatja fel amire a költségvetési
törvényben megállapításra került. A finanszírozási rendszer változása miatt a városüzemeltetési feladatok
megvalósításánál a jövőben meg kell vizsgálni a költségvetési szerv alapításának lehetőségét is.
Amennyiben a feladat ellátása költségvetési szerven keresztül történik, úgy gondoskodni kell a gazdálkodási
feladatok ellátásáról, mely történhet a hivatalon, mint a gazdálkodásért felelős szerven keresztül, vagy az
alaptevékenységként költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátására létrehozott költségvetési szerv útján.
Önálló gazdálkodási szervezettel csak az a költségvetési szerv rendelkezhet, melynek az alkalmazotti létszáma eléri
a 100 főt. (Áht. 10.§ (4a) (4b)) Az alaptevékenységként költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátására
létrehozott szerv esetén célszerű átgondolni és integrálni az Önkormányzat által alapított költségvetési szerv
gazdálkodási feladatait.
Sok érv szól amellett, hogy a városüzemeltetési feladatokról költségvetési szerv útján gondoskodjon az
Önkormányzat. Amennyiben ezt az utat választja a feladat ellátására kötelezett, úgy az egyik gazdasági
társaságának a végelszámolással történő megszüntetéséről kellene dönteni. A vezetői megbízás adása és
visszavonása a közalkalmazotti jogviszony esetében sokkal összetettebb, mint a gazdasági társaságnál, a feladatok
is rugalmasabban átszervezhetők az utóbbi esetben, ezért a költségvetési szerv létrehozását nem javasoljuk a jelen
helyzetben.
A korábbiakban ismertetett feladat ellátásáról az Önkormányzat gondoskodhat gazdasági társaság útján is. A
feladatellátás e formája ismert a Képviselő-testület előtt. A Képviselő-testület utasítást ad a szervezetnek, és a
szükséges források rendelkezésre bocsátása pénzeszköz átadás útján valósul meg. A Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. tv. 3:88.§-a szerint a gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására a tagok,
vagy tag vagyoni hozzájárulásával létrehozott jogi személyiséggel rendelkező vállalkozás. Az üzletszerű gazdasági
tevékenység célja, hogy az ellenérték fejében nyereséget illetve vagyonszerzést eredményezzen. A
településüzemeltetési feladatoknál sok területen hiányzik az üzletszerűség. A nonprofit gazdasági társaság annyiban
különbözik ettől, hogy a társaság tevékenységéből keletkezett többletet nem osztják fel, hanem bizonyos közösségi
célok elérésére használják fel, de az üzletszerűség jelen van, pl. ármeghatározás, a nyereséget nem osztalék
formájában fizetik ki a tulajdonosnak, hanem azt egy általa meghatározott speciális feladatra fordítják. A
városüzemeltetés esetében amennyiben a társaságnak nincs olyan egyéb nyereséges tevékenysége, amelyből
többletbevétel keletkezik csak a tulajdonos által megfizetett forrásokból tud működni és fejlődni. A jelenlegi
szerkezetben vállalkozási tevékenység vagy nincs, vagy veszteséget termel, kivéve a kegyeleti szolgáltatást. ÁFA
visszaigénylési lehetőség csak a vállalkozási tevékenység esetében nyílik meg, egyéb esetekben nem. Álláspontom
szerint a városüzemeltetési feladatok ellátásáról csak abban az esetben szabad gazdasági társaság útján
gondoskodni, ha van olyan vállalkozási tevékenysége a társaságnak, amelyből eredménye keletkezik, és ezt a
közösségi cél elérésére fordítják, így csökkenthetővé válik a pénzeszköz átadás mértéke. Ebbe a társaságba a
jelenlegi GYOMASZOLG Kft által ellátott tevékenységből az alábbiak kerülnek: Önkormányzati tulajdonú lakó
ingatlanok kezelése, városi utak fenntartása, kezelése, belvíz és csapadékvíz elvezetés, gyepmesteri tevékenység,
teljes körű temetkezési szolgáltatás, temető fenntartás és üzemeltetés, hulladékszállítás (folyékony). Zöldpark Kft.
tevékenységi köréből: Gyomaendrőd Város közigazgatási területén végzendő zöldterület kezeléssel kapcsolatos
(közhasznú és vállalkozási tevékenységhez fűződő) feladatok, intézmények takarítása, intézményüzemeltetési
feladatok ellátása, sportcsarnok üzemeltetése. A feladatok közül kikerül a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok
szervezése, mert erre a korábbi döntés alapján létrejött a közfoglalkoztatási iroda. A társaság lehet közfoglalkoztató,
de ebben az esetben az ezzel kapcsolatos terhek és előnyök itt jelennek meg. Az utasítással ellátandó feladatok
tervezésénél figyelembe kell venni milyen közfoglalkoztatási programokra van lehetőség, így a GYOMASZOLG Kftből átjövő tevékenységek közül kihagyható, pl. a belvíz és csapadékvíz elvezetés. Amennyiben a feladatok
ellátásáról ebben a formában gondoskodik az Önkormányzat ki kell alakítani a testületi döntésre jogosult szervek, a
napi operatív irányítást végző hivatali szervezeti egység (Városüzemeltetési Osztály) és a gazdasági társaság
közötti dokumentált kapcsolati rendszert. A közfeladat ellátására a társaság használatába adott vagyon jogi
státuszát meg kell határozni vagyonkezelői szerződés megkötésével, pl. temető üzemeltetés, lakásgazdálkodás stb.
Mind a GYOMASZOLG Ipari Park Kft, mind a Zöldpark Kft jelentős vagyontárgyak kezeléséről gondoskodik, pl.
holtágak, ipari park, inkubátor ház stb. A társaságok éves beszámolóiból megállapítható, hogy jelentősebb bevétel a
tevékenységből nem származott az utóbbi években, a gazdasági környezet, pl. inkubátorház, az átengedett
jogosultságok, holtág üzemeltetés ezt nem tette lehetővé. A jogosultságok és kötelezettségek széttagoltsága, nem
biztosítja az eredményes vagyongazdálkodást. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.
109. § -a szerint a vagyonkezelői jog létesítése az önkormányzati feladatellátás hatékony biztosítása, a vagyon
állagának értékének megőrzése, védelme, értékének növelése érdekében történhet. Célja a közfeladat hatékony
ellátása. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003.(VI.5.) KT rendelet szabályozza a vagyonkezelői jog létesítésének
feltételeit. A jog átengedése történhet ingyenesen és ellenérték fejében. A vagyonkezelő köteles gondoskodni a
vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásról, legalább a vagyoni eszközök elszámolt értékcsökkenésének
arányában. A vagyonkezelésből származó bevételeket, költségeket, elkülönítetten köteles nyilvántartani. A
vagyonkezelői feladatok ellátása speciális jogi, pénzügyi, műszaki szaktudást igényel, melyek teljes egészében a
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jelenlegi személyi állomány esetében nem biztosítottak. A vagyon hasznosításából származó bevételek a település
fejlesztésére, vagyon állagának javítására fordíthatók, pl. holtágak halászati jogának hasznosítása, közfoglalkoztatás
keretében nem hasznosított földek kezelése, sportpályák kezelése, ipari park szabad területeinek hasznosítása. A
vagyonkezelésből a jövőben keletkező bevételekről és kiadásokról megfelelő tapasztalati adatokkal nem
rendelkezünk, pl. holtág halászati jogának hasznosítása. A gazdasági társaság a jelenleg rendelkezésre álló
társaság átalakítását követően a feltételek biztosítása után a feladatát képes lesz ellátni. A kezelendő vagyontárgyak
körét az alábbiak szerint javasoljuk meghatározni: holtágak, közfoglalkoztatásban, szociális szövetkezet által nem
hasznosított földterületek, sportpályák, ipari parkban lévő földterületek, inkubátorház, nem lakás céljára szolgáló
üres épületek, belterületi önkormányzati tulajdonban álló beépíthető földterületek. Természetesen a kör
változtatható, az Önkormányzatnak azt kell meghatározni, hogy melyek azok a vagyonelemek, melyeket
haszonszerzés céljából kíván hasznosítani, pl. sportcsarnok. A felsorolást a körülmények változásával évente
célszerű felülvizsgálni. A szervezet a Településfejlesztési Osztály munkájához kapcsolódik olyan vagyonelemeket
kezel, melyek alapjául szolgálnak a településfejlesztésnek. Ennek megfelelően a különböző koncepciók, tervek
készítésébe is szervesen bekapcsolódhat, amennyiben személyi feltételei erre alkalmassá teszik. A már korábban
hivatkozott szervezetfejlesztési tanulmány is rámutatott, hogy a tulajdonos ellenőrző, irányító szerepét a gazdasági
társaságoknál erősíteni szükséges, a követelmény megvalósítását a vagyonkezelői jog átadása megfelelő szervezeti
háttér kialakításával hatékonyabbá és eredményesebbé teszi. A feladatellátáshoz kapcsolódó bevételek és
kiadások, eszköz és forrásigények egyértelmű kimutatása mindkét gazdasági társaságnál, vagy költségvetési
szervnél elengedhetetlen.
Az egyes szervezeti formák eldöntése előtt célszerű megvizsgálni, hogy a közbeszerzési eljárásokban, amennyiben
az Önkormányzat a megrendelő, a tulajdonában álló gazdasági társaságok hogyan vehetnek részt. A kérdésnek
azért van jelentősége mert az elkövetkező években jelentős források nyílnak meg, pl TOP, Gyomaendrőd esetében
ez közel 3 milliárd Ft-ot jelent. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 24. § -a szerint az ajánlatkérő köteles
minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny
tisztaságának sérelmező helyzet kialakulását. (3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban
ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetként az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont
személy vagy szervezet, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. Az
ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet figyelmét arra, ha e bekezdés
alapján - különösen az általa megszerzett többlet-információkra tekintettel - a közbeszerzési eljárásban történő
részvétele összeférhetetlenséget eredményezne.
„Az összeférhetetlenségi szabályok folyamatos pontosításának, árnyalásának hátterében gyakorlati tapasztalatok
állnak. A Kbt. eddig ismertetett paragrafusai nem rendezik azt a helyzetet, amikor az ajánlatkérőnél ugyanaz a
testület, vagy részben ugyanazon tagokból álló testület hozza meg a szükséges döntéseket a közbeszerzési
eljárással kapcsolatban, mint amely tulajdonosi jogokat gyakorol az ajánlatkérő tulajdonában álló cég felett. Ez
különösen az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok esetében jelent problémát a tulajdonos
önkormányzat által kiírt közbeszerzési eljárás kapcsán. A hatályos Kbt. ugyanis nem zárja ki, hogy egy
önkormányzat által kiírt közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként induljon az önkormányzat tulajdonában álló cég,
csupán meghatározott összeférhetetlenségi szabályok érvényesítését írja elő ilyen esetekre. E gyakorlati
tapasztalatok alapján került a törvénybe annak az esetkörnek a szabályozása, amikor az ajánlatkérőnél ugyanaz a
testület hozza meg az eljárást lezáró döntést, mint amely tulajdonosi jogokat gyakorol az ajánlatkérő tulajdonában
álló gazdálkodó szervezet felett. A Kbt. idesorolja azt az esetet is, amikor az érdekelt gazdálkodó szervezetben a
tulajdonosi jogok gyakorlására és a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára jogosult testületek tagjai
részben azonosak.” (Közbeszerzési Közlemények 51. száma, 2011. október 14.)
Az összeférhetetlenség hiányát a jogorvoslati eljárásban az érintett feleknek kell bizonyítani, mely csak akkor lehet
sikeres, ha erre az ajánlatkérő már a közbeszerzési eljárást megelőzően felkészült. A szervezet kialakításánál erre
fel kell készülni, pl. felügyelő-bizottság összetétele, közbeszerzési bizottság személyi összetétele, eljárási rend,
ajánlattevő által tett nyilatkozatok kibővítése, ha az Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság tesz
ajánlatot stb.
Megfelelő belső eljárási rend, ideértve a dokumentáltságot is, a személyi kérdéseknél az összeférhetetlenségi
szabályokra történő fokozott odafigyelés esetén az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok lehetnek
ajánlattevők. A szervezetet erre fel kell készíteni, mert nem elég nyerni a munkát be is kell a megkötött
szerződésnek megfelelően fejezni. (ennek elmaradása szintén jogorvoslati eljáráshoz vezethet)
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. tv. rendelkezései szerint a gazdasági társaságnak a Ptk. rendelkezéseit
kft. esetében 2016. március 15-től kell alkalmazni, így amennyiben a szervezet átalakításról nem dönt a testület a
fenti időpontig a feltételek biztosításáról akkor is gondoskodni kell. (Zöldpark törzstőkéje jelenleg 500.000 Ft. ki kell
egészíteni 3. millió Ft.-ra)
Összefoglalva:
1.) A Képviselő-testületnek a település üzemeltetési feladatokat és vagyonkezelési feladatokat végző, két gazdasági
társaságának tevékenységi köreinek áttekintését követően meg kell határozni, hogy mely területek esetében várja el,
hogy az ellátó szervezetnél nyereség képződjön, és melyeknél érvényesíti a költségvetési gazdálkodás
szempontrendszerét, és törekszik a hatályos költségvetési tv.-ben szereplő feladatalapú finanszírozás által
biztosított források maximális kihasználására.
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2.) A Képviselő-testületnek el kell dönteni, hogy a feladatalapú finanszírozás keretében és a nem nyereség orientált,
önkormányzat által finanszírozott városüzemeltetési feladatok működtetéséről, költségvetési szerv, vagy gazdasági
társaság útján dönt.
2.a) Amennyiben költségvetési szerv útján úgy a nonprofit gazdasági társaság végelszámolásáról szükséges
dönteni, ki kell jelölni a gazdasági szervezetet. Biztosítani kell az alapításhoz szükséges tárgyi és személyi
feltételeket, a meglévő tárgyi feltételekre támaszkodva. Egyeztetéseket kell folytatni a dolgozókkal, meg kell
vizsgálni a Kjt és Mt szerinti béreket és juttatásokat, az esetleges különbségekre forrást kell biztosítani. A vezető
kiválasztására le kell folytatni a pályáztatási eljárást.
2.b) Amennyiben gazdasági társaság útján úgy a meglévő szervezet alapító okiratának felülvizsgálatát követően
dönteni kell az ügyvezetésről, a tárgyi feltételekről, a rendelkezésre álló források és a kitűzött célok összevetéséről,
továbbá a könyvvezetés módjáról.
3.) A meglévő társaság átalakításával ki kell alakítani a vagyonkezelő szervezetet. Ki kell jelölni az ügyvezetésért
felelős személyt, meg kell határozni a könyvvezetés ellátásának a módját, rendelkezni szükséges a dolgozói
létszámról, és az elvárt eredményről.
4.) A szervezeti formák meghatározását követően el kell készíteni az átalakítás ütemtervét, rendelkezni kell az egyes
feladatok előkészítéséért felelősökről.
5.) A jelenlegi szervezeti formák megtartása mellett, azok átalakításával a gazdasági társaság útján történő
feladatellátás a célszerűbb és költséghatékonyabb eljárás, figyelemmel arra is, hogy a fent jelzett döntéshozatali
eljáráshoz kapcsolódó személyi változások esetén közbeszerzési eljáráson is ajánlattevő lehet. Egy lehetséges
szervezeti séma kerül bemutatásra a csatolt mellékletben.
Döntési javaslat
"Gazdasági társaságok átalakításának koncepciója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szervezet fejlesztés
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zöldpark Nonprofit Kft és a GYOMASZOLG Ipari
Park Kft által ellátott településüzemeltetési feladatok ellátásáról a jövőben is gazdasági társaságok útján kíván
gondoskodni. A Képviselő-testület a nem nyereséggel végzendő településüzemeltetési tevékenységek végzésével
utasítás adásával nonprofit kft-t bíz meg. A nyereséggel végzendő az előterjesztés mellékletében szereplő
szervezeti sémában a vagyonkezelői hatáskörbe sorolt feladatok teljesítésére vagyonkezelő kft-t bíz meg.
Utasítja a Képviselő-testület a polgármestert, hogy az áprilisi soron következő ülésre terjessze be a fenti döntéshez
igazodó, a jelenleg is kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok alapító okiratának
módosítását, tegyen javaslatot az ügyvezetői tisztséget betöltő személyre, vagy személyekre, kiválasztásukra
vonatkozó eljárásra. Terjessze be továbbá az utasítás keretében ellátandó feladatok részletes listáját, a teljesítést
szolgáló költségvetési előirányzatokat, valamint a vagyonkezelés keretében ellátadnó vagyontárgyak részletes
felsorolását, a vagyonkezelési szerződés tervezetét.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 04. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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Képviselő‐testület

Pénzügyi Bizottság

Településfejlesztési
Osztály

Vagyonkezelői Kft

Turisztika

Városüzemeltetési Osztály

Pénzügyi Osztály

GYOMAKÖZSZOLG és más
közszolgáltatók,

Közfoglalkoztatási iroda

Ipari Park, Inkubátor ház

Önkormányzati utak
kezelése

Zöldterület gazdálkodás

Közfoglalkoztatás, és Szoc.
Szöv. által nem
hasznosított földek
mezőgazdasági művelésű

Temető üzemeltetés

Belvíz csatornák
karbantartása

Sportpályák

Gyepmesteri telep
üzemeltetés

Földutak ksrbantartása

Üres nem lakás céljára
szolgáló épületek kezelése

Önkormányzati lakások
kezelése

Holtágak kezelése

Sportcsarnok
üzemeltetés

Önkormányzati belterületi
beépítésre szánt területek

Oktatási vagyon
működtetése

Ligetfürdő Kft

Fürdő

Városüzemeltetési Kft,
vagy intézmény

Városüzemeltetési
Bizottság

Szennyvíz szippantás

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

DAOP-2.1.1./J-12-2012-0007 sz. pályázat keretében megvalósuló létesítmények
üzemeltetése
Dr. Csorba Csaba jegyző
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt testületi ülésen a Képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy tegyen javaslatot a DAOP-2.1.1./J-122012-0007 sz. pályázat keretében megvalósuló Szent László híd és környéke, Bárka Halászati Látogató Központ,
Körös Látogató Központ, Erzsébet ligeti tanösvény és környéke projektelemeinek üzemeltetéséhez. A javaslatot az
generálta, hogy a testület figyelemmel a GYÜSZTE képviselőjének nyilatkozatára is, nem látott garanciát arra, hogy
a biztosított támogatásból megfelelően üzemeltetésre kerülnek az objektumok. A rendelkezésre bocsájtott forrás
összege 4,7. millió Ft. A beruházás eredményeként megvalósuló építmények és berendezések az Önkormányzat
tulajdonába kerülnek, a pályázat megvalósulásáért felelősséggel tartozik.
Jelenleg a Képviselő-testület 3 gazdasági társaság felett gyakorol kizárólagos tulajdonosi jogosultságot. Mint ismert
a pályázat keretében úgy nyilatkozott az Önkormányzat, hogy együttműködési megállapodás keretében
üzemeltetésre átadja az objektumokat egyrészt a saját költségvetési szervének, másrészt a GYÜSZTEnek. Álláspontunk szerint az üzemeltetés joga és kötelezettsége csak akkor nyílik meg a tulajdonosnak ha az érintett
felek kifejezetten és visszavonhatatlanul úgy nyilatkoznak, hogy ezzel a lehetőséggel nem kívánnak élni. Hivatkozva
a GYÜSZTE az üzemeltetés tárgyában a testületi ülésen elmondottakra, korábbi írásbeli nyilatkozataira, tekintettel a
testület által rendelkezésre bocsátott forrásokra, javaslom, hogy a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft-t jelölje ki az
Önkormányzat a Szent László híd és környéke, Bárka Halászati Látogató Központ, Körös Látogató Központ,
Erzsébet ligeti tanösvény és környéke projektelemeinek üzemeltetésére.
Javaslatomat az alábbiakkal kívánom megindokolni:
1.) Az üzemeltetendő objektumok, nagyságuknál fogva önálló szervezet kialakítását nem teszik indokolttá, a
működtetéshez szükséges személyi feltételekkel a leendő üzemeltető rendelkezik, így a kötelezően alkalmazandó
létszámon felül többlet munkavállaló foglalkoztatására nincs szükség. A rendelkezésre álló személyi feltételek a
szükséges karbantartási állagmegóvási munkák elvégzését biztosítják.
2.) A társaság tevékenységi köre olyan feladatokkal bővül, melyek lehetővé teszik, hogy a fürdő vendégek itt
tartózkodásuk idején más attrakciók megismerésével több időt töltsenek a településen. (Pályázatnak ez egyik célja
ez)
3.) A Kft számára megnyílik annak a lehetősége, hogy a település turisztikai életének szervezésébe érdemben
bekapcsolódjon programkínálatát bővítse, marketing tevékenységét javítsa.
4.) A társaságot a tevékenység ellátásáról folyamatosan beszámoltathatja az Önkormányzat, a felügyelő bizottság
léte, a kontroll és tulajdonosi érdekek érvényesülésének további garanciális elemét képezi.
5.) A feladat ellátását a vagyonkezelői szerződés megkötését követően rövid időn belül megkezdheti.
A rendelkezésre álló lehetőségek közül ez a megoldás jelenti véleményem szerint a legkevesebb kockázatot az
Önkormányzat számára, a megbízással járó költségek ebben az esetben minimalizálhatók, a létszám racionális
felhasználását is biztosítják.
Javaslom, hogy a megbízás megadásával párhuzamosan a társaság vegye fel a nonprofit minősítést, mely
megnyitja annak a lehetőségét, hogy más turisztikával kapcsolatos feladatok ellátására is utasíthassa a tulajdonos,
valamint a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén kérje a közhasznú minősítést a bíróságtól. A
minősítés esetén kedvezőbb adózási szabályokat alkalmazhat, eredményesebben pályázhat, a társaság,
támogatottsága növekedhet. (adományokat fogadhat el). A nonprofit forma biztosítja, hogy az üzleti
tevékenységének esetleges eredményeit az alapfeladatára használja fel.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a tulajdonosi kör bővítésével tegye lehetővé, további turisztikával kapcsolatos
feladatok ellátását a társaság részére. A GYÜSZTE, bevonása a tulajdonosi körbe megnyitja azt az utat, hogy a
TDM szervezet által üzemeltetendő információs pont gazdájává válhasson a Gyomaendrődi Ligetfürdő Kft. A
GYÜSZTE 1%-os üzletrésze biztosítja, hogy a fürdő működésében érdekeltek a közgyűlésen nyilváníthassanak
véleményt. A helyi turisztikai élet szereplői a TDM szervezeten keresztül aktívan bekapcsolódhatnak a település
12

életében meghatározó szerepet játszó attrakció működtetésébe.

1. döntési javaslat
"DAOP-2.1.1./J-12-2012-0007 sz. pályázat keretében megvalósuló létesítmények üzemeltetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DAOP-2.1.1./J-12-2012-0007 sz. pályázat keretében
megvalósuló Szent László híd és környéke, Bárka Halászati Látogató Központ, Körös Látogató Központ, Erzsébet
ligeti tanösvény és környéke projektelemeinek üzemeltetésére a Gyomaendrődi Ligetfürdő Kft-t jelöli ki, amennyiben
a GYÜSZTE írásban és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a 2015. évi költségvetési rendeletben
megállapított támogatás ellenére üzemeltetési jogáról lemond.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 04. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
2. döntési javaslat
"DAOP-2.1.1./J-12-2012-0007 sz. pályázat keretében megvalósuló létesítmények üzemeltetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a vagyonkezelői szerződés tervezetét és a társaság alapító
okiratának módosítását terjessze be az áprilisi ülésre.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 04. 30.
Felelős: Toldi Balázs
3. döntési javaslat
"DAOP-2.1.1./J-12-2012-0007 sz. pályázat keretében megvalósuló létesítmények üzemeltetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Megbízza a polgármestert, hogy a GYÜSZTE –vel a Gyomaendrődi Ligetfürdő Kft –ben 1% mértékű üzletrész
megszerzéséről folytasson tárgyalást és erről adjon tájékoztatást az áprilisi ülésen.
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 04. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. március 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Belvíz III. utómunkálatok
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. decemberi ülésén tárgyalta a Belvíz III. beruházás során használt zagykazetták
tereprendezését tartalmazó utómunkálatok elindítását.
Mivel a tervezett munkálatokra vonatkozóan nem állt rendelkezésünkre tervdokumentáció, ezért az akkori
ajánlatkérési eljárás során csak a kialakítandó állapotot határoztuk meg és kivitelezők saját felmérésére bíztuk a
megvalósítandó műszaki tartalom számszerűsítését.
A KT ülésen elhangzott, hogy mivel a beérkezett ajánlatok között nagy eltérések tapasztalhatók érdemes lenne
meghatározni a pontos, számszerűsített műszaki tartalmat.
Az ülésen hozott 623/2014. (XII. 18.) Gye. Kt határoz alapján a 2015. évi költségvetésben 17.031.843 Ft
keretösszeg került elkülönítésre mely a rekultiváció megvalósítására szolgál.
A műszaki tartalom kidolgozására nem rendelkezünk megfelelő szaktudással, ezért januárban ajánlatokat kértünk be
a tervezés lebonyolítására. A legalacsonyabb ajánlatot adó Csatlós Zsolttal nettó 380.000 Ft + Áfa (bruttó 482.600
Ft) összeggel megkötésre került a tervezési szerződés és a tervek elkészültek. A tervdokumentációt árazatlan
költségvetési kiírással együtt megküldtük a korábbi ajánlatadóknak és az alábbi ajánlatok születtek:
Ajánlat adó
Körösi Vízgazdálkodási Társulat

Nettó ár
14.901.605 Ft

Bruttó ár
18.925.038 Ft

Dél-Dunántúli Vízépítő Zrt.
22.654.267 Ft
(Geotechnika 84 Kft leányvállalata)
Körös-Berettyói Vízgazdálkodási
21.245.807 Ft
Társulat
Szentes és Környéke Vízgazdálkodási 13.260.000 Ft
Társulat

28.770.919 Ft
26.982.175 Ft
16.840.200 Ft

A fenti táblázat alapján megállapítható, hogy a Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat adta a legkedvezőbb
ajánlatot.
Költségek összesítése
Tervezési díj
Kivitelezési díj
Összesen
Rendelkezésre álló összeg
Különbözet

482.600 Ft
16.840.000 Ft
17.322.800 Ft
17.031.843 Ft
290.957 Ft

A kivitelezés megvalósításához a bruttó 290.957 Ft-os többlet forrás szükséges.
Fontos megjegyezni, hogy nem feltétlenül szükséges az jelen eljárás során eredményt hirdetni. Fenn áll a
lehetősége egy új nyílt közbeszerzési eljárás kiírására, ahol a mostaninál több ajánlattevő nyújthat be ajánlatot
azonban ez több veszélyt is rejt magában.
1.
a jelenleginél drágább ajánlatok érkezhetnek
2.
a közbeszerzési eljárás ideje jelentősen lecsökkenti a kivitelezési időt, mivel a Fattyasi zagytározó esetén a
rekultivációt június 30-ig be kell fejezni, különben újabb egy évnyi talajvédelmi díjat kell megfizetni melynek költsége
megközelítőleg 1 millió forint. (megfelelő ütemezéssel tartható a határidő)
A közbeszerzési eljárás lebonyolításához Bíráló Bizottság lebonyolítása szükséges, melynek tagjainak az alábbi
személyeket javasoljuk:
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Közbeszezési szakértelem: Nyíri-Szmolár Eszter
Jogi szakértelem: Dr Csorba Csaba
Pénzügyi szakértelem: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Műszaki szakértelem: Pardi László
1. döntési javaslat
"Ajánlat elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat
ajánlatát, a megvalósításhoz szükséges bruttó 290.957 Ft-os többlet forrás a ..... terhére biztosítsa. Hatalmazza fel a
polgármestert a szerződés megkötésére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 06. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
"Közbeszerzési eljárás kiírása"
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 aKépviselő-testületnek, hogy a Belvíz III. utómunkálatainak megvalósítására közbeszerzési
eljárást írjon ki.
Az eljárás lebonyolításához szükséges Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket jelölje ki:
Közbeszerzési szakértelem: Nyíri-Szmolár Eszter
Jogi szakértelem: Dr Csorba Csaba
Pénzügyi szakértelem: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Műszaki szakértelem: Pardi László
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 05. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. március 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

2015. évi vízterhelési díj
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az országgyűlés a 2003. évi LXXXIX. törvényével meghatározta azon terhelési díjakat, amelyeket a szennyező
anyagok kibocsátóinak az általuk okozott szennyezésért fizetni kötelesek.
A jogszabály célja: A környezet és természet védelme, terhelésének mérséklése, a környezethasználóknak a
környezet és természet megóvását szolgáló tevékenységre való ösztönzése, a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 60. §-ának rendelkezéseivel összhangban elősegítse a környezetbe történő
anyag- vagy energia kibocsátás csökkentését, valamint az állam és a környezethasználók közötti arányos
teherviselést.
Meghatározásra került a talajterhelési díj, amelyet azon kibocsátók kötelesek megfizetni, akik a rendelkezésre álló
és kiépített szennyvízcsatorna hálózat ellenére sem csatlakoznak a rendszerre, szennyezve ezzel a talajvizeket,
továbbá meghatározásra került a vízterhelési díj is. A vízterhelési díj fizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli,
aki vízjogi engedélyezés alá tartozó tevékenységet végez , azaz az Alföldvíz Zrt-t.
A közszolgáltatók kötelesek fizetni az általuk a környezetbe kibocsátott szennyvíz, és vízterhelő anyagok után. Az
éves díj megállapítása során alapul veszik a szennyvíztisztító telep hatásfokát és a kibocsátott tisztított szennyvíz
mennyiségét. Az Alföldvíz Zrt által megfizetett összeget a közszolgáltató beépíti a szolgáltatási áraiba és ráterheli a
tényleges kibocsátókra, vagyis a fogyasztókra
Az Alföldvíz Zrt a vízterhelési díj kalkulációját elkészítette.
Fogyasztói szegmens
Lakossági fogyasztó
Önkormányzati fogyasztó
Hatósági díjas fogyasztó
Szippantott szennyvíz után

2013-ban alkalmazott vízterhelési díjak
Vízterhelési díj (Ft/m3)
24,10
24,10
36,20
54,20

2014-ben alkalmazandó vízterhelési díjak
Fogyasztói szegmens
Vízterhelési díj (Ft/m3)
Lakossági fogyasztó (rezsicsökkentett díj)
3,00
Önkormányzati fogyasztó
3,00
Hatósági díjas fogyasztó
4,50
Szippantott szennyvíz után
6,80
2015-ben alkalmazandó vízterhelési díjak
Fogyasztói szegmens
Vízterhelési díj (Ft/m3)
Lakossági fogyasztó (rezsicsökkentett díj)
3,96
Önkormányzati fogyasztó
15,80
Hatósági díjas fogyasztó
23,70
Szippantott szennyvíz után
35,60
Az árak az Áfát nem tartalmazzák.
Az éves vízterhelési díj megállapítása előzetes szennyvízmennyiség becslés alapján történik. A megbecsült
szennyvíz alapján a szolgáltató járulék formájában befizeti a településre vonatkozó vízterhelési díjat. Mivel a
keletkező szennyvíz mennyisége pontosan nem becsülhető meg, ezért előfordul, hogy a szolgáltatónak többlet
befizetése, vagy díj hátraléka keletkezik. Ebből adódóan az egyes évek között jelentős díj eltérések keletkezhetnek.
Az Önkormányzatnak a vízterhelési díj megállapításával kapcsolatban csak egyetértési joga van.
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Döntési javaslat
"Díjak tudomásul vétele"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművesítés, infrastruktúra
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Alföldvíz Zrt. által előterjesztett 2015-es vízterhelési díjakról szóló
tájékoztató az alábbiak szerinti tudomásul vételét:
Vízterhelési díjak 2015. április 1-től.
2015-ben alkalmazandó vízterhelési díjak
Fogyasztói szegmens
Vízterhelési díj (Ft/m3)
Lakossági fogyasztó (rezsicsökkentett díj)
3,96
Önkormányzati fogyasztó
15,80
Hatósági díjas fogyasztó
23,70
Szippantott szennyvíz után
35,60

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 03. 26.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. március 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Vasútállomás előtti területek felújítása
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt években folyamatosan visszatérő problémaként jelentkezik a vasútállomás előtti terület állapota. A szóban
forgó területek többsége a Magyar Állam tulajdonában és a MÁV vagyonkezelésében van.
2015. januárjában egy helyszíni egyeztetés történt melyen részt vett a Bojtor Tibor a MÁV ingatlanüzemeltetési
vezetője. Az egyeztetés zárásaként megállapításra került, hogy ezek a leromlott területek a vasúti feladatellátáshoz
nem szükségesek és az általánosan bevett gyakorlat az, hogy a MÁV a kezelési jogot átadja az illetékes
önkormányzatnak, vagy megtörténik a vagyonrendezés az Állam és az Önkormányzat között.
Ez a folyamat igen időigényes, akár több évet is igénybe vehet.
A fennálló helyzet rövidtávú megoldásaként lehetőség nyílt arra, hogy az Önkormányzat a MÁV hozzájárulásával
felújítsa ezeket a területeket.
Bojtor Tibor Úr szóbeli tájékoztatása alapján lehetséges, hogy a MÁV a felújítás mértékétől függően pénzbeli
támogatást nyújt az Önkormányzatnak a munkálatok megvalósításához, azonban ennek mértéke még nem ismert.
A felújítandó terület nagysága kb. 2000 m2 és a 3743/8 és 3743/7 hrsz-ú állami és a 2887/3 hrsz-ú önkormányzati
ingatlant érinti.
Mivel az egyeztetés után készült el a 2015. évi költségvetés így abba már beépítésre került a felújításra 15 millió
forint.
Mivel a rendelkezésre álló összeg nagysága igen jelentős és a kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás során
kell kiválasztani, ezért a megvalósítandó műszaki tartalom kidolgozására mindenkép tervező felkérése szükséges. A
költségvetés elfogadása után árajánlatokat kértünk be a tervezési feladatok ellátására az alábbi tervezőktől:
Tervező neve
Kövimet Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft.
Körös Road Mérnöki Tervező, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
Transzprojekt Kft

Árajánlat
406.400 Ft
1.206.500 Ft
2.032.000 Ft

A tervezőktől elvárt kidolgozandó műszaki tartalom:
·
meglévő aszfalt burkolatok felújítása, szegélyezése
·
vízelvezetés kidolgozása,
·
meglévő betonburkolatokra új térburkolat kialakítása,
·
új forgalmi rend kialakítása
·
gyalogos és kerékpáros forgalom biztonságos elvezetése
A kialakítandó műszaki tartalom tervezése során figyelembe kell venni annak a lehetőségét, hogy a Szabadság
téren lévő autóbusz-pályaudvar áthelyezésre kerülhet a vasútállomás környezetébe.
Erre lehetőséget biztosít a TOP, mivel abban 60 millió forint került elkülönítésre a közösségi közlekedés
fejlesztésére.
Amennyiben a T. Képviselő-testület elfogadja a megvalósítandó műszaki tartalmat és a legalacsonyabb árat ajánló
Kövimet Kft ajánlatát, úgy megkötésre kerülhet a tervezési szerződés, melynek fedezete a költségvetésben
elkülönített 15 millió forint lehet.

Döntési javaslat
"Felújítás támogatása"
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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 vasútállomás előtt található 3743/8 és 3743/7 hrszú állami és a 2887/3 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon található közlekedési felületek felújítását, a Kövimet Kft. által
benyújtott árajánlatot fogadja el és hatalmazza fel a polgármestert a tervezési szerződés megkötésére.

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

Start Szociális Szövetkezet működése
Dr. Csorba Csaba jegyző
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!
2013 második felében került megalakításra a Start Szociális Szövetkezet, mely a kezdeti eredményeket követően
napjainkban több gonddal, problémával küszködik. A mellékelten beterjesztett beszámolókból az állapítható meg,
hogy Önkormányzati segítség nélkül nem biztosított a fennmaradása.
Jelenleg a szövetkezet vezetése nem biztosított, Fülöp István az elnöki feladatokról lemondott. Megfelelő személyi
vezetés nélkül a projektben elvállalt célkitűzések teljesítése nem teljesíthető. Ezek alapján elsődlegesen a
szövetkezet közgyűlésének kell dönteni arról, hogy a jövőben a tagi és alkalmazotti munkavégzés színvonalán,
hatékonyságán kívánnak e javítani az érintettek, és tudnak e megfelelő elnököt választani. Pozitív döntés esetén az
Önkormányzatnak kell dönteni arról, hogy tulajdonosi hitel formájában több részletben ad- e anyagi segítséget.
Amennyiben a szükséges támogatás nem kerül biztosításra, úgy a szövetkezet felszámolással megszűnik, az
Önkormányzat a szövetkezeti üzletrész értékét veszíti el. A szövetkezet tulajdonában álló gépek (varrógépek)
berendezések szintén a követelések kielégítését szolgálják. Az esetleges felszámolási eljárás nem érinti a
használatra átadott gépeket (betonelem gyártásra szolgáló gépek) berendezési tárgyakat.
A szociális szövetkezeteknek a kormányzat a jövőben jelentős szerepet szán, több támogatásra pályázhat, melyet
több fórumon megerősítettek. Funkciója, hogy a közfoglalkoztatásból kivezető utat kínáljon a dolgozni akarók
számára. A BM által működtetett tanácsadó segítő hálózat megkezdte működését. Mindezek ellenére az országban
az ilyen célú szövetkezetek működése akadozik.
A szövetkezet megszűnése az önkormányzatnak erkölcsi, politikai kárt okoz, az anyagi veszteség nem jelentős.
A szövetkezet alapszabályának felülvizsgálata, jogszabályoknak megfelelő dokumentációs rendszerének kialakítása
külső jogi segítség bevonásával megtörtént.
Az eltelt időszak világossá tette, hogy a tagság önkormányzati segítség nélkül nem tudja rendezni a problémákat. A
szövetkezet a már elnyert, jelenleg futó pályázatokat nem képes befejezni, a nagylaposi bolt működtetésére más
szervezeti formát kell keresni.
Javaslom, hogy az Önkormányzat tulajdonosi hitel formájában adjon támogatást a szövetkezetnek, a döntési
javaslatban meghatározott feltételek teljesülése esetén.

1. döntési javaslat
"Start Szociális Szövetkezet működése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2.000.000 Ft összegű kamatmentes 12 hónap alatt
visszatérítendő támogatást biztosít a Start Szociális Szövetkezet részére, amennyiben a Szövetkezet közgyűlése
megválasztja elnökét, és az elnök megválasztását követő 30 napon belül bemutatja a közgyűlés által elfogadott
üzleti tervet, melyben a havi bevételek biztosítják a visszatérítendő támogatás havi törlesztő részleteinek
megfizetését.
A visszatérítendő támogatást a Szövetkezet az alábbi célokra használhatja fel:
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Elsődlegesen hatóság által jogerősen megállapított fizetési kötelezettségek teljesítése, majd a munkavégzéshez
szükséges anyag vásárlásra, a szövetkezet elnökének javadalmazására (legfeljebb havi bruttó 50.000 Ft
összegben)
A szövetkezet elnöke minden esedékes támogatás utalása előtt köteles írásban tájékoztatni a polgármestert, vagy
az általa megbízott személyt, az üzleti tervben foglaltak teljesüléséről.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 04. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
2. döntési javaslat
"Start Szociális Szövetkezet működése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Start Szociális Szövetkezet részére visszatérítendő
támogatást nem biztosít, tudomásul veszi, hogy a szövetkezet működése megszűnik.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 03. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet
2014. évi tevékenysége

A Szövetkezet 2013. évben alakult meg, akkor az évet nyereségesen zárta
1.012eFt volt a mérleg szerinti eredménye, a bankszámla egyenlege: 1.426.864,Ft volt. Ebben az időszakban foglalkoztatott nem volt, tehát bér és járulék fizetés
nem terhelte a szövetkezetet.
2014 év folyamán az alábbi események történtek, melyek jelentősen
befolyásolták a Szövetkezet helyzetét.
2014. január 1- február 28-ig:
2014. február 28-ig a varrodában elkészült termékek értékesítésre kerültek,
foglalkoztatás ebben az időszakban sem volt.
Ebben az időszakban: 1.012.820,-Ft bevétel és 547.303,-Ft költség: Eredmény:
465.517,-Ft nyereség.

2014. március 1-től 2014.augusztus 31-ig: /addig az időpontig, amíg a
TÁMOP keretében a foglalkoztatás nem kezdődött meg/
A varrodába 9 fő lépett be március hóban. Ebben az időszakban 3-8 hóban
összesen: 2.549.486,-Ft bevétel, és 1.625.331,-Ft munkaügyi központos
támogatás volt: 4.174.817,-Ft bevétel összesen,
viszont vele szemben: bér+ járulék: 6.621.897,-Ft, anyag: 295.611,-Ft volt.
Veszteség: 2.742.691,-Ft keletkezett.
Ebben az időszakban 2014. április 2-től üzemel a nagylaposi bolt is.
A bevétel: 6.339.224,-Ft, munkaügyi központos támogatás: 378.300,-Ft volt.
Összesen: 6.717.524,-Ft bevétel, ezzel szemben költségek: 1.406.577,-Ft + bolti
eladott áruk értéke: 5.282.687,-Ft. 28.260,-Ft nyereség képződött.
Említésre méltó, hogy attól függetlenül, hogy a boltot csak április 2-től
üzemeltettük, a bérleti díjat január-február-március hónapra is ki kellett fizetni.
Ebben az időszakban indult el a TÁMOP-os pályázat is: előleget fizettek:
5.062.500,-Ft-ot, elköltöttünk belőle: 3.099.201,-Ft-ot

2014. szeptember 1-december 31-ig: /a TÁMOP keretében is megindult a
foglalkoztatás/
A varrodai bevétel: 1.164.504,-Ft, munkaügyi kp-s támogatás: 214.830,-Ft,
Összesen: 1.379.334,-Ft költségek: 1.231.115,-Ft nyereség: 148.219,-Ft,
Ebben az időszakban a varrónők létszáma 5 fő volt, melyből 3 fő TÁMOP által
támogatott, így itt a 2 főre jutó költség szerepel.
A bolt bevétele: 4.764.896,-Ft, költségek: 1.106.783,-Ft áru: 3.232.190,-Ft
Egyenleg: 425.923,-Ft nyereség.
Évvégi leltár összege: 631.023,-Ft
A táblázatot mellékelem, melyből a fenti számadatok láthatóak.
2014. év összegzése:
A varroda éves szinten 2.128.955,-Ft veszteséget termelt.
A szövetkezet egyéb működésével kapcsolatos költségek, bevételek alakulása:
314.992,-Ft veszteséget hozott, mivel csak a bankkamat volt bevétel a költség
viszont 318.336,-Ft.
A nagylaposi bolt: 454.183,-Ft nyereséget produkált.
A TÁMOP keretében elszámolt költségek teljes egészében finanszírozva voltak,
így ott sem nyereség, sem veszteség nem képződött.

Gyomaendrőd, 2015. március 06.

Szabó Mihályné

2015. év működése
Bankszámla egyenlegek: 2015.február 28-án
Szövetkezet főszámlája
Támop pályázat alszámlája
Sui Generis pályázat alszámlája

Tevékenységek
Varroda bevétele
Nagylaposi bolt
TÁMOP
Sui Generis
Összesen:

Bevétel
492.740,1.820.493,2.294.220,4.607.453,-

9.006,-Ft
2.316.132,-Ft
18.164,-Ft

Költség
336.430,1.907.986,2.198.766,214.002,4.657.184,-

Egyenleg
156.310,-87.493,95.454,-214.002,- 49.731,-

Bevételek tartalma:
Varroda bevétele: az értékesítés, bérmunka bevétele
Nagylaposi bolt bevétele: az eladott áruk /bolti bevétel/ bevétele
TÁMOP az elszámolt költségek után folyósított támogatás.
Költségek tartalma:
Varroda: 2 fő varrodai dolgozó bére, járuléka január hóra /munkaviszonyuk
megszünt/, anyagköltségek
Nagylaposi bolt: bér, járulék /256.540,-/, egyéb költség: pénztárgép mobiladat,
kukadíj, stb.: /10.466,-/ áramdíj /75.329,-Ft/, bérleti díj /120.000,-Ft/, eladott
áruk értéke: 1.445.651,-Ft
Leltár értéke: 2015. február 28-án, eladási bruttó áron: 1.061.594,-Ft
Sui Generis: a 2 főnek Erzsébet utalvány /214.002,-/
TÁMOP: 7 fő bére, járuléka: 1.840.710,-Ft, bankköltség /8.056,-/,
Szolgáltatások: 230.000,- könyvelési díj: 120.000,-

A rendelkezésemre álló adatok alapján készült.
Gyomaendrőd, 2015. március 08.
Szabó Mihályné

Időszak

2014.01.01-02.28
2014.03.01-08.31
2014.09.01-12.31
Összesen

Időszak

2014.01.01-02.28
2014.03.01-08.31
2014.09.01-12.31
Összesen

Bevételek
Varroda

Bevételek össz
Támogatás

1 012 820
0
2 549 486 1 625 331
1 164 504
214 830
4 726 810 1 840 161
Bevételek
Bolt

0
6 339 224
4 764 896
11 104 120

1 012 820
4 174 817
1 379 334
6 566 971

Varroda
bér
járuléka

0
0
5 492 553 1 129 344
1 057 782
166 113
6 550 335 1 295 457

Áru
varroda

anyagok

425 678
295 611
7 220
728 509

Bolt
egyéb

bevét össz.

0
378 300
120 000
498 300

0
6 717 524
4 884 896
11 602 420

bér

járuléka

0
590 000
472 000
1 062 000

egyéb kiad.

Kiadások ösz Egyenleg

121625
0
121 625

547 303
465 517
6 917 508 -2 742 691
1 231 115
148 219
8 695 926 -2 128 955

Bolt
áru

Egyenleg

0
0
0
25 650
790 927
5282687
20 520
734 263
3232190
46 170 1 525 190 8 514 877

0
6 689 264
4 458 973
11 148 237

évvégi árukészlet

Időszak

2014.01.01-02.28
2014.03.01-08.31
2014.09.01-12.31
Összesen

Időszak

2014.01.01-02.28
2014.03.01-08.31
2014.09.01-12.31
Összesen

0
28 260
425 923
454 183
631023

Bevételek
támogatás

anyag költség

0
5 062 500
7 734 563
12 797 063 -4 648 170
Bevételek
Egyéb

0
0
3 344
3 344

Egyenleg

támop
elhatárolt

0
436 500
311 494
747 994

bevét. Össz.

0

0

0
0
3 344
3 344

bér

0
220 000
2 636 855
2 856 855

járuléka

0
62 700
467 568
530 268

szolgáltat.

0
2 380 001
1 086 514
3 466 515

teszk écs

0
547261
547 261

35 023

14 453
110 139
158 721
283 313

0
1 963 299
2 684 871
0
Egyenleg

szövetkezet
anyag költ.
szolgált.

0
35 023

0
3 099 201
5 049 692
8 148 893

kiadás össz.

0

0

0
0

0

14 453
145 162
158 721
318 336

-14 453
-145 162
-155 377
-314 992

Egyszerűsített éves eredménykimutatás "A" típus

Cégnév
KSH szám
Beszámolási

Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet
24666185-2-04
2014.01.01-2014.12.31

Tétel megnevezése

1.

I.

Értékesítés nettó
árbevétele

2.

II.

Aktivált saját teljesítmények

3.

III.

4.

Előző év

módosítás Tárgyév

1 516

15 831

Egyéb bevételek

200

10 487

IV.

Anyagjellegű ráfordítások

573

14 981

5.

V.

Személyi jellegű
ráfordítások

6.

VI.

Értékcsökkenési leírás

7.

VII.

Egyéb ráfordítások

8.

A.

Üzemi tevékenység
eredménye

1 123

9.

VIII.

Pénzügyi műveletek
bevételei

1

10.

IX.

Pénzügyi műveletek
ráfordításai

11.

B.

Pénzügyi műveletek
eredménye

12 341
0

547

20

441
0

-1 992

3

1

1

0

2

12.

C.

Szokásos Vállalkozási
eredmény

13.

X.

Rendkívüli bevételek

14.

XI.

Rendkívüli ráfordítások

15.

D.

Rendkívüli eredmény

16.

E.

17.

1 124

0

-1 990

0

0

0

Adózás előtti eredmény

1 124

0

-1 990

XII.

Adófizetési kötelezettség

112

18.

F.

Adózott eredmény

1 012

19.

G.

Mérleg szerinti
eredmény

1 012

Gyomaendrőd, 2015. január 31.

0
0

-1 990
-1 990

Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet
Cégnév
24666185-2-04
KSH szám
2015.01.01.-2015.02.28
Beszámolási időszak

Egyszerűsített éves beszámoló

2015. évről

Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Gyomaendrőd, 2015. február 28

Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124.
Tel: +3630/915-7669
E-mail: startszovetkezet@gmail.com
www.startszovetkezet.hu

„Új utakon” Sui Generis munkavégzés bevezetése Gyomaendrődön
című projekt bemutatása
2015. február 28-i állapot
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.
2014. augusztusában kiírásra került egy pályázat, melynek célja a tagi munkavégzés
népszerűsítése és elterjesztése a szociális szövetkezetekben.
A tagi munkavégzés részletei a 2014. novemberi testületi ülésre készített előterjesztésben már
ismertetésre kerültek.
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 az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. (OFA)
tájékoztatta a Szövetkezetet arról, hogy a pályázatot pozitív elbírálásban részesítették,
csökkentett összegben.
A megítélt támogatási összeg: 1.768.870 Ft.
Támogatási intenzitás: 100%.
A projekt időtartama: 2014. december 1-2015. július 31.
A támogatási összeg megoszlása:
Menedzsment működtetése:
Eszközbeszerzés:
Célcsoport számára biztosított költségek:

353.750 Ft
919.120 Ft
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 meg nem ítélt összeg kigazdálkodása reális a bolt jelenlegi kondícióit figyelembe véve,
illetve a hosszabbított nyitva tartással számolva, mely a tagi munkavégzéssel megoldható.
A projekthez tartozó tevékenység a tagok munkavégzése a nagylaposi boltban, mely
folyamatos 2014. december 1. óta.
Egy fő bolti eladó végzettséggel ezt a tevékenységet végzi, míg egy fő kisegítő
tevékenységeket végez: árufeltöltés, fűtés, takarítás stb.
Ezen kívül a projektben beszerzésre kerülnek eszközök, valamint a szövetkezet tagjainak és
munkavállalóinak kompetencia-fejlesztése valósul meg havi 4-4 órában.
A projekt 100%-os támogatási intenzitású, melyhez igénybe vehető 25% előleg.

Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124.
Tel: +3630/915-7669
E-mail: startszovetkezet@gmail.com
www.startszovetkezet.hu

A projekt 2014. december 1-én indult, ennek alapján az alábbi összegek és időbeli ütemezés
valósult meg:
Teljes költségvetés: 1.768.870 Ft.
Támogatási előleg 25%, 442.218 Ft, mely még nem érkezett meg az elkülönített számlára.
Az önkormányzat átutalta a 2014. novemberi testületi ülésen határozatban meghatározott
összeget (891.652 Ft).
Miután az első beszámolót 2015. március 20-ig kell beadni, mely elszámolási időszak 2014.
december 1- 2015. február 28-ig tart, így ekkor az ebben az időszakban történt szakmai
tevékenységeket és az ehhez kapcsolódó pénzügyi teljesítéseket kell bemutatni.
Lényeges, hogy ebben a kifizetési kérelemben a február 28-ig kifizetett tételek igényelhetők
meg, így az önkormányzat által utalt összegből megvásárlásra kerültek az alábbi eszközök:
1 db ablakos hűtő, 1 db hűtőláda, 1 db szeletelő-gép, 1 db digitális mérleg.
Ezen kívül beszerzésre került a Sui generis munkavégzéshez kapcsolódó Erzsébet-utalványok
fele, melyek a tagi munkavégzésben dolgozók jövedelmét képezik.
Így 2015. február 28-ig realizálódott kiadások:
Eszközök beszerzése:
659.486 Ft
Erzsébet-utalványok:
214.002 Ft
Összesen:
873.488 Ft
Megjegyzés: Az összegből 14.002 Ft (Erzsébet utalvány kezelési költsége) nem elszámolható
a pályázatban
Ezzel az első beszámolóban 859.486 Ft igénylésére kerül sor. Közben várhatóan megérkezik
az előleg is, ezzel biztosítva van a projekt folyamatos likviditása.
Hátralevő kiadások:
Menedzsment működtetése:
Beszerzések :
Célcsoport számára biztosított költségek:
Összesen:

353.750 Ft
259.634 Ft
296.000 Ft
909.384 Ft

A záró beszámoló leadása és elfogadása után a szövetkezet visszautalja az önkormányzat
részére a támogatásra megelőlegezett 891. 652 Ft-ot.

Gyomaendrőd, 2015. február 28.

Pál Jánosné
projektmenedzser

Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124.
Tel: +3630/915-7669
E-mail: startszovetkezet@gmail.com
www.startszovetkezet.hu

„Vegyük kezünkbe a sorsunkat”
A Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet
varrodájának és betonelem-gyártásának
beindítása
TÁMOP-2.4.3.D.2-13/1-2013-0339

Tájékoztatás TÁMOP 2.4.3.D.2-13/1-2013-0339 „Vegyük kezünkbe a sorsunkat” A
Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet varrodájának és betonelem-gyártásának
beindítása című projektről
2015. február 28. állapot szerint
1. Előzmények
A Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet részére 2013. szeptember 30.-án beadásra
került a pályázat. Az Útmutató szerint 2013. december hónapban tervezték az
eredményhirdetést. Ennek megfelelően a megvalósítás január hónaptól indult volna.
Az eredményhirdetés elhúzódott és csak április hónapban döntött az Irányító hatóság. A
pályázat támogatásáról szóló levél 2014. április 9-én érkezett meg.
A Támogatási Szerződés aláírására 2014. június 19-én került sor. Az előleg pedig ezt
követően 2014. július 4-én érkezett meg. Likviditási problémák miatt a beszerzéseket csak
ezt követően lehetett elkezdeni.
Projektadatok:
- Támogatási időszak: 2014. május 1.- 2015- október 31. (18 hónap)
- Elnyert támogatás összege: 20.250.000 Ft (100%-os intenzitás)
- Fejlesztendő tevékenység: Varroda és Betonelem gyártás

2. Projektben kötelező/vállalt tevékenységek:
- 6 fő hátrányos helyzetű célcsoport tag támogatott foglalkoztatása 10 hónapig
Támogatott foglakoztatás időszaka:
3 fő varrónő esetében: 2014. szeptember 1. – 2015. június 30.
3 fő betonelem gyártó esetében 2014. október 1. – 2015. július 31.
- Továbbfoglalkoztatási kötelezettség 5 hónap (hátrányos helyzetű munkavállalók
foglalkoztatásának esetén), a foglalkoztatás jogviszonyával megegyező feltételekkel
(azonos bér, munkaidő, munkakör)
Továbbfoglalkoztatás időszaka:
3 fő varrónő esetében: 2015. július 1. – 2015. november. 30.
3 fő betonelem gyártó esetében 2015. augusztus 1. – 2015. december 31.
- A

projektzárást

követően

a

szövetkezet

üzleti

működésének

fenntartása

a

projektidőszakkal megegyező ideig (18 hónap), az Útmutató C.10. pontjában foglaltak
szerint. Működés fenntartásának időszaka: 2015. október 31. – 2017. április 30.
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Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124.
Tel: +3630/915-7669
E-mail: startszovetkezet@gmail.com
www.startszovetkezet.hu

„Vegyük kezünkbe a sorsunkat”
A Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet
varrodájának és betonelem-gyártásának
beindítása
TÁMOP-2.4.3.D.2-13/1-2013-0339

- Projektmenedzsment működtetése (projektmenedzser, pénzügyi vezető) a projektidőszak
alatt vállalkozói szerződéssel
Működési időszak: 2014. május 1. – 2015. október 31.
- Szakmai vezető (vállalkozói szerződéssel) és szakmai munkatárs (munkaszerződéssel heti
15 óra részfoglalkoztatással) foglalkoztatása a projektidőszak alatt
Foglalkoztatási időszak: 2014. május 1. – 2015. október 31.
- A projekt előkészítő szakaszában (a pályázat beadásához szükséges) kötelezően
elkészítendő tanulmányok a Megvalósíthatósági tanulmány és Előzetes piackutatás,
melynek költsége elszámolható volt.
Tanulmányok elkészítésének határideje: 2013. szeptember 15.
- Kötelezően megvalósítandó tevékenység a marketing terv készítése és a marketing mix
alkalmazása a termékek népszerűsítése érdekében.
Marketing mix tartalma a Megvalósíthatósági tanulmányban foglaltak szerint: nyomtatott
sajtóban való megjelenés, Helyi tv-ben való megjelenés, Honlap és Webáruház
működtetése,

Personal

Selling

(személyes

eladás),

Public

Relation

(közönségkapcsolatok) és Direkt Marketing eszközök alkalmazása
Marketing terv elkészítésének határideje: 2014. június 30.
Marketing mix időszaka: 2014. június 30. – 2015. október 31.
- Kötelezően megvalósítandó tevékenység a célcsoport tagok részére képzés biztosítása
A projektben 40 órás Kompetencia fejlesztő képzésen vett részt a 6 fő célcsoport tag.
Képzés ideje: 2014. augusztus 25. – 2014. augusztus 30.
- Kötelezően megvalósítandó tevékenység a nyilvánosság biztosítása és a horizontális
elvekre vonatkozó előírások biztosítása.
C és D típusú tábla beszerzése 2014. július
Sajtóközlemény küldése 2015. október
- Választható tevékenység a közösségfejlesztő tevékenység a társadalmi felelősségvállalás
kialakítása érdekében (értékelésnél a pályázat többletpontot kapott érte)
Ennek keretén belül a település lakosai ingyenesen vehetik igénybe a varrodai
szolgáltatást kisebb varrási munkálatok elvégzésére.
Szolgáltatás időszaka: 2014. szeptember 1. – 2015. november 30.
Fenntartási időszak: 2015. november 30. – 2017. április 30.
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- Választható tevékenység a Honlap és Webáruház készítése, működtetése a piacra jutás
elősegítése érdekében
Elkészítés határideje: 2014. június 30.
Kötelező működtetési időszak: 2014. június 30. – 2017. április 30
- Választható tevékenység a megvalósításhoz kapcsolódó eszközök beszerzése.
Az eszköz beszerzések teljesítésének időszaka: 2014. május 1.- 2014. október 31.
A projekt keretén belül a következő beszerzések valósultak meg:
3 árajánlatos beszerzések:
• Megvalósíthatósági tanulmány, Piackutatás, Marketing terv
• Könyvelői program beszerzése:
KulcsSoft egycéges könyvelői program és hozzá tartozó support
• Hidraulikus emelő beszerzése:
STILL HPS25 kézi villás raklapemelő
• Varrógépek, hő prés, kiegészítő eszközök beszerzése:
1 db QWINTEX F007 356 Fedőző varrógép
2 db QWINTEX 5550 Gyorsvarrógép
1 db QWINTEX 747 Foverlock varrógép
1 db GM 38 Transzfer hő prés
1 db WU12 Állvány
3 db PREMAX 61110414 olló
3 db PREMAX 61820912 olló
• Számítógép, nyomtató beszerzése:
Lenovo NB Idea Pad B590, 15,6” hordozható számítógép, hozzá tartozó Windows7el, Office Home-al, Eset Smart vírusírtó szofverrel
Brother Tintasugaras MFP nyomtató
• Nyitó és záró rendezvény szervezése, lebonyolítása:
2014. augusztus hónapban és 2015. október hónapban
• Íróasztal, kiszolgáló asztal beszerzése:
3 db 60*40*78 cm bútorlapból kiszolgáló asztal
1 db 165*120*60*78 cm íróasztal bútorlapból fiókkal, polccal
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• Kompetencia fejlesztő képzés:
40 órás kompetencia fejlesztő képzés szervezése, levezetése 6 fő célcsoport tag
részére
• Papír, írószer és Reklámtárgyak beszerzése:
Papír, írószer biztosítása két alkalommal a projekt időszaka alatt a szerződésben
foglalt feltételek szerint
Reklámtárgyak beszerzése a szerződésben foglalt feltételek szerint: toll, jegyzetfüzet,
bögre, hűtőmágnes, kulcstartó, táska
• Honlap és Webáruház készítés
Elkészítés határideje: 2014. június 30.
Kötelező működtetési időszak: 2014. június 30. – 2017. április 30.
Számlás beszerzések:
• Munkavédelmi eszközök 3 db papucs és 3 db kesztyű
• 7 db irodai forgószék, kárpitozott, szürke színű
• 6 db LED varrógéplámpa
• 2 db C és 2 db D típusú tábla kötelező nyilvánosság biztosításához
• 1 db Munkavédelmi kockázatelemzés
Nem került még beszerzésre:
• Nyomdaköltség: névjegykártya, katalógus, szórólap

3. Projekt számszerűsíthető eredményei
- Foglalkoztatott célcsoport tagok száma 6 fő
- Képzésbe bevontak száma 6 fő
- Képzést sikeresen elvégzettek száma 6 fő
- Projektben használt marketing eszközök száma 6 db
A célérték elérésének dátuma mind a négy indikátor mutatónál 2015. október 31.
Jelenleg az indikátor mutatók teljesítése nem okoz problémát. A képzésbe bevontak száma
és a képzést sikeresen teljesítők száma mutatók teljesültek 2014. augusztus hónapban. A
foglalkoztatott célcsoport tagok száma jelenleg is 6 fő.
A marketing tevékenységhez kapcsolódó indikátorok teljesülése folyamatos, a 100%-os
teljesítettség 2015. október 31-ig várhatóan megtörténik.
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(közönségkapcsolatok) tevékenység. A honlap és webáruház elkészíttetése után folyamatos a
működtetés, megjelennek a szövetkezettel kapcsolatos hírek és újdonságok. Elkészült a
Szövetkezet Facebook-oldala is, mely segítségével szélesebb körben oszthatók meg az
információk.
A termékek feltöltése az aktualitásoknak megfelelően történik a webáruházba. Bár konkrét
rendelés még nem érkezett ezen az úton, érdeklődők már voltak.
A honlap megjelent a munkaruha.lap.hu és a varras.lap.hu oldalakon is, mely segíti, hogy az
Interneten keresők rátaláljanak a szövetkezetre.
Folyamatos a kapcsolat a város hivatalos honlapjával és a gyomaendrod.com oldallal is, ahol
megjelennek az események, hírek. A helyi újságokban megjelentetésre kerülnek az aktuális
események, előkészítés alatt van az új elnök bemutatkozása is.

4. Pénzügyi helyzet (Melléklet: Pénzügyi terv)
Finanszírozás:
Összes támogatás: 20.250.000 Ft
25% előleg: 5.062.500 Ft
2015.02.12-ig időközi kifizetési kérelmek alapján kifizetett támogatás: 10.028.783 Ft
A pályázati Útmutatóban leírtak szerint 5%-ot tart vissza, ami 1.012.500 Ft

A fentiekből látszik, hogy időközi kifizetési kérelmek benyújtásával 4.146.217 Ft támogatás
igényelhető még 2015.október 31.-ig.
A támogatás intenzitása 2015. február 12. állapot szerint: 74,5 %

Elkülönített számla hiánya 2015. február 28-án: 1.486.494.Ft

Továbbfoglalkoztatási kötelezettség
2015. június 30.-án lejár a 3 fő varrónő, 2015. július 31.-én pedig a 3 fő betonelem gyártó 10
hónapos bértámogatási időszaka. Ezt követően a szövetkezet köteles 5 hónapig
továbbfoglalkoztatás keretein belül foglalkoztatni a 6 fő célcsoport tagot. (A Pályázati
Útmutató C.10. pontja szerinti feltételekkel)
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2015. július 1-től 2015. november 30-ig 3 fő varrónő bérét a szövetkezet bevételeiből
szükséges fizetni. Ez havi 366.000 Ft + kb.58.840 Ft járulék fizetési kötelezettséget jelent.
5 hónap alatt összesen 1.830.000 Ft + kb. 292.700 Ft járulék kiadást eredményez

2015. augusztus 1-től 2015. december 31-ig a 3 fő betonelem gyártó bérét a szövetkezet
bevételeiből szükséges fizetni. Ez havi 366.000 Ft + kb. 58.840 Ft járulék fizetési
kötelezettséget jelent.
5 hónap alatt összesen 1.830.000 Ft + kb. 292.700 Ft járulék kiadást eredményez.

A 6 fő hátrányos helyzetű célcsoport tag 5 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettsége
összesen 3.660.000 Ft + kb. 588.400 Ft járulék terhet jelent a szövetkezetnek.

A feltüntetett járulékok összege a jelenleg is foglalkoztatott munkavállalók esetén nyújt
valós számadatot.

A továbbfoglalkoztatási kötelezettség teljesítése mellett 2015. október 31.-ig szükséges a
szövetkezet bevételeiből az elkülönített számlára vissza helyezni a NAV által inkasszózott
1.292.000 Ft-ot, illetve két fő támogatás nélkül foglalkoztatott varrónő január havi bérét és
járulékát, ez az összeg 194.494 Ft.
Az elkülönített számla hiánya összesen: 1.486.494 Ft

Amennyiben ez az összeg nem kerül vissza helyezésre az elkülönített számlára a szövetkezet
nem tud elszámolni a támogatás felhasználásával az Irányító Hatóság felé.

5. Összegzés:
A pályázatban vállalt tevékenységek megvalósítása az ütemterv szerint halad. Az indikátor
mutatók teljesítése folyamatos. Rendszeres az Időközi kifizetési kérelmek és Beszámolók
benyújtása, melyek minden alkalommal elfogadásra kerültek. A beszerzések határidőre
teljesültek.
Ha az elkülönített számlán nem lenne hiány, illetve a továbbfoglalkoztatási kötelezettség
teljesítése nem okozna problémát a pályázat sikeresen zárható és elszámolható lenne.
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Tehát a sikeres zárás feltétele, hogy a szövetkezet tevékenységei nyereséget termeljenek, így
finanszírozhatóvá válik a hiány visszahelyezése az elkülönített számlára.
A nyereség termeléséhez szükséges a folyamatos, maximális teljesítménnyel működő
gyártás. Ehhez pedig megrendelésekre van szükség.
A betonelem gyártás a nem megfelelő telephely hiányában nem tud maximális
teljesítménnyel működni. A személyi és tárgyi feltételek biztosítottak, de a telephely
minősége, nagysága nem engedi, hogy a munkavállalók folyamatosan 8 órán keresztül
gyártani tudják a beton elemeket. Gondot jelent az értékesítés folyamán a beton elemek
minősítésének hiánya is.
A varrodában a személyi és a tárgyi feltételek szintén biztosítottak. Gondot a megrendelések
alacsony száma jelenti, illetve a megrendelőkkel, szerződésben foglalt egységárakra,
darabszámokra kötött feltételek. Ha az elkészített termék nem fedezi legalább a bekerülési
önköltséget, veszteséges a működés.

A jelenlegi helyzet kialakulásához vezető problémák a következők lehetnek:
- Elhúzódó pályázati bírálat:
A pályázatban benyújtott ütemezés szerint 2014. január hónaptól kezdte volna meg a
megvalósítást a szövetkezet. Ezzel szemben a támogató levél 2014. áprilisában érkezett
meg és a megvalósítás 2014. május hónappal kezdődött.
A bírálat elhúzódása azért okozott problémát, mert a betonelem gyártás az eredeti
ütemtervben tavasszal kezdődött volna és a varroda működése is ekkor lett volna
beindítva. Mivel a közfoglalkoztatási pályázatot február hónapban le kellett adnia az
Önkormányzatnak, ezért a bizonytalan pályázati eredmény miatt a programba
betervezésre került a betonelem gyártás. A szövetkezetnek meg kellett várnia a
közfoglalkoztatási programban szereplő időszak végét és csak ezt követően kezdhette
meg munkáját. Ezért kerülhetett sor az őszi kezdésre. A közfoglalkoztatási programhoz
kapcsolódik a varroda problémája is. 2014. február hónapban lejárt a varrodai
programelem, melyet a 2014. évi közfoglalkoztatási programba nem építettek be.
A varrodában dolgozó közfoglalkoztatottaknak kívántak segítséget nyújtani azzal, hogy
2014. március hónaptól a szövetkezet beindította varrodai tevékenységét, amit a
pályázatban szeretett volna megvalósítani. Mivel a pályázat eredménye ekkor még
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ismeretlen volt a szövetkezet számára, így a Munkaügyi Központ bértámogatási
programja keretén belül felvételre került 9 fő varrónő.
- Túlfoglalkoztatás problémája:
A varroda a felvett 9 főnek megfelelő mennyiségű megrendelésekkel nem rendelkezett,
így már április hónaptól kezdődően problémát jelentett a bérek és járulékok kifizetése. A
könyvelő és az ügyvezető elnök jelezte a problémát a vezetőségnek. Ennek ellenére
tovább foglalkoztatták a varrónőket. Ez ahhoz vezetett, hogy nagyobb összegű járulék
fizetési kötelezettség halmozódott fel, melyet a NAV inkasszózott is a pályázat
elkülönített számlájáról, összesen 1.292.000 Ft-ot. Bár ez a fizetési kötelezettség nem a
pályázatból eredt, az elkülönített számla hiánya kifizetési és elszámolási problémát fog
okozni a pályázat megvalósításában előreláthatólag 2015. második felétől.
- Beton elem gyártás problémái:
Az elhúzódó pályázati bírálatnál említett problémákon kívül, mely a késői gyártás
megkezdését említette, gondot jelent a nem megfelelő telephely. Probléma a nem
megfelelő méretű és nem megfelelő minőségű munkafelület. Ezáltal a munkavállalók
nem tudnak nyolc órában beton elemeket gyártani. A beton elemek minősítésének hiánya
is problémát okoz az értékesítés során. A szövetkezet ehhez a tevékenységhez
Technológiai tervvel nem rendelkezik. A gyártást a betonelem gyártó géphez tartozó
általános technológiai leírás alapján végzik. A pályázati kiírás nem engedélyezte
alapanyagköltség betervezését a költségvetésbe, így a gyártáshoz szükséges alapanyag
beszerzése szintén problémaként jelentkezik a tőke hiánya miatt.
- Ügyvezető elnök terheltsége:
A szövetkezet egy gazdasági társaság, ahol cél a profit termelése. A mindenkori
ügyvezető elnök feladata a gazdaságos termelés kialakítása, irányítása. A feladatok
ellátása teljes embert kíván, aki legalább napi 8 órában képes foglalkozni a szövetkezetet
érintő tevékenységek ellátásával. Az előző ügyvezető elnök az Önkormányzatnál
betöltött munkaköre mellett képtelen volt maximálisan ellátni a szövetkezet elnöki
tisztségével járó feladatait is. A tevékenységek folyamatos irányítása, a minőség
ellenőrzése, az alapanyagok beszerzése, az értékesítési feladatok ellátása naponta több
órát igénylő feladat. Kötött munkaidővel rendelkező munkavállaló ezen feladatok
ellátására képtelen.
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A szövetkezet tevékenységei három különböző speciális szakmai ismeretet igényelnek.
Szakmai tanácsadók, segítségnyújtók hiányában, ezen tevékenységek nem tudnak
gazdaságosan működni.
- 3 hónap vezető nélküli működés:
A szövetkezet életében nagy problémát jelentett, hogy Hunya Péter ügyvezető elnök
2014. december hónaptól, lemondása miatt már nem hozott érdemi döntéseket a
termeléssel, megrendelésekkel és egyéb működéssel, adminisztratív feladatokkal
kapcsolatos ügyekben. Az elhúzódó ügyvezető elnök választás miatt és alelnök
hiányában a szövetkezet vezető nélkül maradt közel három hónap időtartamra. A
tevékenységek irányítása esetleges volt a tagok, munkavállalók és szolgáltatást nyújtók
részéről.

6. Megoldási javaslat
A szövetkezetnek nyereséget kell termelnie ahhoz, hogy a pályázatban vállalt
továbbfoglalkoztatási kötelezettségének eleget tudjon tenni, illetve, hogy az elkülönített
számlára vissza tudja helyezni a NAV által inkasszózott összeget.
A nyereség termeléséhez szükség van folyamatos megrendelésekre. Ezért a legfontosabb
feladata a szövetkezetnek az értékesítési feladatok ellátása.
A szövetkezet pénzügyi problémáinak megoldása magas számú megrendelések nélkül
nem biztosított.
A pályázatban elkészített Marketing tervben és Piackutatásban foglaltak alapot
nyújthatnak a feladat ellátásához.

Gyomaendrőd, 2015. március 6.

Béni Hella
projektmenedzser
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TÁJÉKOZTATÓ BESZÁMOLÓ A GYOMAENDRŐDI START SZOCIÁLIS
SZÖVETKEZET SZERVEZETI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL

A Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet (a továbbiakban: Szövetkezet) 2015. február 10.
napján megtartott közgyűlése Hunya Péter szövetkezeti elnök lemondása miatt új elnöknek
személyemet, Fülöp Istvánt választotta meg.
Elsődleges teendőim között a Szövetkezet működésének jogi, pénzügyi és termelési
vonatkozású feltételrendszereinek átvilágítását végeztem el munkatársaimmal. A Szövetkezet
valamennyi tevékenységi körére kiterjedően anyag-, eszköz- és készletleltárt végeztettem.
Ezen tapasztalataimról és a megtett intézkedésekről az alábbiakban tájékoztatom a Képviselőtestületet.
A választást követően 2015. február 18-án került sor ügyvéd jelenlétében a teljes körű átadásátvételre. Ettől a naptól végzem jogilag is felhatalmazva a Szövetkezet irányításával
kapcsolatos elnöki operatív munkát.
Munkámat az erőforrások számbavételével kezdtem. Megismertem, illetve megvizsgáltam
azokat a körülményeket és feltételeket, amelyek a Szövetkezet gazdálkodásának eszközeiként
a működés feltételeit biztosítják.

Személyi feltételek
Számszerűségét a futó pályázatokban vállaltak határozzák meg - TÁMOP pályázat: 3 fő
betonelem-gyártó, 3 fő varrónő; Sui Generis pályázat: 2 fő tagi munkavégzés keretében
foglalkoztatott személy -, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó projektmenedzsmentek,
továbbá 1 fő bolti üzletvezető szövetkezeti alkalmazottként a nagylaposi élelmiszer üzletben,
és az elnök mint tagi munkavállaló.

Tárgyi és működési feltételek
Betonelem-gyártás
A pályázatban vállalt betonelem-gyártás hatékony gyártási feltételeinek szinte teljes a hiánya.
A betonelem-gyártó gép ősz óta üzemképtelen. Javításáról az elmúlt két hét során
gondoskodtam. A gyártáshoz szükséges betonfelület komoly hibái, valamint a téli
munkavégzéshez szükséges feltételek hiánya tovább korlátozzák a gyártási folyamatot.
További komoly gondot jelent, hogy a gyártáshoz szükséges anyagszükséglet biztosításához
nem áll rendelkezésre saját erő. A pályázatban vállalt tevékenység az eddig eltelt időszakban
gyakorlatilag manufakturális keretek között zajlott.
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Rendkívül sürgető feladat, hogy a jelenleg alkalmazott gyártási technológia, illetve az így
készült termék minőségi bevizsgálása megtörténjen. A szabványosítás és a minőségi
bizonyítvány hiánya a piaci értékesítést nem teszi lehetővé.
Jelenleg gyakorlatilag rendkívül rossz hatékonysággal „raktárra” folyik a termelés.
Varroda
A varrodai gyártás gépi eszközfeltétele 8-10 fő foglalkoztatásához adott. A döntően
bérmunkában való termelés összes problémája jelen van (ciklikus megrendelői igény,
alacsony termelési hatékonyság, magas fajlagos költségek, stb).
Megoldásra váró sürgős feladatot jelent az árképzéshez szükséges költségelemek
beazonosítása és meghatározása.
Erre a termelési tevékenységre is kedvezőtlen hatást gyakorol a Szövetkezetet érintő általános
likviditási probléma, melynek következménye, hogy saját termék gyártására csak akkor van
lehetőség, ha a megrendelő egyfajta bizalmi elv alapján előfinanszíroz.
Összességében elmondható, hogy az előzőekben említett problémák ellenére a piac által
nyomott árban végez termelési tevékenységet a varroda, melynek árbevétele a Szövetkezet
pénzügyi helyzetét jelentősen nem javítja.
A jelenleg meglévő varrodai foglalkoztatotti létszám 3 fő. Ehhez a foglalkoztatotti létszámhoz
közel két hónapos megrendelési állománnyal rendelkezik a varroda. Ezen megrendelés
biztosítása is az elmúlt hetek munkájának eredménye.
Élelmiszer bolt
Működéséhez biztosított a szükséges eszköz- és árukészlet. A Sui Generis pályázat további
eszközbővítést eredményez.
Az árukészlet folyamatosan biztosított.
Az üzlet forgalma a jelenleg meglévő költségszint mellett szerény mértékű jövedelmezőséget
biztosít. A várható forgalom és a kalkulálható költségek mellett az üzlet működtetése
középtávon biztosítható.

Pénzügyi helyzet
A Szövetkezet pénzügyi vezetője által készített szöveges beszámoló és költségelemzés mellett
becsatolásra került a Főkönyvi kivonat, az Egyszerűsített éves beszámoló a 2014. évről, és a
2015. év első két hónapjáról, mely dokumentumok részletesen bemutatják a Szövetkezet
pénzügyi helyzetét.
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A Szövetkezet működésével kapcsolatos lényeges megállapítások
A Szövetkezet működésének és pénzügyi stabilitásának megteremtését a TÁMOP pályázat
keretében, a termelési folyamatok beindításához nyújtott pénzügyi támogatás lett volna
hivatott megalapozni.
Már most megállapítható, hogy a sokrétű tervezési, szervezési és kivitelezési probléma
következtében még részlegesen sem lesz teljesíthető az elvárásoknak megfelelő működés.
Véleményem szerint egy komoly hiba már a pályázat benyújtásának időszakában történt.
Mindannyiunk előtt közismert, hogy a piacra való gyártás és értékesítés termelési feltételeinek
megteremtése komoly szakértelmet igényel, mellyel a Szövetkezet vezetése és a pályázatot
elkészítő, annak vállalt tevékenységeit és mutatóit megállapító csoport nem számolt.
Mindezek következtében a két termelési tevékenységben (varroda, betonelem-gyártás) a
bértámogatás megszűnését követően a 3-3 fő további öt hónapon át tartó kötelező
továbbfoglalkoztatásának költségei (bér+járulék, helységbérlet, stb) nagy valószínűséggel
nem biztosíthatók. Tovább nehezíti a helyzetet az a szintén a pályázat fenntartási
kötelezettségeként megjelenő tény is, hogy további 18 hónapon át fenn kell tartani a
Szövetkezetben a két termelési ágat.
A betonelem-gyártás anyagszükségletének külső forrásbevonással történő megvalósítása
rendkívül fontos, csak így biztosítható e gyártási tevékenység működtetése még a projekt
fizikai megvalósításának időszakában is, ugyanis a Szövetkezet főszámláján nem áll
rendelkezésre e célra forrás, a pályázat pedig termelési alapanyag beszerzésére nem
tartalmazott forrást egyik termelési ágban sem.
További jelentős problémaként van jelen az, hogy az előző vezetés időszakában a TÁMOP
pályázat támogatásának fogadására nyitott számláról járulékfizetési kötelezettség
elmulasztása miatt a NAV mintegy 1,3 millió forintot inkasszált. Sajnos még egyéb más,
bérjellegű kifizetés is történt erről a számláról. Ezen kifizetés és az inkasszálás nem tartozott a
pályázati támogatásból finanszírozandó költségnemek közé.
Fontos tény az, hogy amennyiben ez a mintegy másfél millió forint nem lesz visszafizetve a
projektzárás időpontjáig a pályázati alszámlára, a pályázó nem tud elszámolni a támogatással.
A Sui Generis pályázat esetében a problémát a foglalkoztatáshoz kapcsolódó vállalás jelenti: a
nyitva tartási idő meghosszabbításának kérdése, annak technikai megvalósítása, illetve az
anyagi felelősség leszabályozatlansága. Ezen problémák megoldása már folyamatban van.
A TÁMOP-os pályázatban vállalt két termelési folyamat már a tervezés időszakában sem volt
kellően átgondolt, tekintettel azok anyag- és eszközszükségletére, a termékek
értékesíthetőségére. Tovább nehezítette és jelenleg is nehezíti a helyzetet, hogy a
projektmenedzsment tagjai a megvalósítás eddigi időszakában nem fordítottak körültekintő
figyelmet sem a termelésre, sem az értékesítésre.
A jelenleg rendelkezésre álló tényadatokból az a következtetés vonható le, hogy a pályázat
fenntartásához kapcsolódó kötelezettségek külső támogató forrás bevonása nélkül nem
lesznek teljesíthetők. A projektmenedzsment tagjainak a jog-, feladat-, hatás- és felelősségi
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körüknek megfelelő módon és mértékben szükséges a projekt eredményes megvalósításában
részt vállalniuk.
A Szövetkezet működésével kapcsolatos kiterjedt képet jelen beszámoló mellett a mellékelten
csatolt részbeszámolók adnak.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beterjesztett anyagot megtárgyalni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2015. március 10.

Fülöp István
elnök
Mellékletek:
− Pénzügyi részbeszámoló
− Elemzés
− Egyszerűsített éves beszámoló 2014. évről
− Egyszerűsített beszámoló 2015. 01-02. hóról
− Főkönyvi kivonat
− Sui Generis pályázat részbeszámolója
− TÁMOP pályázat részbeszámolója
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. március 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

2015. évi közmunkaprogram ismertetése
Varjú Róbert
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2015. február 26.-án benyújtotta a 2015. évi közmunkaprogram tervezetét a
Munkaügyi Kirendeltség részére, melyet módosítás nélkül el is fogadtak, támogathatónak ítéltek meg. A
programelemekhez kapcsolódó létszám 230 főről 275 fő-re emelkedett, melynek kapcsán növekedtek a
programokhoz kapcsolódó bérköltségek, beruházási-dologi költségek is.
A tényleges foglalkoztatási kereteket a területileg illetékes Munkaügyi Kirendeltség által megítélt támogatások,
illetve hatósági szerződések fogják véglegesen rögzíteni. A tervek a 2015. márciusi indítással tervezett kistérségi
startmunka programok 5 programelemére (mezőgazdaság, belvíz, földút és illegális szemétlerakó, helyi sajátosság,
közút) készültek. A programelemeket a Belügyminisztérium mintaprogramként fogadta el. Valamennyi programelem
2015.03.02. és 2016.02.29. közötti időszakra vonatkozik.
A hosszú lejáratú programelem február 28.-ával megszűnt, ezért az ide sorolt tevékenységeket a helyi
sajátosságokra épülő minta programelemben lehetet feltüntetni. Ebből adódott, hogy 275 főnél nagyobb létszámot
kellett volna elhelyezni a március 2.-ától indult programokban. Ennek megfelelően a korábban foglalkoztatott
munkások egy részére nem tudtunk szerződést kötni.
A mintaprogramok esetében a fajlagos költségek a 110 000 Ft/fő/hó mértékben lettek megállapítva a kiírásnak
megfelelően, valamint elmondható, hogy a költségadatok számításánál sajnos a 2014. évi közfoglalkoztatási
bérekkel lehetett számolni.
Belvíz mintaprogram:
Program kezdete 2015.03.02. Program vége 2016.02.29
Létszámok megoszlása:
Segédmunkás (nem irányító): 50 fő
Segédmunkás (irányító): 5 fő
Szakmunkás (nem irányító): 1 fő
Költségek megoszlása:
2015. évi bérköltség 45 913 185 Ft
2016. évi bérköltség 15 304 395 Ft
Közvetlen költségek 12 158 173 Ft
A belvíz mintaprogram: A dolgozók feladata az Önkormányzat tulajdonában lévő kül- és belterületi belvízelvezető
csatornák karbantartása cserjézése és iszapeltávolítása, átereszek kitakarítása, cseréje, támfalak építése,
lejtésviszonyok felülvizsgálata, csatornák mélyítése. A brigádok tevékenységei a téli időszakban cserjézéssel és
síkosság mentesítési feladatkörrel egészülnek ki. A cserjézési feladatok kapcsán már az elmúlt hónapokban
megkezdődtek az elhagyatott temetők takarítási munkálatai. A magtárlaposi Református és Evangélikus temető
cserjézése már befejeződött, a kitermelt nyiladék eltávolítása is megtörtént. A Bánomkerti temető cserjézése,
kitakarítása a téli időszakban szintén befejeződött. A kitermelt nyersanyagot a Zrínyi utcán található komposztáló,
zöldhulladék kezelő telepre szállítottuk és feldolgozásra került. A kitermelés folyamán kinyert nyersanyagot a fólia
sátrak fűtésére, és a Lévai úti ingatlan fűtésre fogjuk felhasználni a 2015 évi őszi szezonban. Folytatnánk a
problémásabb útszakaszok, csatornák, védgátak karbantartását. A 2011. évben indított programok óta településünk
folyamatosan van karban tartva, így jelentős megtakarítás érhető el, hiszen nincs szükség hirtelen dömpingmunkákra.
Földút és illegális hulladék mintaprogram:
Program kezdete 2015.03.02. Program vége 2016.02.29
Létszámok megoszlása:
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Segédmunkás (nem irányító): 40 fő
Segédmunkás (irányító): 4 fő
Szakmunkás (nem irányító): 1 fő
Költségek megoszlása:
2015. évi bérköltség 39 011 112 Ft
2016. évi bérköltség 13 003 704 Ft
Közvetlen költségek: 7 564 874 Ft
A földút és illegális hulladéklerakó program két korábban még külön álló elemként szerepelt, de egybevonásukkal
váltak támogathatóvá a tevékenységi körök. A város belterületein, illetve külterületein képződött szemét, illegális
hulladéklerakók összetakarítására kerül majd sor ebben a programelemben a korábbi évek gyakorlatának
megfelelően. A programelemben továbbá a kevésbé járható földutak elegyengetésére, tárcsázására,
hengerezésére, valamint az utak széleinek cserjézésére is sor kerül.
Mezőgazdasági mintaprogram:
Program kezdete 2015.03.02. Program vége 2016.02.29
Létszámok megoszlása:
Segédmunkás (nem irányító): 81 fő
Segédmunkás (irányító): 4 fő
Szakmunkás (nem irányító): 7 fő
Szakmunkás (irányító): 6 fő
Költségek megoszlása:
2015. évi bérköltség 78 590 133 Ft
2016. évi bérköltség 26 196 711 Ft
Közvetlen költségek 22 002 543 Ft
Az állattartó telep 2015. évi működtetését az Önkormányzat elmozdítja a jövedelemtermelés irányába, egy olyan
telep kialakítását tervezi, ami az önfenntartás mellett további jövedelmet is képes termelni. A juhtenyésztést tekintve
a meglévő kosok helyett Landschaf Merino tenyészkosokat vásárolunk. A tenyészkosok leváltása egyébként is
szükséges lenne a rokontenyésztés elkerülése véget is. A fent szereplő intézkedések megtörténését követően az
anyaállomány eléri majd a 150-160 átlag létszámot is. Az intenzív termelést megvalósításával Gyomaendrőd Város
Önkormányzata, a későbbiekben más telephelyet is be kíván vonni a közfoglalkoztatásba. Az új telephely a
Körösladányi út melletti a Bethlen iskola kezelésében lévő régi állattartó telephely lehet majd, mely teljesen
közművesített, és könnyen megközelíthető. A baromfitartást tekintve az új telephelyen történő tartás még nem
megoldható, de a régi telephely átrendezésével egyenlőre az átalakítás itt is megoldható.A Plymont jelegű vegyes
hasznosítás kiterjesztése mindenképp szükséges.
Növénytermesztés: a gyakorlókertben termeljük meg a város szépítésére szolgáló virágokat. Jelenleg 3 fóliasátor
fűthető, de ebben az évben további fóliasátrak fűtésére is sor kerül. A téli hónapok alatt elkezdődött a növények
szaporítása, így ahogy a tavaszi időjárás engedi, elkezdődik a virágok kitelepítése a közterületinkre. Egynyárikétnyári virágok (gazánia, szalvia, büdöske, lobélia, petúnia, árvácskák, muskátlik) termelését, kiültetését jelentősen
növeljük annál is inkább, mert az Önkormányzat növeli a város területén a virágágyások számát. A Képviselőtestület döntésének megfelelően a korábbi telepítés mellé a 14704/1 hrsz.-ú, 3453-as hrsz.-ú, 3452–es hrsz.-ú, és
3451-es hrsz.ú területeken a tavaszi időszakban, valamint ez év őszi hónapjaiban további közel 500 gyümölcsfa
telepítésére is sor kerül. A szántóföldi növénytermesztés tekintetében 4-5 ha-on kender, valamint 6.85 ha-on olajtök
vetésére is sor kerül. Egy ha-on cirok vetését is tervezzük, mely révén a helyi sajátosságú programelemen belül
seprűk kötését is beindítjuk. A 2014.-ben megművelt magasabb aranykorona értékű területeken 2015.-ben kukoricát,
napraforgót, búzát termelünk.
Helyi sajátosságokon alapuló mintaprogram:
Program kezdete 2015.03.02. Program vége 2016.02.29
Létszámok megoszlása:
Segédmunkás (nem irányító): 30 fő
Segédmunkás (irányító): 0 fő
Szakmunkás (nem irányító) 5 fő
Szakmunkás (irányító) 3 fő
Költségek megoszlása:
2015. évi bérköltség 32 109 039 Ft
2016. évi bérköltség 10 703 013 Ft
Közvetlen költségek: 7 821 222 Ft
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Az asztalos műhely fejlesztésével buszmegállókat, kültéri bútorokat, virágládákat, madáretetőket, játszóterekre
játékokat, hirdető táblák készítésére kerül sor. E programon belül a túraútvonal kitakarítására, cserjézésére, és a
korábban megrongált hiányzó bútorok cseréjére, pótlására is sor kerül. A helyi piacon már évek óta visszatérő
probléma a kevés fedett árusító asztal. Lehetőség lesz ezek gyártására is. A mezőgazdasági területünkön termelt
cirok felhasználásával seprű kötésére is sor kerül ezen a programon belül. Így a hagyományos közmunka
foglalkoztatása során felmerülő seprűigény is megoldottá válik. A programon belül a MÁV állomáson egy őrzött,
fedett kerékpártárolót alakítunk ki.
Belterületi közúthálózat javítási mintaprogram:
Program kezdete 2015.03.02. Program vége 2016.02.29
Létszámok megoszlása:
Segédmunkás (nem irányító): 35 fő
Segédmunkás (irányító): 4 fő
Szakmunkás (nem irányító): 1 fő
Költségek megoszlása:
2015. évi bérköltség 32 895 027 Ft
2016. évi bérköltség 10 965 009 Ft
Közvetlen költségek 9 535 962 Ft
Az utcai járdák leromlott állapotára való tekintettel több brigád lett létrehozva. A hivatal által közölt területek alapján a
brigádok körzetről-körzetre haladnának a járdák felújításával, követve egy ütemtervet, mely révén elkerülhetővé
válna, a hosszabb időszakos járdafelbontás. Ez a programelem Gyomaendrőd városában 2015-ben először veszi
kezdetét. Új parkolók építésére, és szegélykövezésére is sor kerül majd. A parkolók, járdák építésénél sablonok
vásárlására is sor kerül, mellyel esztétikus parkolók, járdaszakaszok alakíthatóak ki.
Összegezve a Belügyminisztérium által támogatott 2015. évi kistérségi (járási) startmunka mintaprogramokban
szereplő összes létszám: 275 fő, a hozzá tartozó 2015.-évi bérköltség 228 518 496 Ft, a 2016.-évi bérköltég
76 172 832 Ft, valamint a közvetlen költség 59 414 673 Ft-ot tesz ki.
A mintaprogramok részletesebb leírását, és az ahhoz tartozó költségvetési összesítőt a melléklet tartalmazza,
melyek az alábbi linkeken érhetők el:
http://www.gyomaendrod.hu/eloterjesztesek/2015_03_11/gyomaendrod_belviz.xls
http://www.gyomaendrod.hu/eloterjesztesek/2015_03_11/gyomaendrod_foldut.xls
http://www.gyomaendrod.hu/eloterjesztesek/2015_03_11/gyomaendrod_helyi.xls
http://www.gyomaendrod.hu/eloterjesztesek/2015_03_11/gyomaendrod_kozut.xls
http://www.gyomaendrod.hu/eloterjesztesek/2015_03_11/gyomaendrod_mezogazdasag.xls

Döntési javaslat
"2015. évi közmunkaprogram ismertetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja
a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a 2015. évi közmunkaprogramjáról szóló tájékoztatót.

Határidők, felelősök:
25

Határidő: 2015. 03. 26.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Varjú Róbert
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. március 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Katasztrófavédelmi referens munkájáról tájékoztatás
Varjú Róbert
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2012. január 1-ével lépett életbe az új katasztrófavédelmi törvény. A törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet
hozta létre a közbiztonsági referensi státuszt és határozza meg a közbiztonsági referensekre vonatkozó szabályokat.
A kormányrendelet szabályozása szerinta katasztrófavédelmi szempontból I. és II. veszélyességi osztályba sorolt
településen a polgármester közbiztonsági referenst jelöl ki. A referens a polgármester feladat-meghatározásának
megfelelően vesz részt a polgármester katasztrófák elleni védekezési feladatainak tervezésében, szervezésében és
végrehajtásában.
A referens feladatai:
1) a felkészülés időszakában:
a) részt vesz a települési veszélyelhárítási tervek elkészítésében,
b) a polgármester döntésének megfelelően részt vesz a katasztrófavédelmi felkészítéseken,
c) közreműködik a lakosság felkészítésével és tájékoztatásával kapcsolatos feladatokban,
d) figyelemmel kíséri a lakosság veszélyhelyzetekkel kapcsolatos, helyi sajátosságokról és a tanúsítandó
magatartási szabályokról történő tájékoztatását,
e) közreműködik a lakossági riasztó, riasztó-tájékoztató végpontok működőképességének és karbantartottságának
ellenőrzésében,
f) a polgári védelmi kötelezettségen alapuló települési polgári védelmi szervezet létrehozása és megalakítása során
szakmai javaslatokkal segíti a polgármester döntéseit,
g) részt vesz a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárok polgári védelmi szervezetbe történő
beosztásában, a szervezetek kiképzéseinek és gyakorlatainak előkészítésében és lebonyolításában,
h) rendszeresen tájékoztatja a polgármestert a felkészülés időszakában végrehajtott feladatokról,
i) kapcsolatot tart a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel, valamint a katasztrófák elleni védekezésben
közreműködő más szervekkel és szervezetekkel.
2) a védekezés időszakában:
a) előkészíti a polgármester védekezéssel kapcsolatos szakmai döntéseit a lakosság és a létfenntartáshoz
szükséges anyagi javak védelme érdekében,
b) kapcsolatot tart a védekezést irányító és a védekezésben közreműködő szervekkel és erről tájékoztatja a
polgármestert,
c) előkészíti a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárok polgári védelmi szolgálatra kötelező határozatát
és a települési polgári védelmi szervezetek alkalmazásának elrendelésével kapcsolatos feladatokat,
d) részt vesz a kitelepítés, kimenekítés, befogadás és visszatelepítés feladataiban.
(3) a helyreállítás időszakában:
a) közreműködik a vis maior eljárásban,
b) részt vesz a károk felmérésében és szakmailag előkészíti a polgármester helyreállítással kapcsolatos döntéseit,
c) folyamatosan figyelemmel kíséri a helyreállítási és újjáépítési munkálatok helyzetét, melyről rendszeresen
tájékoztatja a polgármestert,
d) közreműködik a településre érkező segélyszállítmányokkal és adományokkal kapcsolatos feladatokban,
e) közreműködik a helyreállítási és újjáépítési tevékenységek ellenőrzésében.
Fentieknek megfelelően az alábbi feladatok kerültek elvégzésre 2014-ban:
1. Ebben az évben is megtörtént a város katasztrófavédelmi szempontból történő veszélyességi osztályba sorolása,
melyet évente felül kell vizsgálni. Ennek során a helyi sajátosságokra és jellemzőkre tekintettel, valamennyi ismert
veszélyeztető hatást figyelembe kell venni, azok egymásra gyakorolt hatásainak értékelésével. Értékelni kell a
természeti, civilizációs és egyéb eredetű veszélyforrások, a kritikus infrastruktúrával kapcsolatos kockázatok
előfordulásának gyakoriságát és annak hatását. A kockázat elemzés és értékelés eredményeként Gyomaendrőd
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város I. katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra, elsősorban a bel- és árvíz veszélyeztetettség miatt.
2. 2014.-ben is felülvizsgálatra került a település veszélyelhárítási terve.
3. Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően elkészítésre és folyamatosan karbantartásra került a városi ún.
„Adattár”, melyben a településünkre vonatkozó, katasztrófavédelmi szempontból jelentős, aktuális adatokat kell
nyilvántartani. Ilyenek többek közt a speciális technikai eszközök, melyek különböző káresemények, katasztrófa
helyzetek, kitelepítés stb. során igénybe vehetők, a közintézmények adatai, befogadóképességük, az intézkedésre
jogosultak elérhetősége, melegedésre, tömegétkeztetésre, élelmiszer ellátásra alkalmas intézmények, üzemek, a
közműszolgáltatók elérhetősége, az igénybe vehető különböző médiák, civil szervezetek és még számos egyéb
adat.
4. 2014. év egyik feladata volt a Gyomaendrőd Város Start munka mintaprogram keretében foglalkoztatott
állampolgárok árvíz elleni védekezésre való felkészítése:
Felkészítésre kötelezett: 348 fő felkészítésben részvett: 212 fő
5. 2014. októberében a közbiztonsági referens továbbképzésen vett részt és sikeres vizsgát tett.
6. A közbiztonsági referensi feladatok egész évben rendszeres elfoglaltságot jelentenek a megbízott személynek. Az
előzőeken túl részt vesz minden, a településen, katasztrófavédelmi szempontból történő ellenőrzésen (csapadékvíz
elvezető árkok felülvizsgálata, belvíz elleni védekezés munkálatainak felülvizsgálata, települési hulladékszállítás
ellenőrzése stb.), különböző adatokat szolgáltat a katasztrófavédelmi szervek megkeresésére (pl: közfoglalkoztatott
személyek létszámáról, szúnyoggyérítési feladatok elvégzéséről), részt vesz a különböző oktatásokon,
értekezleteken. Ezen feladatok elvégzéséhez segítséget nyújtanak a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, a
Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság dolgozói és helyben Szilágyi Sándor katasztrófavédelmi megbízott.
7. A csapadékos téli időjárás következtében mindösszesen két esetben kellett belvízvédelmi szempontból
beavatkozni a város területén. Az egyik esetben a Csókási holtágba torkoló gyűjtőcsatorna partfalának omlása
okozta a problémát, de a probléma rövid úton elhárításra került a közmunkaprogram bevonásával. A másik
problémát meg egy alacsonyan fekvő ingatlan udvarában összegyűlt talajvíz okozta, de ebben az esetben is gyorsan
megoldódott a probléma szivattyúzás segítségével.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Döntési javaslat
"Közbiztonsági referens munkájáról tájékoztatás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja
a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a katasztrófavédelmi referens munkájáról szóló tájékoztatót.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 03. 26.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Varjú Róbert
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. március 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyepmesteri telep és állati eredetű hulladék ideiglenes elhelyezésére szolgáló
telep működésének felülvizsgálata
Nyíri Szmolár Eszter
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2013. évben indult el a külterület 02760/2. hrsz. alatt lévő gyepmesteri telep mellett működő állati eredetű hulladék
átevő hely működésének engedélyezési eljárása. Az Európai Uniós jogszabályi előírásokat (142/2011/EU Bizottsági
rendelet) implementált, a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó
állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2013. (V. 8. )VM rendelet szerint ilyen hulladék átvevő hely
csak bejegyezve, az Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal engedélyével működhet.
Az engedélyezési eljárás igen hosszadalmasnak bizonyul, többféle tervet volt szükséges megrendelni (épületekre,
kutakra vonatkozóan), amelyeket a – már részben jogkörében megváltozott korábbi – hatóság (Állategészségügyi és
Élelmiszer-ellenőrző Hivatal) előzetesen jóváhagyott (a telep felújítására vonatkozó vélemény és javaslat az
előterjesztés mellékletében olvasható).
A telep kis kapacitású, kizárólag gyűjtésre szolgáló átvevő hely lenne, ahol a jogszabályi előírásoknak megfelelő
konténerekben kerül gyűjtésre a – kizárólag – lakosság által beszállított állati tetem. (A jogszabály előírja, hogy mely
esetekben és mekkora mennyiségben lehet átvenni, gyűjteni ezen hulladékokat). Külön, temperált hőmérsékletű
tároló helység kialakítása szükséges a konténerek részére, biztosítani kell a rovarok és rágcsálók elleni védelmet,
valamint a megfelelő hőmérsékleten való tárolást. (A telepet jelenleg a Gyomaközszolg Nonprofit Kft. működteti, a
konténerek folyamatos elszállítására az erre szakosodott, megfelelő engedélyekkel rendelkező szervezettel
szerződéses viszony áll fenn.)
Ez idáig a jelen állapot, mely a jövőben nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, de nem felel meg a mai kor
igényeinek és elvárásainak, illetve munka körülményeknek sem. Ezért a jövőt illetően a telepet, még ha a
legegyszerűbb formában is kívánjuk üzemeltetni, fel kell újítani és a hatóságokkal leengedélyeztetni.
Első körben az állati hulladék átvevő telephelyhez kellett elkészíteni a felújítási tervet, mely röviden összefoglalva az
alábbi szükséges munkanemeket tartalmazza:
1. Mosható és „csurgalék víz” összegyűjtésére alkalmas betonburkolat kialakítása, udvaron és tároló épületben,
szennyvíz aknával;
2. Fúrt kút, házi vízmű kialakítása, engedélyezési eljárással, aknával.
3. Szociális épület karbantartási, festési munkái;
4. Kerítés építése, meglévő kerítés felújítása;
5. Bekötő út javítása, kátyúzása;
6. Temperált hőmérsékletű tárolóépület kialakítása.
A tervek készítése során nem várt probléma merült fel, hogy az építési engedély mellett, a jelenlegi épületekre
fennmaradási engedélyt kellett kérni, mely 2015. március 11-én érkezett meg Hivatalunkhoz elektronikus formában,
azonban jogerőre emelkedéséig nem kezdhető meg az építési engedély köteles tevékenységek végzése a területen.
A hosszadalmas engedélyezési eljárás talán betudható annak is, hogy az elmúlt évek alatt az eljáró vízügyi hatóság
folyamatos változáson ment keresztül (a terveken két kút is szerepel, az egyik a meglévő, a másik az új, a hátsó,
hulladékátvevő helyen létesítendő kút).
A fúrt kút engedélye 2015. február végén megérkezett, azonban a gyepmesteri telep fennmaradási engedélye még
nem. Amennyiben megérkezik a fennmaradási engedély, úgy – figyelembe véve a tervek szerinti becsült értéket – a
beszerzési szabályzat szerint három ajánlatot szükséges bekérni építési vállalkozóktól. Előzetes becslések szerint
legkésőbb ez év május 31-ig elkészülnek a munkák.
Mivel a telep engedélyezését végző hatóság a terveket előzetesen már jóváhagyta, így bízunk benne, hogy a
kivitelezés után az állati eredetű hulladék átvevő hely működése jogszabályi keretek között tud végre zajlani. Az
eljárás előkészítő szakaszába bevont NÉBIH hatóság tanácsára, miután a hulladék átvevő hely működése
biztosítottá válik, és megfelelően elkülönül a gyepmesteri teleptől, azután szükséges megkezdeni a gyepmesteri
telep jelenlegi körülményeinek felülvizsgálatát, mely leghamarabb ez év júniusában kezdhető meg.
Az alábbi jogszabályban előírt vagy gyakorlati szakmai szempontok betartása tekinthető minimumnak (az
engedélyező hatósággal történt egyeztetésnek megfelelően):
• A gyepmesteri telep a települési állati melléktermék gyűjtőtől megfelelő távolságra kerüljön kialakításra. A 45/2012.
VM rendelet 13. § (2) bekezdése csak általánosságban említi, hogy a települési állati melléktermék-gyűjtőt úgy kell
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kialakítani, hogy a környezetre köz-és állategészségügyi szempontból, valamint környezetvédelmi szempontból
veszélyt ne jelentsen, bűz és szagterhelést ne okozzon. A jogszabály konkrét távolságot nem említ, de 200-300
méter távolság már elegendő lehet.
• A gyepmesteri telep megközelítése szempontjából fontos, hogy azt az időjárási körülményektől függetlenül meg
lehessen közelíteni, ezért az odavezető úton pormentes szilárd burkolatot kell kialakítani.
• Az állatok szökésének megakadályozása érdekében a telepet körül kell keríteni és a telep zártságát folyamatosan
fenn kell tartani.
• A gyepmesteri telep nyitva tartását, a gyepmester elérhetőségét ki kell függeszteni.
• Az állatok tartására szolgáló ketreceket úgy kell kialakítani, hogy azok az állatoknak sérülést ne okozzanak, bennük
az állatok zavartalanul pihenhessenek, illetve sérülés nélkül mozoghassanak.
• Javasolt a ketrecek rozsdamentes anyagból való kialakítása a takaríthatóság és fertőtleníthetőség biztosítása
érdekében.
• A telep takaríthatóságának biztosítására könnyen mosható fertőtleníthető padozat kialakítása szükséges.
• A telepet el kell látni nagynyomású fertőtlenítő géppel.
• A gyepmesteri telepet el kell látni a városban rendelkezésre álló közművekkel (víz, villany).
• A takarítás során keletkező szennyvizet össze kell gyűjteni (összefolyó, csatorna, szennyvízakna).
• A gyepmesteri telepet úgy kell kialakítani, hogy rendelkezzen a veszettség szempontjából aggályos/gyanús állatok
részére alkalmas kisállat férőhellyel, melyet a telep elkülönített részén kell kialakítani és megjelölni.
• A telepen dolgozók részére fekete-fehér rendszerű öltöző kialakítása szükséges (melegvizes kézmosóval,
zuhanyzóval, WC-vel, fűtési lehetőséggel)
• A takarításra, tisztításra, fertőtlenítésre használt szereket, eszközöket a gyepmesteri telepen elkülönítetten kell
elhelyezni és azokat csak a telepen szabad használni.
• Az állatok takarmányát elkülönítetten az időjárási viszonyoktól védetten kell elhelyezni.
• Az állatok befogásához megfelelő felszerelést és gépjárművet kell biztosítani.
Nem a telephely kialakításához szükséges, de a működés során lényeges szempontok:
• Gyepmester alkalmazása aki nem csak az állatok befogását, ellátását, hanem alapvető adminisztrációs feladatokat
is elvégez (nyilvántartás vezetése, örökbeadás stb).
• A befogott kutyák csak mikrochippel és érvényes veszettségoltással hagyhatják el a gyepmesteri telepet. A
mikrochip behelyezése, az oltás, az oltási könyv kiállítása, féregtelenítő beadása, az állatok esetleges elaltatása
állatorvosi tevékenység, ezért javasolt szolgáltató állatorvossal szerződést kötni a telep ellátására.
• A befogott kóbor kutyák azonosításához javasolt saját chipolvasót beszerezni, valamint a NEBIH adatbázisának
lekérdezéséhez jogosultságot kell kérni, melyet a települési jegyző igényelhet.
• A befogott kutyákat a gyepmesteri telepen tartani a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló
164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 5.§ (5) és (6) bekezdése szerint 15 napig kötelező. Az állat utána értékesíthető
vagy véglegesen elhelyezhető. Mivel nem minden kutyának kerül gazdája a 15 nap alatt, ezért javasolt
együttműködni valamelyik engedélyezett állatmenhellyel. (Fontos, hogy ne csak egy állatvédő szervezet legyen,
hanem engedélyezett telephely is álljon rendelkezésre a kutyák tartására.)
• A befogott kutyák gazdához történő visszajuttatására célszerű az önkormányzat honlapján a befogott kutyákról
internetes felületet létrehozni vagy az ebek listáját a helyben szokásos egyéb módon közhírré tenni.
• Ha a kutyák befogására gyógyszert, pszichotrop anyagot (pl. ketamin) kívánnak felhasználni, azt csak az ellátó
állatorvos közreműködésével tehetik meg, akinek gondoskodnia kell a külön jogszabályban foglalt engedélyezési,
tartási, felhasználási, nyilvántartási és jelentési szabályok betartásáról.
Amennyiben az állati hulladék átvevő helyet megfelelően elkülönítjük, úgy a gyepmesteri telep - fenti szempontok
szerinti - felülvizsgálata is megkezdődhet.
Kérem a Tiszelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására!

Döntési javaslat
"Gyepmesteri telep és állati eredetű hulladék ideiglenes elhelyezésére szolgáló telep működésének felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja
a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a gyepmesteri telep és állati eredetű hullák ideiglenes elhelyezésére
szolgáló telep működésének felülvizsgálatáról szóló beszámolót.
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 05. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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GyouanNonőor JÁnÁst HwRran
JÁnÁsr Áruq.rncnszsncücrr Es ErnlrurszER-ELLBNőnző

Hrva-ran-e

5510 Dévaványa, Árpád u, 2

Ugyiratszám:

B

Ügyintéző:

Dr. Lacző Pál
(66) 585-130

Telefon:

Tárgy: Települési Hulladékgyűjtő

E-03l/0 1 /57 1 -21201 4.

lehetősége

üzemeltetés

Hiv, sz.:
Melléklet:

(20)339-4435

Gyomaendrődi Közös

Onkormányzati Hivatal

Dr. Csorba Csaba

jegyző

Gvomaendrőd
Selyem úí124,

5500

Tisztelt Jegyző Úr!

a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési
Osztály kéréséreNyíri-Szmolár Eszter ügyintéző részvételévelhelyszíni bejárást végeztünk a

2O14, január 2O-án de. 900 őrától

Gyomaendrőd Nagylapos külterületen található jelenleg nem üzemelő települési hulladékgyűjtő és
gyepmesteri telep létesítményeken,

A bejárás és helyszíni vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a korábban ezeken az ingatlanokon
üzemeltetett létesítményeka mai jogszabályi követelményeknek milyen átalakítással, illetve bővítéssel
tudnának megfe|elni.

A települési hulladékgyűjtő kialakításának és üzemeltetésének feltételeit a nem emberi fogyasztásra
szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló
4512013. (V. 8.

)VM rendeletszabályozza,

A jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúrából kizárólag az ingatlanon található lakóépület hasznosítható

szociális blokk céljára, valamint az ingatlan kerítése,kisebb-nagyobb javításokkal. Ezeken felül minden,
a rendeletben előírt feltétel megteremtése új beruházást igénye|.

A bejárás megállapításai a

az alábbiak szerin

fenti jogszabályban foglaltakra figyelemmel

össze:

551O Dévaványa, Árpád u. 2., PÍ.:7. Telefon/Fax: (+36 66) 585130, Mobil telefon: (+36 20) 4417625
E -m a

i l

: g|g.v_aigey a
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l]_ej1g§

ki,
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!

foglalhatók

Atalakítással, fel

-

új ítással

hasznosítható létesítmények:

szociális blokk
kerítés

megközelítési lehetőséE időjárástól független útvonalon

Új beruházás során kialakítandó létesítmények:

-

Hulladék tárolására szolgáló időjárási viszonyoktól függetlenül temperált hőmérsékletű
(hőszigetelt falak és tetőzet) megfelelő nagyságú építmény,amely megakadályozza a rovarok,
rágcsálók, madarak, egyéb kártevők bejutását, illetéktelen személyek behatolását.

- Az

építményhulladéktárolásra való használata során

a

betárolást és ürítéstlehetővé tevő

megfelelő nagyságú és teherbírású,a külső területtel zárhatő nagykapuval kapcsolódó mosható,
fertőtleníthető (simított beton) felületű terület.

, Az üzemeltetéshez szükséges legalább 2-300 kg kapacitású mérleg.
- Az építménytakarításához, fertőtlenítéséhez szükséges időjárástól

függetlenül haszná|ható

vízkivételipont (fagycsap) kiépítése.Ez lehet fúrt kút, házi vízmű alkaImazásával.

* A

hulladék tárolására szolgáló új konténer, vagy konténerek beszerzése. Ezek méretétés

anyagát illetően érdemes előzetesen egyeztetni az ürítéstés elszállítást végző vállalkozással.

-

Megfelelő méretű szivárgásmentes szennyvíz|árolő akna, amely gravitációs úton tudja befogadni

az üzemelés során a konténer/ek mosása, fertőtlenítése következtében keletkezett csurgalék
szennyvizet. Csapadékvíznem folyhat bele.

-

A Települési Hulladékgyűjtő telepet tartós, átjárási lehetőséget nem tartalmazó kerítésse| e| kell
választani a Gyepmesteri Teleptől.

Mivel az új beruházás megvalósítása jóval nagyobb tételt jelent

a már

meglévő és átalakítással

hasznosítható lehetőségeknél, célszerű megfontolni a régi Hulladékgyűjtő hely végleges bezárását és
rekultiválását. Ezt támasztja alá a terület településszerkezet szerinti kedvezőilen fekvése is.

A

olyan kedvezőbb fekvésű ingatlanon javaslom kialakítani, amely a
településszerkezet figyelembe vétele mellett a lakosság többségének egyformán elérhető,
beruházást

pormentes út mellett található és Önkormányzati tulajdonban van.
Dévaványa, 2014, március 11.

risztetetterffi*riil1
Dr. Laczó Pál
Ertesül:

1,

2,

,fi

járási főállatorvos

Címzett (hivatalos iratként)
Nyíri-Szmolár Eszter városüzemeltetési ügyintéző nyiri@pmhiv,§y§rr:a*nrlrpd"hu
lrattár

E-mail címen

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

2015. évi szúnyoggyérítési feladatok előkészítése
Szabóné Galambos Éva
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt képviselő-testület!
A Körös-völgyi Konzorcium 2015. március 4-i ülésén úgy határozott, hogy a tagtelepülések 2015-ös évben is
felhatalmazzák Gyomaendrőd Város Önkormányzatát, mint gesztorönkormányzatot a pályáztatási eljárás
lefolytatására, mely magába foglalja a pályázati feltételek kiírását, pályázóktól az árajánlatok begyűjtését, a
tájékoztatást a tagtelepülések irányába, valamint a települések külön-külön szerződéskötésének az előkészítését.
A tervezett szúnyoggyérítési tevékenység becsült értéke nem éri el településenként a közbeszerzési értékhatárt,
ezért Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályáztatási eljárás keretén belül ajánlati felhívásokat küld
szúnyoggyérítési feladatokat ellátó vállalkozóktól.
A társulás az előző években is szakértőt alkalmazott, akinek feladata volt meghatározni a kezelések időpontját, ill.
mérni a kezelések hatékonyságának mértékét.
A 2015. évi szúnyoggyérítés elvégzéséhez kapcsolódó szakértői feladatok ellátására három szakértőtől kértünk
ajánlatot a Körös-völgyi Konzorcium nevében. Határidőre egy ajánlat érkezett Betyó János szakértőtől, aki a tavalyi
évhez képest az Áfa mértékével emelte a vállalási díjat, mert belépett az Áfa körbe, így 1.000.000,- Ft + ÁFA, bruttó
1.270.000,- Ft lett.
A társulási ülésen a tagtelepülések úgy határoztak, hogy a konzorcium a 2015. évi szúnyoggyérítési feladatok
lebonyolítására a települések területnagyság visszajelzése után megkapott összegek figyelembevételével a Betyó
János által benyújtott árajánlatot és az abban szereplő szakértői díjat elfogadja.
Eddig Sarkad, Köröstarcsa, Dévaványa, Ecsegfalva, Mezőberény jelzett vissza írásban, Szarvas szóban jelzett, így
a Körös-völgyi Konzorcium Betyó János szúnyoggyérítési szakértő árajánlatát elfogadja.
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2015. évi szúnyoggyérítési feladatok előkészítéséről szóló
beszámolót fogadja el.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 03. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László

32

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

2015. évi útfelújítás
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A tavalyi évhez hasonlóan idén is megkezdtük a városban található felújítandó útszakaszok felmérését, melyhez
kértük az Önök segítségét is. A felméréssel párhuzamosan érkeztek lakossági kérések is.
A korábbi évekhez hasonlóan idén is a rendelkezésre álló forrást meghaladó javaslat és kérelem érkezett be, ezért
rangsor felállítása szükséges.
Jelen előterjesztés mellékletét képző Excel táblázat tartalmazza a javítandó útszakasz helyét, a javítás indokát és a
tervezet javítási technológiát, valamint a javítás becsült egységárát.
http://www.gyomaendrod.hu/eloterjesztesek/utjavitas_2015.xlsx
A táblázat segítségével a T. Képviselők és Bizottsági tagok egyénileg is összeállíthatják az általuk javasolt
beruházási programot.
Az összeállítás során fontos figyelembe venni a rendelkezésre álló források összegét és a beruházás várható
járulékos költségeit:
Rendelkezésre álló forrás a 2015. évi költségvetésben
Útfelújítás és kátyúzás
Új utak építése
Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása
szakfeladat terhére
Köztemetők felújítása (utak, kerítés,
ravatalozó felújítás)

30 000 000 Ft
13 000 000 Ft
20 000 000 Ft
8 000 000 Ft
71 000 000 Ft

Várható járulékos költségek (becsült):
·

Műszaki ellenőrzés és előkészítés: bruttó 1.700.000 Ft

A rendelkezésre álló forrásokat figyelembe véve a tervezett beruházás összköltsége meg fogja haladni a 15 millió
forintos közbeszerzési értékhatárt, ezért a Képviselő-testületi munka leegyszerűsítése érdekében célszerű a
műszaki tartalom meghatározásával egyidejűleg a közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges döntések
meghozatala is, jelen estben a Bíráló Bizottság tagjainak kiválasztása.
A kivitelező kiválasztására a Kbt 122/A. §-a alapján ajánlattételi felhívás közzététele nélküli eljárás szabályai (három
ajánlat bekérése) alkalmazhatók.
A Közbeszerzési Szabályzatunk 11.) b) pontja alapján a jelen projektben eljáró Bíráló Bizottság személyeire a
következő javaslatot tesszük:
Közbeszerzési: Nyíri-Szmolár Eszter
Pénzügyi szakértelem: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Jogi szakértelem: Dr Csorba Csaba
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Az ajánlattételi felhívás alapját a műszaki dokumentáció képzi. Nem
megfelelő minőségű dokumentáció esetén az önkormányzatra nézve előnytelen szerződés kötődik meg, vagy
esetleg jogorvoslati vitákat válthat ki, továbbá 1 az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 91/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 16. §-a alapján az építési engedély alapján történő kivitelezés során –amennyiben az közbeszerzés
köteles- kötelezően alkalmazni kell műszaki ellenőrt. Mindezek alapján és az igen jelentős becsült bekerülési
költségre való tekintettel javasoljuk, hogy a műszaki dokumentáció elkészítésével bízzuk meg a leendő műszaki
ellenőrt. A műszaki ellenőr kiválasztására irányuló ajánlatkérés a Képviselő-testületi ülésig megtörténik.
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1. döntési javaslat
"Beruházási program elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2015. évi útépítési és felújítási beruházás műszaki tartalmát az
alábbiak szerint határozza meg:
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Bíráló Bizottság kijelölése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2015. évi útépítési és felújítási beruházás közbeszerzési
Bíráló Bizottságának tagjait az alábbiak szerint határozza meg:

Közbeszerzési: Nyíri-Szmolár Eszter
Pénzügyi szakértelem: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Jogi szakértelem: Dr Csorba Csaba
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Műszakiellenőr

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. március 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

XVII. Nemzetközi Halfőző verseny megrendezése
Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 2015. február 25-i ülésén a 2015. városi rendezvények támogatása kapcsán döntött arról, tekintettel arra, hogy a GYÜSZTE elnökének jelzése alapján az Egyesület nem kívánja megrendezni 2015-ben a
Nemzetközi Halfőző versenyt, - hogy a Nemzetközi Halfőző verseny 2015. évi megrendezésének pályázati kiírásáról
a Képviselő-testület a 2015. március havi ülésén dönt.
Az ajánlattételi felhíváshoz szükséges meghatározni a rendezvény pontos idejét, helyszínét, valamint
támogatásának forrását.
A rendezvény időpontja hagyományosan az augusztus 20-i hétvége körül került megrendezésre, az utóbbi években
az Endrődi Népligetben.
Augusztus 20. napján az elmúlt két évben Főtéri Sokadalom rendezvény került megrendezésre, mely rendezvény
igen sikeres volt, így nem javasolt továbbra is ezt az időpontot fenntartani a halfőző versenynek. A halfőző verseny
megrendezését a Volkswagen Bogártalálkozóval együtt az Erzsébet ligetben, vagy július közepén volna célszerű
megrendezni.
A Halfőző verseny támogatásának forrása a 2015. évi költségvetésben városi rendezvényekre elkülönített összegből
kerülhetne meghatározásra.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az ajánlattétel felhíváshoz szükséges
döntések meghozatalára.
Döntési javaslat
"XVII. Nemzetközi Halfőző verseny megrendezése"
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-testület a 2015-ben XVII. alkalommal megrendezésre kerülő
Nemzetközi Halfőző verseny megrendezéséhez pályázati eljárást folytat le.
Rendezvény helyszíne:
Rendezvény időpontja:
Rendezvény önkormányzati támogatása:

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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