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1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2015. március 17-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 Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, mint a társaság résztulajdonosa elfogadja a Regionális Hulladékkezelő Kft.
2014. 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 Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési 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 Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési 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

2014

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.
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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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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2015. március 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Az 1. számú fogorvosi körzet további működtetése
Keresztesné Jáksó Éva, Dr. Torma Éva önkormányzati intézmény vezető
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2015. januári testületi ülésén úgy döntött, hogy az 1. számú fogorvosi körzet működtetésével a
Városi Egészségügyi Intézményt bízza meg. A Városi Egészségügyi Intézmény megvizsgálta a működtetés
lehetőségeit és jelen előterjesztéssel az alábbi működtetési alternatívákat terjeszti a Képviselő-testület elé:
„Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 22/2015. és a 23/2015. ( I.29. ) határozatában arról
döntött, hogy a Városi Egészségügyi Intézmény 2015. július 1. napjától biztosítsa a gyomaendrődi 1. számú
fogorvosi körzet működését. Alternatívákat terjesztünk be, döntéshozatal céljából a márciusi testületi ülésre.
Alternatívák:
1. A Gyomaendrőd Fő u. 3. szám alatti (önkormányzati épület) helyiségben (Dr. Török Anna fogorvos
rendelőjében), váltott rendelési időben, helyettesítő fogorvossal ellátható a tevékenység abban az esetben,
ha az önkormányzat megállapodást köt a doktornővel a helyiség és a berendezési tárgyak használatával
kapcsolatban. A rendelőre vonatkozó – az önkormányzat tulajdonában álló – leltári tárgyakkal kapcsolatban
megjegyezném, hogy nem áll rendelkezésre a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben előírt tárgyi
minimumfeltétel. A doktornő saját eszközeivel, berendezéseivel biztosítja a rendeletnek megfelelő
minimumfeltételeket.

Dr. Török Anna jelenlegi rendelési ideje:
hétfő: 14.00-18.00
kedd: 13.00-18.00
szerda: 8.00-15.00
csütörtök: 8.00-15.00
péntek: 8.00-15.00
2. Dr. Valach Bélával történt telefonos megbeszélés során a doktor úr felajánlotta, hogy a Fő úton lévő
rendelőjét – szükség esetén, maximum hat hónapra – bérbe adja az Önkormányzat részére, segítve ezzel a
probléma megoldását. A doktor úr elmondása szerint rendelője megfelel a fent említett rendelet előírásainak.
Jelenlegi asszisztense, egy új, helyettesítő orvos mellett is vállalná a további tevékenységet.
3. Egy új rendelő helyiség kialakítása esetén már sokkal szigorúbbak az előírások, mint ha egy jelenleg is
működő orvosi rendelőben oldanánk meg a helyettesítést.
Összefoglalva a hatósági elvárásokat:
·
minimális alapterület: 12 m²
·
belmagasság: 2,5 m ( 2,1 m-ig felcsempézve )
·
a padló csúszásmentes, mosható burkolattal ellátva
·
hideg-melegvizes orvosi csaptelep
·
fali kézfertőtlenítés
·
sterilizálás külön helyiségben
·
váróhelyiség: 1 m²/várakozó beteg
·
személyzeti-, és betegeknek fenntartott mellékhelyiség
·
szennyestároló helyiség ( szennyes-, és tiszta textília, veszélyes hulladék tárolására alkalmas helyiség )
·
öltöző helyiség stb.
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A helyiségek kialakításán felül(!) –a minimumfeltételnek megfelelő– műszerbeszerzésre szükség van, kb. 7 millió
forintra.
4. Dr. Török Anna fogorvossal történt előzetes megbeszélések alapján a doktornő saját rendelőjében, a
jelenlegi asszisztensével vállalja dr. Valach Béla helyettesítését 2015. július elsejétől. 2016. januárjától a
praxist be kell tölteni, mert a finanszírozás lecsökken! 2015. szeptemberi testületi ülésen szükséges
határozatot hozni a további fogorvosi ellátásról, és addig jó lenne megoldani az endrődi városrészen lévő
rendelő felújítását, hogy megfeleljen a minimumfeltételeknek, és esélyünk legyen a praxis iránt érdeklődő
orvost találni, aki biztosítaná a minőségi ellátást.”
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Városi Egészségügyi Intézmény által ismertetett alternatívák alapján
hozzon döntést a fogorvosi körzet további működtetésével kapcsolatban.
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2015. március 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda feladat-ellátása 2015.
szeptember 1. napjától
Keresztesné Jáksó Éva, Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Képviselőtestület, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Társulási Tanács!
A Kistérségi Óvoda fenntartója 2015. február 12-i ülésén előzetesen úgy döntött, hogy az Óvodát 2015. szeptember
1. napjától három feladat-ellátási hellyel működteti tovább:
Százszorszép Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 7. - 4 csoporttal
Csemetekert Óvoda 5502 Gyomaendrőd, Blaha u. 8. – 3 csoporttal
Napraforgó Óvoda 5621 Csárdaszállás, Kossuth u. 23. – 1 csoporttal.
A csoportszámokhoz kapcsolódóan meghatározta a szükséges alkalmazotti létszámot is.
Az előzetes döntést követően a hivatal a tényleges és várható születésszámok alapján felülvizsgálta a
megszüntetésre kerülő feladat-ellátási helyek továbbműködtetésének szükségességét.
1.

Szabadság úti Óvoda

A Szabadság úti Óvoda 1 csoportjának a Csemetekert Óvodába való áthelyezésével kerül megszüntetésre a
Szabadság úti óvodai intézményegység.
Az intézményvezető asszony tájékoztatása alapján a Csemetekert Óvodában 2015. szeptember 1. napjára 28
gyermek marad az óvodában, a Szabadság úti óvodában 14 gyermek. A Csemetekert Óvoda férőhelyszáma: 83 fő,
így az óvodába még felvehető átszámított létszám: 41 fő. A védőnői adatok alapján kb. 47 gyermek óvodai
beiratkozása várható az endrődi városrészen.
Az óvodai beiratkozásnál figyelembe kell venni a Selyem úti Óvodát is. Az intézménybe szeptemberben felvehető
gyermeklétszám kb. 28 fő.
Látható, hogy a Szabadság úti Óvoda bezárása nem okoz problémát, hiszen a várható gyermeklétszám alapján sem
fogja megközelíteni az óvoda a 100 %-os kihasználtságot.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §-a értelmében a fenntartónak az intézmény
átszervezésével kapcsolatos döntése előtt be kell szereznie az
intézmény alkalmazotti közössége,
a szülői szervezet véleményét,
a települési nemzetiségi önkormányzat egyetértését.
Toldi Balázs polgármester az intézmény fenntartójának képviselőjeként fenti tények alapján tájékoztatást nyújtott a
véleményezési illetve egyetértési joggal rendelkező érdekképviseleti szerveknek.
A szervezetek írásban benyújtották véleményüket, mely az előterjesztés mellékletét képezi.
Az átszervezésben érintett Csemetekert és Szabadság úti Óvoda alkalmazotti közösségének többsége egyetértett
az Szabadság úti Óvoda 1 csoportjának a Csemetekert Óvodába való áthelyezésével, a Szabadság úti Óvoda
bezárásával.
Az átszervezésben érintett Csemetekert és Szabadság úti Óvoda szülői közösségének többsége szintén egyetértett
az Szabadság úti Óvoda 1 csoportjának a Csemetekert Óvodába való áthelyezésével, a Szabadság úti Óvoda
bezárásával.
Az egyetértési joggal rendelkező Roma Nemzetiségi Önkormányzat célszerűnek tartja az óvodák összevonását,
támogatja, hogy a szabadság úti Óvoda bezárjon, azzal a feltétellel, hogy az óvónők, dajkanők illetve a csoportok
kerüljenek át a Blaha úti Óvoda épületébe.
Az endrődi városrész tényleges és várható gyermeklétszáma alapján valamint a megismert érdekképviseleti
vélemények ismeretében javaslom a Szabadság úti Óvoda, mint a Kistérségi Óvoda feladat-ellátási helyének
megszüntetését. Az előzetes kalkuláció alapján a Csemetekert Óvoda 2015. szeptember 1. napjától 3 csoportos
óvodaként működne tovább, azonban ehhez az iskolába felmenő gyermekek helyére legalább 22 gyermek
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beiratkozása esetén van esély. A tényleges csoportszámokat és csoportlétszámokat az óvodai beiratkozást
követően határozhatja meg a fenntartó.
2.

Jókai úti Óvoda – Margaréta óvoda

Az intézményvezető asszony tájékoztatása szerint a Százszorszép Óvodában 2015. szeptember 1. napjára 70
(átszámított létszám: 74 fő) gyermek marad az óvodában, a Margaréta óvodában 19 (átszámított létszám: 21 fő)
gyermek, összesen 89 fő (átszámítva 96 fő).
A Margaréta Óvoda bezárása esetén a Százszorszép Óvoda férőhelyszámával számolva (108 fő) az óvodába még
felvehető átszámított létszám: 12 fő. A védőnői adatok illetve az intézményvezető jelzése alapján kb. 50 gyermek
óvodai beiratkozása várható a gyomai városrészen.
Az óvodai beiratkozásnál figyelembe kell venni a Vásártéri Óvodát is. Az intézménybe szeptemberben felvehető
gyermeklétszám kb. 20-22 fő.
Az adatokból látható, hogy jelenleg a születések száma alapján várhatóan az óvodába beiratkozó gyermekek
létszáma meghaladná a Százszorszép Óvoda férőhelyszámát. A férőhelyszám feletti gyermekek esetében mivel egy
intézményről van szó, szóba jöhet a gyermekek Blaha úti Óvodába való átirányítása. A másik megoldási lehetőség,
hogy a fenntartó a Margaréta Óvodát 1 csoportos óvodaként működteti szeptembertől.
A születésszámok alapján javaslom, hogy az óvodai beiratkozásnál az intézmény tegye lehetővé a szülők számára a
Jókai úti óvodába való beiratkozást is, maximum 1 csoport indításával.
A tényleges csoportszámok és csoportlétszámok meghatározására szintén az óvodai beiratkozást követően térjen
vissza a fenntartó.
A javaslat költségvetési hatása:
Amennyiben az intézmény fenntartója, a Társulási Tanács jóváhagyja az előterjesztésben javasolt csoportszámokat,
valamint az ehhez szükséges óvodapedagógus és nevelő-oktató munkát segítő létszámot és ismertté válik a
ténylegesen beíratott gyereklétszám, módosítani szükséges a Kistérségi Óvoda költségvetését. A pontos
számításokhoz ismerni kell a felmentésre kerülő óvodapedagógusok és dajka felmentési idejét, a felmentés kezdő
időpontját, a dolgozókat megillető egyéb juttatásokat és az óvodába beiratkozott gyermeklétszámot. Az előzetes
számítások és kalkulációk, valamint a 2015. szeptembertől becsült gyereklétszám alapján azt látjuk, hogy 2015. évre
az intézmény költségvetésébe és az önkormányzat tartalékai közé az óvodai feladatellátásra betervezett keret
elegendő lesz a felmerülő kiadások finanszírozására, de végleges számokat az előbb felsorolt információk
birtokában tudunk közölni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslatok
szerint elfogadni.
1. döntési javaslat
"Kistérségi Óvoda feldat-ellátási helyeinek és az engedélyezett alkalmazotti létszám meghatározása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntés elfogadását javasolja a Társulási
Tanács számára:
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda fenntartója a 6/2015. (II. 12.) határozatát visszavonja, 2015. szeptember 1.
napjával a Kistérségi óvoda feladat-ellátási helyeinek számát, az intézmény alkalmazotti létszámát az alábbiakban
határozza meg:
Tekintettel a feladat-ellátási helyek 50 % alatti férőhely kihasználtságára valamint a gyermeklétszám alakulására a
Kistérségi Óvodát 2015. szeptember 1. napjától az alábbi feladat-ellátási helyekkel működteti tovább:
óvoda
székhely
telephely
telephely
tagintézmény

cím

férőhely

Százszorszép Óvoda 5500 Gyomaendrőd Kossuth u.
7.
Margaréta óvoda
5500 Gyomaendrőd, Jókai u. 4.
Csemetekert Óvoda 5502 Gyomaendrőd, Blaha u. 8.
Csárdaszállási
5621 Csárdaszállás, Kossuth u.
7

108

csoportok
száma
4

82
83
25

1
3
1

Napraforgó Óvoda

23.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda fenntartója 2015. szeptember 1. napjától az intézmény engedélyezett
álláshelyeinek számát 30 főben határozza meg:
18 fő óvodapedagógus
9 fő dajka
1 fő óvodatitkár
1 fő pedagógiai asszisztens
1 fő karbantartó

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"A Kistérségi óvoda 2015/2016-os nevelési évre történő beiratkozásának rendje"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntés elfogadását javasolja a Társulási
Tanács számára:
A Társulási Tanács utasítja a Kistérségi Óvoda intézményvezetőjét, hogy a 2015/2016. nevelési évre történő óvodai
beiratkozás során a Szabadság úti Óvodában működő 1 csoportot a Csemetekert Óvodában működő 1 csoportként,
a Jókai úti Óvodát 1 csoportos óvodaként hirdesse meg.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2015. március 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

IKSZT 2014. évi feladatellátásáról beszámoló
Mile Erika
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A KT 103/2014.(II.27.) Gye. Kt. határozatában 2 510 155 Ft előfinanszírozást biztosított a Rózsahegyi Iskola
Diákjaiért Alapítvány részére az IKSZT 2014 évi személyi jellegű finanszírozására, mely összeget az Alapítvány az
MVH elszámolás után kapott meg és utalt vissza az önkormányzat számlájára. Ugyanezen határozatban a 2014 évi
működésre 2 700 000 Ft-ot kaptak, mely felhasználásáról és az IKSZT működéséről a beszámolót Farkas Zoltánné
elnök az előterjesztés mellékleteként küldött meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak tárgyalására.

Döntési javaslat
"IKSZT 2014. évi feladatellátásáról beszámoló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány által készített, az
öregszőlői Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 2014. évi feladatellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 03. 26.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Mile Erika
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Rózshegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány
18390162-1-04

2015.03.10. 0:01:43
Pénznem: HUF

Könyvelési karton

Szűkítési feltételek:
főkönyvi szám: 912 - 912,
nyitó naplóra könyvelt tételekkel.
Kelte

Bizonylat

Megjegyzés

Tartozik

Követel

Egyenleg T/K Napló szám

9 SZÁMLAOSZTÁLY
912 Gyomaendrőd Önkormányzat támogatás
2014.03.12. 008/14

250 000

250 000 K B-24

2014.04.14. 0015/14

220 000

470 000 K B-41

2014.05.08. 0021/14

500 000

970 000 K B-46

2014.07.07. 0035/14

180 000

1 150 000 K B-31

2014.07.10.

2 200

1 147 800 K B-80

2014.07.22. 019/14

250 000

1 397 800 K B-90

2014.09.09. 0046/14

250 000

1 647 800 K B-108

2014.10.21. 053/14

500 000

2 147 800 K B-127

2014.12.11. 0063/14

600 000

2 747 800 K B-152

912

Időszak záró:

2 200

2 750 000

2 747 800 K

9 SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN:

2 200

2 750 000

2 747 800 K

SZÁMLAOSZTÁLYOK ÖSSZESEN:

2 200

2 750 000

2 747 800 K

-1 /1-

Rózshegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány
18390162-1-04

Könyvelési karton

2015.03.10. 0:07:31
Pénznem: HUF

Szűkítési feltételek:
főkönyvi szám: 4511 - 4511,
nyitó naplóra könyvelt tételekkel.
Kelte

Bizonylat

Megjegyzés

Tartozik

Követel

Egyenleg T/K Napló szám

4 SZÁMLAOSZTÁLY
4511 Rövid lejáratú kölcsön Polgármesteri hivatal
2014.01.01.

5 586 594

2014.03.12. 008/14

187 000

2014.04.08. 0014/14

526 335

2014.04.14. 0015/14
4 981 642

2014.05.08. 0021/14

5 434 259 K B-42
452 617 K B-12

187 000

2014.07.21. 018/14

5 773 594 K B-25
5 247 259 K B-9

187 000

2014.04.18. 0017/14

5 586 594 K N-1

561 975

639 617 K B-45
77 642 K B-34

2014.07.22. 019/14

374 000

451 642 K B-89

2014.09.09. 0046/14

188 000

639 642 K B-107

2014.10.21. 053/14

187 000

826 642 K B-128

2014.10.27. 054/14

561 975

2014.12.11. 0063/14
4511

264 667 K B-46
187 000

Időszak záró:

451 667 K B-153

6 631 927

7 083 594

451 667 K

4 SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN:

6 631 927

7 083 594

451 667 K

SZÁMLAOSZTÁLYOK ÖSSZESEN:

6 631 927

7 083 594

451 667 K
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2015. március 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Kulturális Egyesület Komédiás Kör kérelme
Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselőt-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 100/2015 (II. 25) KT számú határozatával a Kulturális
Egyesület Komédiás Kört az OMT-006-13 azonosítójú pályázat pénzügyi elszámolásával kapcsolatban 147.019,-Ft
visszafizetésre kötelezte.
Hajdu László a Kulturális Egyesület Komédiás Kör elnöke újabb elszámolást nyújtott be 2015. március 5-én. Az
elszámolás az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és a döntési javaslat elfogadására.
Döntési javaslat
"Kulturális Egyesület Komédiás Kör kérelme"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kulturális Egyesület Komédiás Kör OMT-006-13 pályázati
azonosítójú szerződés elszámolását elfogadja és a pályázati eljárást a benyújtott elszámolással lezártnak tekinti.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

TAMAELSZ15

ELSZÁMOLÁS A 2014. ÉVI TÁMOGATÁSI ALAPOKRA

A hivatal tölti ki

Benyújtható Gyomaendrőd Város Önkormányzata Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.),
a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.), a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) és a Környezetvédelmi Alapról
szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletek alapján nyújtott támogatások elszámolására

Hatályos: 2014.03.01-től

Érkeztető bélyegző helye

Gyomaendrőd,
év

hó

nap

Az elszámolást ellenőrizte (aláírás): ______________________________

I. Pályázó szervezet adatai:
1. Pályázó szervezet:
Kulturális Egyesület Komédiás Kör
2. Képviselő neve:

3. Azonosító: O M T

Hajdú László

0 0 6

1 3

II. Projekt adatok:
1. Időpontja (intervalluma):

2 0 1 4

2. Résztvevők száma (fő):

3 0 0

0 1

0 1 naptól

3. Megítélt támogatás

2 0 1 4

1 2

3 1

2 3 6 8 1 0

napig
4. Támogatás típus:

6

5. A pályázati cél:

III. A részletes program ismertetése (maximum 2000 karakter):

IV. Az elszámolásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a csatolt
bizonylatok digitális másolatai az eredetivel mindenben megegyeznek.
Gyomaendrőd
helység

2 0 1 5

0 3

0 5

év

hó

nap

A számlaösszesítő lapjai:

1 db.

Hajdú László
_____________________________________
az elszámolást benyújtó képviselőjének neve és címe
Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2015.03.10 13.01.15

ELSZÁMOLÁS A 2014. ÉVI TÁMOGATÁSI ALAPOKRA
Benyújtható Gyomaendrőd Város Önkormányzata Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.),
a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.), a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) és a Környezetvédelmi Alapról
szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletek alapján nyújtott támogatások elszámolására

TAMAELSZ15_01

V. Nyilatkozat
NYILATKOZAT
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 80. § (4)
bekezdése szerinti ellenszolgáltatás költségeire vonatkozó kötelezettség teljesítéséről

Alulírott

Hajdú László
(Kedvezményezett képviselőjének neve),

Kulturális Egyesület Komédiás Kör
(szervezet megnevezése)
képviselője kijelentem, hogy a feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről – ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt, ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is – előzetesen meggyőződtem.
Tudomásul veszem, hogy – a fenti jogszabályhelyre és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. § (1)
bekezdésére hivatkozva – e nyilatkozattal a Kedvezményezett a költségvetési támogatás rendeltetésszerő felhasználására
vonatkozó beszámolási kötelezettségének tesz eleget.
Tudomásul veszem, hogy ennek hiányában a beszámoló nem fogadható el, illetőleg ha ennek nem határidőben vagy
megfelelő módon teszek eleget, e kötelezettségnek teljesítéséig a költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.
A fenti nyilatkozatot elfogadom:

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2015.03.10 13.01.15

ELSZÁMOLÁS A 2014. ÉVI TÁMOGATÁSI ALAPOKRA
Benyújtható Gyomaendrőd Város Önkormányzata Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.),
a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.), a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) és a Környezetvédelmi Alapról
szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletek alapján nyújtott támogatások elszámolására

VI. Számlaösszesítő:
S.sz.
1

TAMAELSZ15_02
1 . oldal

Áthozat az előző oldalról (ft.)

Számla kelte

Számla sorszáma (felső sor)

0
Számla összege (ft)

(az alsó sorban) Felhasználás leírása maximum 150 karakterben

2 0 1 4

0 1

1 2

SZ1EA0280961

4 6 0 0 0

1 6

SZ1EA0280966

4 6 0 0 0

1 1

SZ1EA0280975

4 6 0 0 0

0 6

IM9EA2796359

1 0 0 0 0

1 1

DQ3SA1146481

3 6 2 2 0

2 7

IH4EA0705701

1 0 0 0 0

DQ3EA5251608

4 6 0 0 0

Színházlátogatás
2

2 0 1 4

0 2

Színházlátogatás
3

2 0 1 4

0 4

Színházlátogatás
4

2 0 1 4

0 5

Tábori előkészítő
5

2 0 1 4

0 8

Színházlátogatás
6

2 0 1 4

0 9

Előadások hangosítása
7

2 0 1 4

1 0

1 6

Színházlátogatás
8

9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

Átvitel a következő oldalra (ft.)

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

2 4 0 2 2 0

Nyomtatva: 2015.03.10 13.01.15

6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2015. március 17-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 Központi Sport és Ifjúsági Egyesület pályázatát a határidő lejártát követően nyújtotta be, melyhez méltányossági
kérelmét is csatolta.
A Központi Sport és Ifjúsági Egyesület 2014-ben 300.000,- Ft támogatásban részesült forrása a Bursa Hungarica
maradványösszege volt.
A Templárius Alapítvány szintén kérelemmel fordult a Tisztelt Bizottsághoz, hogy a Gyomaendrődi Éjszakai
Asztalitenisz Klub működését támogatni szíveskedjen.
A Templárius Alapítvány 2014-ben 100.000,-Ft támogatásban részesült, melynek forrása szintén a Bursa Hungarica
maradványösszege volt.
A 2015. évi költségvetésről szóló rendeletben a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra 1,5 M Ft került
elkülönítésre, mely összegből előreláthatólag 500.000,-Ft más célra fordítható.
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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, kérelmek támogatásáról, illetve támogatási javaslatáról
dönteni szíveskedjen.
1. döntési javaslat
""2015. évi támogatást szolgáló alapokra benyújtott pályázatok elbírálása""
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdés b) pontjában
biztosított átruházott hatáskörében eljárva a 2015. évi Sport Alapra benyújtott pályázatokat a következő
támogatásban részesíti.
S.sz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Pályázó
Pályázati azonosító
RUMBA Táncsport Egyesület
SPO-001-15
Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó
SPO-002-15
Egyesület
Sánc Röplabda Sportclub
SPO-003-15
Gyomaendrődi Női Kézilabda Sporegyesület SPO-004-15
Székely Mihály Modellező és Sportklub
SPO-005-15
Korona Biliárd Klub
SPO-006-15
X-Treme Sport Team Egyesület
SPO-007-15
Kner Tánc,- Sport Egyesület
SPO-008-15
Körösmenti Íjfeszítő Egyesület
SPO-010-15
Gyomaendrődi Judo Klub
SPO-011-15
Gyomaendrődi Futball Club
SPO-012-15
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
SPO-014-15
Sportegyesület
KÖRÖS KAJAK SE
SPO-015-15

Megítélt/javasolt támogatás

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
""2015. évi támogatást szolgáló alapokra benyújtott pályázatok elbírálása""
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Központi Sport és Ifjúsági Egyesület működését
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2015-ben………………….. ,-Ft összegben támogassa a ………………………………terhére.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
""2015. évi támogatást szolgáló alapokra benyújtott pályázatok elbírálása""
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Templárius Alapítvány által működtetett
Gyomaendrődi Éjszakai Asztalitenisz Klub működését 2015-ben………………….. ,-Ft összegben támogassa a
…………………………………terhére.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
""2015. évi támogatást szolgáló alapokra benyújtott pályázatok elbírálása""
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

a) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.)
önkormányzati rendelet 6. § (8) bekezdés b) pontjában biztosított átruházott hatáskörében eljárva a 2015. évi
Idegenforgalmi Alapra benyújtott pályázatokat a következő támogatásban részesíti:
S.sz.
1
2
3
4
5
6

Pályázó
Halgasztronómiai Egyesület
Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör
Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak
Gyomaendrődi Egyesülete
Dél-Alföld-Európai-Unió Gazdasági,
Kulturális, Intézmény Együttműködés
Koordináló Egyesület
Rideg Zoltán
GYÜSZTE, Gyomaendrődi Üdültetési
Szövetség Turisztikai Egyesület

Pályázati azonosító
IFA-001-15
IFA-002-15
IFA-006-15

Megítélt/javasolt támogatás

IFA-007-15
IFA-008-15
IFA-009-15

b) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.)
önkormányzati rendelet 6. § (8) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a 2015. évi Idegenforgalmi Alapra benyújtott pályázatok közül az alapítványokat a következő
támogatásban részesítse:
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S.sz.
1
2
3

Pályázó
„Suttyomba” a Viharsarok Népi
Kuturörökségének Megőrzéséért Alapítvány
Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány
Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus
Alapítvány

Pályázati azonosító
IFA-003-15
IFA-004-15
IFA-010-15

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Megítélt/javasolt támogatás

Pályázati projekt adatok
S.sz.

1.

Pályázó

Projekt
időtartama

Résztvevők

RUMBA Táncsport Egyesület 2015‐01‐01‐tól
Pályázat azon.: SPO‐001‐15 2015‐12‐31‐ig

Nyilatkozatok
Cél

80

Igényelt
támogatás

Nem
kizárt

Nem
érin
tett
X

Érin
tett

Utánpótlás nevelés, oktatási feltételek
850000
X
biztosítása, fellépési és versenyzési
lehetőségek szervezése, képzések és szakmai
táborozási feltételek biztosítása
Részletes program: A 43 éves múlttal rendelkező táncklubunk a megváltozott szokások és igények miatt ismét az utánpótlás nevelésre összpontosít egy új
versenyzői korosztály felnevelése érdekében.A szülői igények miatt az utánpótlás nevelés az egyre fiatalabb korosztály felé összpontosul. Míg 20 éve a felső
tagozatos általános iskolások, 10 éve a kisiskolások, addig ma elsősorban az óvodás korosztály az ahol még sikeresen lehet a művészi sport felé orientálni a
fiatalokat.A tánc oktatás és tánpótlás nevelés több helyszínen és több formában valósul meg. Jelenleg három helyszínen folyik az óvodások és kisiskolások
nevelése. Ezen túl a fiatal felnőtt versenyzők és a senior hobby csoport foglalkozásai a gyomai művelődési házban és egyéb bérelt helyeken zajlik.A szétszórt
helyszíneken az oktatáshoz szükségünk lenne modern hordozható hangerősítő és lejátszó eszközökre. A tanításhoz és edzésekhez a tanároknak és
asszisztenseknek megfelelő oktatási eszközöket és tudásbázis eléréseket is biztosítanikívánjuk. Ezen túl biztosítani szeretnénk a továbbképzéseken való
részvételeket is.A gyermek csoportok több városi rendezvényen vesznek részt. A különböző táncos koreográfiákhoz táncos kosztümökkel és tánc cipőkkel
szeretnénk ellátni a fiatalokat.A remélt támogatásból finanszíroznánk még a próbatermek bérletét, a versenyre utazási ás továbbképzési költségeket.A
népszerűsítés és aktív kikapcsolódás érdekében ez évben is megrendezzük a hagyományos ünnepélyes záróbemutatót és nyári tábort is szervezünkaz
érdeklődő gyermekeknek.
Részletes költségvetés
A – Dologi kiadások költségei
A1 – Terembérlet
A2 –
A3 –
A4 – Hirdetés és reklám
A5 – Továbbképzések
A6 – Versenyzési és továbbképzési utazási költségek
A7 –
A8 – Tánckellékek beszerzése
A9 –
B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1 –

950000
350000
0
0
20000
100000
250000
0
230000
0
150000
0
1

B2 –
B3 – Tánc oktatás
B4 –
C – Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1 – Hordozható erősítő, DVD lejátszó változó helyszínű táncoktatáshoz
C2 –
Összes kimutatott költség = (A+B+C)
Önerő
Pályázati projektben igényelhető támogatás

0
150000
0
150000
150000
0
1250000
400000
850000

2

Pályázati projekt adatok
S.sz.

2.

Pályázó

Projekt
időtartama

Résztvevők

Nyilatkozatok
Cél

Igényelt
támogatás

Nem
kizárt

Nem
érin
tett
X

Érin
tett

1500000
X
Az egyesület elsődleges célja, hogy a 15.000
fős Békés megyei településen, illetve annak
vonzáskörzetében a focit, a mozgást szerető
gyermekek számára rendszeres sportolási
lehetőséget biztosítson, és gondozza azok
tehetségét.
Részletes program: Az egyesület alapító tagjai közül mindenki kapcsolódik valamilyen szállal a labdarúgáshoz és a sporthoz. A klubbon belül hat fő végzi a
szakmai munkát. Mindannyian kötődnek a labdarúgáshoz, ketten közülük testnevelő tanárként dolgoznak helyi nevelési‐oktatási intézményekben.Az
egyesület jelenleg öt korosztályban működtet gyermekcsapatot:‐
U7 ‐
U9 ‐
U11 ‐ U 13
‐ U14Jelenleg 85 tagja van az
egyesületünknek. A gyerekek mindegyik korcsoportan hetente három edzésen, sportfoglalkozáson vehetnek részt. Az edzésmunkához saját maguknak kell
beszerezniük a felszerelést (cipő, mez, melegítő), a klub a pályát, a labdákat, illetve versenyek idejére az egységes egyesületi szerelést tudja biztosítani. A
szakmai munkához szükséges eszközökből csak bizonyos elemek (bója, jelzőmez) állnak rendelkezésünkre stb.. Ezért eszközök beszerzésére is szükségünk
lesz még a továbbiakban.Célunk, hogy megfelelő szakmai munkával, jó eszközellátottsággal elérjük azt, hogy a településen minden olyan gyermek, aki
szeretné magát kipróbálni a zöld gyepen, az megtehesse azt, és ne szenvedjen semmiben hátrányt, bármilyen legyen is társadalmi, szellemi, fizikális
helyzete.A „tehetséges gyermekeknek mást és másképpen kell tanítani, kreativitásuk, személyiségük egészének fejlesztését célozva.” (Herskovits 1994)A
tehetséggondozásnak a mindennapi sportba történő beépítésének módszerei részben már kidolgozottak, de fontos, hogy ezek a módszerek a gyakorlatban
is elterjedjenek. Ehhez pedig elsősorban megfelelő attitűdökkel rendelkező és megfelelően képzett, sokféle oktatási módszert ismerő és használni képes
szakemberekre, edzőkre van szükség.Egyre többet hangoztatott elvárás az élethosszig tartó tanulás. Az egyesületnek figyelembe kell vennie, hogy azok a
gyermekek, akik különböző képességekkel, különböző kulturális körülmények közül érkeznek, a sportfoglalkozások alanyai, nem pedig tárgyai. Fontos, hogy
az ismeretek, gyakorlatok elsajátítása az egyén szintjén történjenek. Meg kell keresnünk a tehetséges gyermekek helyét és feladatait, a velük való
foglalkozás eszközeit és módszereit. A sport kiválóan alkalmas arra, hogy a fent említetteket zökkenőmentesen lehessen megvalósítani. Az egyesület hosszú
távú céljai:‐
az egyesület tevékenységének kiterjesztése, hatékony együttműködés kialakítása a helyi közoktatási intézményekkel, valamint a
szomszédos települések közoktatási intézményeivel‐ városi szintű Labdarúgó Tehetséggondozó Műhely alakítás és működtetése, melyben minden városi
közoktatási intézményből részt vesznek a diákok‐
az intézményfokozatok közötti hatékony együttműködési kapcsolat kibővítése, melynek célja a
tehetséges gyermekek és tanulók nyomon követése, az átmenet megkönnyítése, hatékony, folyamatos fejlesztése‐
sportversenyek, illetve készség‐ és
a
képességfejlesztést lehetővé tévő program kialakítása‐ más sportegyesületekkel együttműködési kapcsolat kialakítása, tapasztalatcsere‐
labdarúgáson keresztül a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulók hosszú távú bevonása a labdarúgás vérkeringésébe‐
a tehetséges
Gyomaendrődi
Gyermeklabdarúgó
Egyesület
Pályázat azon.: SPO‐002‐15

2015‐01‐01‐tól
2015‐12‐31‐ig

85

3

gyermekek minél magasabb szintre való eljuttatása, minél nagyobb létszámban történő bevonása az egyesület életébe‐
a gyermekek / labdarúgók
folyamatos nevelés, valamint a csapatszellem kialakításaAz egyesület közvetlen céljai:‐ az egyesület komplex tehetséggondozó, ‐fejlesztő program
kidolgozása, a működtetéséhez szükséges speciális fejlesztési tervek, edzéstervek, dokumentáció elkészítése‐ az egyes sportfoglalkozások készség‐, és
képességfejlesztő feladatai, gyakorlatai a gyermekek óvodai, és iskolai eredményeire is pozitív hatással vannak‐
megfelelő tárgyi feltételekkel
megteremtéseAz egyesület az elmúlt öt évben egyre építi ki a kapcsolatait és egyre szélesebb körben is versenyez, mely arra utal, hogy egyre nagyobb
utazási költségekkel kell számolnia az egyesületnek.Az egyesület főleg alsó tagozatos és óvodás korú gyermekekkel foglalkozik, így a &quot;téli&quot;
hónapokban (november, december, január, február, március) nagyon magas költséget jelent a terembérlet (sportcsarnok, tornaterem). Az egyesület
minden évben focitábor keretein belül zárja az aktuális versenyidőszakot, mely tábor költségei (szállás, étkezés, programok) nagy költséggel járnak.A
csapatjátékok nagy része lehetőséget ad az alkotó képzelet fejlesztésére, az egészségtudatos magatartás kialakítására, illetve a csapat kohéziós erejével
segíti a beilleszkedés elsajátításának
módját.________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________
Részletes költségvetés
A – Dologi kiadások költségei
A1 –

1500000
0
4

A2 –
A3 –
A4 –
A5 –
A6 – Versenyekre való utazás költségei
A7 –
A8 –
A9 – Terembérlet, játékvezetői díj, nevezési ktg., szállásdíj, étkezési díj, programok ktg.
B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1 –
B2 –
B3 –
B4 –
C – Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1 – Eszközök beszerzése, versenyek díjazása
C2 –
Összes kimutatott költség = (A+B+C)
Önerő
Pályázati projektben igényelhető támogatás

5

0
0
0
0
600000
0
0
900000
0
0
0
0
0
400000
400000
0
1900000
400000
1500000

Pályázati projekt adatok
S.sz.

3.

Pályázó

Projekt
időtartama

Résztvevők

Nyilatkozatok
Cél

Igényelt
támogatás

Nem
kizárt

Nem
érin
tett
X

Érin
tett

500000
X
A röplabdát mint labdajátékot népszerűsíteni,
amatőr tornákon való részvétel. Amatőr női‐ és
férfi röplabda és strandröplabda torna
szervezése Gyomaendrődön, strandröplabda
verseny szervezése a Liget Fürdőben,
utánpótlás nevelés.
Részletes program: A pályázattal elnyert támogatás segítséget adna a 2015 évben a heti edzéseknek helyet adó sportcsarnok bérleti díjának kifizetésében,
mely az egyesület legnagyobb költségét jelenti. Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is szeretnénk részt venni a Szarvason megrendezésre kerülő Fakupa
elnevezésű kistérségi vegyes tornákon, amatőr női röplabda tornákon, és néhány játékos országos vegyes tornákon is részt fog venni. Idén is szeretnénk
megrendezni a hagyományos őszi Hármas‐Körös Rplabda Torna elnevezésű versenyünket, valamint mivel idén 15 éves az egyesületünk egy meghívásos,
vacsorával egybekötött ünnepi tornát is szeretnénk szervezni.Nyáron helyi strandröplabda bajnokságot szeretnénk elindítani a Liget Fürdő
közreműködésével, melyet egy egész hétvégés döntő lebonyolításával zárnánk le, valamint a korábban éveken keresztül megvalósult, női‐férfi és vegyes
párosoknak meghirdetett országos tornát is a &quot;gyomai homokra&quot; hoznánk.A pályázati támogatás segítene fedezni asportcsarnokban rendezett
tornák egész napos bérleti díjának összegét, a nyári strandröplabda bajnokság megvalósításához szükséges sporteszközök (2 db háló tartó szerkezet
homokra, strandröplabda háló, eredményjelző tábla, verseny strandröplabdák, pályavonalak stb.) beszerzéséhez, valamint a versenyeken történő
díjazáshoz a kupák, oklevelek, érmek, ajándéktárgyak beszerzését.Ezenkívül szeretnénk egy 15 éves jubileumi új versenymezt csináltatni és szitáztatni az
egyesület játékosainak.
Részletes költségvetés
SÁNC RÖPLABDA
SPORTCLUB
Pályázat azon.: SPO‐003‐15

2015‐01‐01‐tól
2015‐12‐31‐ig

200

A – Dologi kiadások költségei
A1 – sportcsarnok bérleti díja
A2 –
A3 –
A4 –
A5 –
A6 –
A7 –

500000
300000
0
0
0
0
0
0
6

A8 – sportruházat vásárlása
A9 – ajándéktárgyak, oklevél, kupák, érmek vásárlása
B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1 –
B2 –
B3 –
B4 –
C – Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1 – strandröplabda, eredményjelző, hálóantenna, strandröplabda háló, pályavonal, síp, hálótartó szerkeze
C2 –
Összes kimutatott költség = (A+B+C)
Önerő
Pályázati projektben igényelhető támogatás

7

100000
100000
0
0
0
0
0
200000
200000
0
700000
200000
500000

Pályázati projekt adatok
S.sz.

4.

Pályázó

Gyomaendrődi Női
Kézilabda Sportegyesület
Pályázat azon.: SPO‐004‐15

Projekt
időtartama

Résztvevők

Nyilatkozatok
Cél

Igényelt
támogatás

Nem
kizárt

Nem
érin
tett
X

Érin
tett

2950000
X
Településünk női kézilabda sportjának
működtetése, sportolási lehetőségének
biztosítása. Felmenő rendszerű utánpótlás
nevelés, a sportág tömegsport szintű
népszerűsítése. Szabadidő‐, sport‐, és
edzőtáborok ;helyi kupák szervezése,
lebonyolítása.
Részletes program: A Gyomaendrődi Női Kézilabda Sportegyesület immár 15 éve szervezi, irányítja településünk női, leány kézilabda sportját.
Feladatunknak tekintjük a versenyeztetés mellett a tömegsport és szabadidő sport szervezését is, mely lehetőséget nyújt minden gyermek és felnőtt
számára, hogy kipróbálja, megismerje a mozgás által nyújtott élményeket, fejlődési lehetőségeket. Egyesületünkben évente 80 ‐ 120 gyermek és felnőtt
találja meg kikapcsolódását, szórakozását, barátait, tesz szertesti, leleki fejlődéséhez szükséges külső ingerekre. Sportolóink 3 csapatát versenyeztetjük
rendszeresen Békés megye korosztályos bajnokságaiban. Mindhárom csapatunk bajnokságaiban az élmezőnyben végez. Sok örömet szereznek sportszerető
közönségüknek, kik hazai mérkőzéseiket, a sportcsarnokot megtöltve, rendszeresen látogatják. Ferlnőtt, ifjúsági, serdülő csapataink éves szinten 30 ‐ 50
mérkőzést játszanak. Körzeti, megyei, esetenként országos diákolimpiai versenyeken minden évben 4 korosztályban is versenyeznek gyermekeink, szép
eredményeket szerezve településünknek, iskoláiknak. Csapataink bajnoki mérközéseiken túl rendszeres résztvevői helyi és vidéki hagyományteremtő
felkészülési mérkőzéseknek, meghívásos kupáknak. Egyesületünk foglalkozásai, edzései, mérkőzései, edzőtáborai az év 11 hónapjában folyamatos
elfoglaltságot jelentenek sportolni vágyó fiataljainknak. Csapataink edzéseit a Varga Lajos Sportcsarnokban és a város iskoláinak tornatermeiben tartjuk,
korosztályonként heti 3‐4 alkalommal.Rendszeresen szervezünk sportolóinknak hazai és vidéki edzőtáborokat, lehetőséget teremtve ezzel a színes
felkészülésre, a csapatépítésre, számukra különleges programok biztosítására. Egyesületünk sok munkát és anyagiakat fordít utánpótlás bázisának
megteremtésére, kiszélesítésére. Azt vallva, hogy bármilyen sportágat csak így lehet működtetni hosszú távon. Meggyőződésünk, hogy munkánkkal
településünk felnövekvő generációit tesszük testileg, lekileg, szellemileg erősebbé, kiegyensúlyozottabbá.
Részletes költségvetés
2015‐01‐01‐tól
2015‐12‐31‐ig

97

A – Dologi kiadások költségei
A1 – sportcsarnok bérleti díj
A2 – gépkocsi bérlés
A3 –

1500000
400000
200000
0
8

A4 –
A5 –
A6 – utazási költség, szállásdíj, étkezés
A7 – személyszállítás
A8 –
A9 – nevezési díj, szövetségi tagdíj, játékengedély, biztosítás, regisztrációs díj
B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1 – edzői díj
B2 – játékvezetői díj, edzői díj
B3 – játékvezetői díj, edzői díj
B4 – sportorvosi díj, edzői díj
C – Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1 – sportfelszerelés, sportruházat, sporteszköz, serleg, érem, oklevél
C2 –
Összes kimutatott költség = (A+B+C)
Önerő
Pályázati projektben igényelhető támogatás
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0
0
350000
300000
0
250000
1000000
350000
200000
200000
250000
450000
450000
0
2950000
0
2950000

Pályázati projekt adatok
S.sz.

5.

Pályázó

Projekt
időtartama

Résztvevők

Nyilatkozatok
Cél

Igényelt
támogatás

Nem
kizárt

Nem
érin
tett
X

Érin
tett

Székely Mihály Modellező és 2015‐01‐01‐tól
70
Versenydíjak vásárlása.MMSZ tagdíj és
130000
X
2015‐12‐31‐ig
biztosítás.
Sportklub
Pályázat azon.: SPO‐005‐15
Részletes program: MMSZ Tagdíj és biztosítás összege: 55000.‐Ft.2015. augusztusban országos versenyt tartunk, amelyre a versenydíjak megvásárlása
75000.‐ Ft.
Részletes költségvetés
A – Dologi kiadások költségei
A1 –
A2 –
A3 –
A4 –
A5 –
A6 –
A7 –
A8 –
A9 – Versenydíjak és MMSZ tagdíj+biztosítás
B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1 –
B2 –
B3 –
B4 –
C – Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1 –
C2 –

130000
0
0
0
0
0
0
0
0
130000
0
0
0
0
0
0
0
0
10

Összes kimutatott költség = (A+B+C)
Önerő
Pályázati projektben igényelhető támogatás

130000
0
130000

11

Pályázati projekt adatok
S.sz.

6.

Pályázó

Projekt
időtartama

Résztvevők

Nyilatkozatok
Cél

Igényelt
támogatás

Nem
kizárt

Nem
érin
tett
X

Érin
tett

Korona Biliárd Klub
2015‐01‐01‐tól
26
OB1 és OB 2 bajnokságban való szereplés,
281000
X
Pályázat azon.: SPO‐006‐15 2015‐12‐31‐ig
utánpótlás nevelés
Részletes program: Klubunk célja a különböző szintű, OB1 és OB2 bajnokságban való részvétel, és az egyéni pontszerző versenyeken való indulás. Ezeken a
versenyeken a klub évek óta szép eredményt ér el, általában mindig a dobogón végeznek versenyzőink, az OB1‐es csapatversenyt pedig évek óta a Korona
Biliárd Klub nyeri. A 2014‐es évet a 2.‐ik helyen zártuk. Ebben az évben is folytatni szeretnénk ezt a szép hagyományt. Legfőbb célunk az eddigi eredmények
megőrzése, a fiatal klubtagjaink verenyeztetése, hiszen a csapatépítést úgy tudjuk zökkenőmentesen folytatni, ha verseny tapasztalatot szereznek. Hozzá
kell szokni a hosszú versenyekhez, hiszen sok induló esetén akár egész napos koncentrációt igénylő feladatot jelent egy‐egy bajnokság. Ez egyben értelmes
szabadidő eltöltését is jelenti, és egy jó kis közösség kovácsolódott össze. A versenyekről, és a versenyzőinkről rendszeresen tudósítások jelennek meg a
megyei lapban, és a városi újságban is. A Klub által rendezett hét asztalos pontszerző versenyek országos hírűek, és egyre több versenyzői nevezést kapunk.
Ez mind a színvonalas rendezést dícséri, és nemcsak a versenyzők, hanem a családtagok is szivesen jönnek. Ezek a versenyek általában nagyon
szórakoztatóak, a kivülállók számára is. A Liget, a Strand, a sétálóutak, a szép környezet mind vonzerőt jelent, és évről évre több nevezést. 2015‐ös évben a
Szövetség felkérésére 2 Nemzetközi Biliárd verseny megrendezésére kaptunk felkérést. Úgy gondoljuk, hogy ez már külföldre is elviszi Városunk és a Klub
jóhírét, ezért kérjük a város segítségét a munkánk folytatásához.
Részletes költségvetés
A – Dologi kiadások költségei
A1 –
A2 – ügyintézésre használt gépjármű költsége
A3 – asztalok, felszrelések felújítása, szükség esetén cseréje
A4 – Ingek, egyenpólók beszerzése
A5 –
A6 – személygépkocsi, esetleg kisbusz ktg.
A7 –
A8 –
A9 – Szövetségi tagdíj, nevezési díjak
B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1 –

605000
0
30000
240000
50000
0
125000
0
0
160000
0
0
12

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
605000
324000
281000

13

Pályázati projekt adatok
S.sz.

7.

Pályázó

X‐Treme Sport Team
Egyesület
Pályázat azon.: SPO‐007‐15

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

Résztvevők

Nyilatkozatok
Cél

10

Igényelt
támogatás

Nem
kizárt

Nem
érin
tett
X

Érin
tett

Sportpálya látványtervének elkészítésére
500
X
szeretnénk a támogatást, karbantartását,
kertészeti eszközök megvásárlása!A sportpálya
feltartásához, működtetésével kapcsolatos
költségek!
Részletes program: A gyomaendrődi önkormányzattól megkaptuk a sportpálya használatának elvi engedélyét,a következő lépésünk, hogy erre készítettünk
egy látványtervet erre szeretnék felhasználni a sport alapot!A sportpályának az építését és építéso anyagait a kivitelezés költségeit vállalkozók segítségével
tudjuk megvalósítani!A pályának a fentartási költségeit már nem tudjuk finanszírozni!Pl: fűnyírási költségek, szerszám,karbantartási anyagok, keretészeti
szerszámok a környezetet ápoljk és szinten tartsukA monten bike kerékpárpályát szeretnénk megépíteni&quot;3‐4km&quot; a régi temető környéke már
korábban beadtunk terület kialakításához!Az előbbi pályafenntartási munkák erre a területre értendő!A sportpark egyéb földmunkákat fogunk végezni ezt
helyi vállalkozókkal fogjuk létre hozzni!A Magyar Íjász Szövetség és Magyar Kerékpáros Szövetség tagdíját is szeretnénk kifizettni ebből a sportalapból, mivel
a jövőbeni tervünkhöz hozzá tartozik ,hogy országos bajnokságot szertnénk rendezni ezt időben kell jelzni ezért fontos a tagság!A keréppár és az íjjászat
esetében sportfelszerelést is vásárolnunk kell körülbelül 5‐10fő részére gyermekek diákok részére akiket szeretnénk országos bajnokságban
versenyeztetni!Az egyesület sporteszközeivel meg tudjuk ismertetni a sportokat akár gyomaendrődi rendezvényeket is!Célunk,hogy a sportjainakat diákok
közt népszerűsíteni szeretnénk ezért lenne szükség eszközökre!
Részletes költségvetés
A – Dologi kiadások költségei
A1 –
A2 – Jármű
A3 – Fűnyíró vásárlás
A4 – Hírdetés
A5 – Humán
A6 – Utazás
A7 – Szállítás költségei
A8 – Munkaruha
A9 – Látványterv, tervezés

250
0
40
70
15
5
5
20
15
80
14

B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1 –
B2 –
B3 –
B4 –
C – Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1 – Sporfelszerelés a gyermekeknek
C2 –
Összes kimutatott költség = (A+B+C)
Önerő
Pályázati projektben igényelhető támogatás

0
0
0
0
0
350
350
0
600
100
500

15

Pályázati projekt adatok
S.sz.

8.

Pályázó

Projekt
időtartama

Résztvevők

Nyilatkozatok
Cél

Igényelt
támogatás

Nem
kizárt

Nem
érin
tett
X

Érin
tett

Kner Tánc,‐Sport Egyesület
2015‐01‐01‐tól
109
A Kner TSE működési és versenyeztetési
1000000
X
Pályázat azon.: SPO‐008‐15 2015‐12‐31‐ig
költségeinek támogatása
Részletes program: A Kner TSE immáron öt éve Békés Megye legeredményesebb táncsport egyesülete. Az elmúlt évben 27 versenyen vettek részt
táncosaink, ahonnan 80 döntős helyezéssel tértek haza, melyből 30 érmes helyezés. A tavalyi évhez képest sokkal több nemzetközi versenyen szerepeltek, a
világ legnagyobb versenyein is részt vettek, így a világranglistákon is többen szép helyen állnak az év végén.2015‐ben is a legfőbb célunk a versenytánc
népszerűsítése, a szabadidő hasznos eltöltésére való örekvés, és az egészséges életmódra való nevelés volt. Céljaink között szerepel, hogy versenyzőink
minél jobb eredményeket érjenek el a nem csak a hazai, hanem a nemzetközi táncversenyeken is. Táncosaink egyre ismertebbek országos, sőt nemzetközi
szinten, ezért úgy gondoljuk, megérdemlik az odafigyelést, és támogatást. Egyesületi szinten mi erőnk felül próbáljuk megteremteni a biztos alapot, de nagy
szükségünk van a város támogatására is. Gyomaendrőd Város támogatását éppen ezért versenyzőink sikeres felkészülésére, versenyeztetési és
versenyrendezési költségekre és pedagógusaink továbbképzésére valamint egy darab laptop vásárlásra szeretnénk fordítani. A költségvetésben nem
szerepeltetjük az összes felmerülő költséget, csupán azon kölségeket, melyeket a pályázatból szeretnénk finanszírozni.Egyesületünk a támogatást az
alábbiakra kéri:‐Terembérleti díjak: tánctáborok és intenzív tréningek terembérleti díjai‐ Versenyeztetési költségek (utazás, szállás, nevezés, étkeztetés
költségei, sportruházat): Táncosaink egész évben részt vettek az (Magyar Tánc‐Sport SzakSzövetség) versenynaptárában meghirdetett különböző klubközi
versenyeken, területi bajnokságon, országos bajnokságokon, magyar bajnokságon és ranglista versenyeken, és nemzetközi versenyeken is megmérettették
magukat. Idén négy versenyt szeretnénk kiemelten támogatni:2015 augusztus Németország (Stuttgart) Európa legjelentősebb táncversenyére a
legeredményesebb 4 párosunk kijutását szeretnénk támogatni2015 augusztus Zánka, Gyermek és IfjúságiTáncfesztivál ‐minden versenykönyves
versenyzőink részére2015 november Ausztria (Bécs) legeredményesebb 4 párosunk kijutását szeretnénk támogatni2015 december Horvátország (Maribor) ‐
magas osztályos pársoaink kiutazását támogatjuk (8 páros)‐Versenyrendezési költségek: 2015.április 11‐én ismét egyesületünk rendezheti meg a C és B
Tíztánc Országos Bajnokságot, melynek pontozóbírói és számlálóbírói költségeihez kérnük támogatást‐Továbbképzések költségei: nagy hangsúlyt fektetünk
táncpedagógusaink képzésére. Büszkék vagyunk rá, hogy nálunk csak aktív edzői licenccel rendelkező pedagógusok és asszisztensek tanítanak, melynek
alapfeltétele az éves képzéseken való részvétel. Ehhez, valamint külföldi továbbképzések (Bécs és Stuttgart) költségét szeetnénk támogatni edzőinknek.‐PR,
marketing költségek: plakátok, szórólapok készíttetése, honlap frissítése, fejlesztése‐laptop vásárlás: nagy szükségünk lenne egy új laptopra, melynek a
táncversenyünk lebonyolításában jelentene nagy segítséget, valamint a tanítás során is erről tudnánk játszani zenéket. Gépeink nagyon elavultak már, és
legtöbbször a táncpedagógusaink saját gépeivel dolgozunk.Tagság, taglétszám:Egyesületünk táncóráira 4 éves kortól járnak gyermekek, és még nyugdíjas
korosztályú táncosunk is van. Utánpótlás létszám: 52 fő, Versenyzőink létszáma: 60 fő egyesület vezetősége, pártoló tagok: 5 fő. Összesen: 117 fő.
Részletes költségvetés
16

A – Dologi kiadások költségei
A1 – tánctáborok, intenzív tréningek terembérleti díjai
A2 –
A3 –
A4 – plakát, szórólap költségei, honlap frissítés, karbantartás költségei
A5 – oktatás, továbbképzés díjai
A6 – versenyzők, valamint a versenyvezető testület utazási költségei
A7 –
A8 –
A9 – MTáSZ tagdíj, versenyrendezési díj, vendégoktatók, pontozóbírók, számlálóbírók tiszteletdíjai
B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1 –
B2 –
B3 –
B4 –
C – Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1 – laptop beszerzés
C2 –
Összes kimutatott költség = (A+B+C)
Önerő
Pályázati projektben igényelhető támogatás

17

900000
200000
0
0
40000
50000
150000
0
0
460000
0
0
0
0
0
100000
100000
0
1000000
0
1000000

Pályázati projekt adatok
S.sz.

9.

Pályázó

BÉKÉS MEGYEI DIÁKSPORT
EGYESÜLET
Pályázat azon.: SPO‐009‐15

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

Résztvevők

Nyilatkozatok
Cél

2200

Igényelt
támogatás

Nem
kizárt

Nem
érin
tett
X

Érin
tett

GYOMAENDRŐD VÁROS ÉS A KÖRZETÉBE
500000
X
TARTOZÓ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK DIÁKSPORT
SZERVEZETEINEK KÖRZETI DIÁKOLIMPIAI
VERSENYEINEK RENDEZÉSE, LEBONYOLÍTÁSA.
Részletes program: A Gyomaendrődi Városi Diáksport Bizottság 2015. évi diákolimpiai versenyrendszerének és körzetében rendezett hagyományteremtő
sportrendezvényeinek szervezése, lebonyolítása. A versenyrendszerhez kapcsolódó szervezői, játékvezetői díjak, díjazási költségek (érem, serleg, gravírozás,
oklevél) finanszírozása.2015‐ös I.‐VI. korcsoportos tervezett versenyei.Tavaszi időszak:1. játékos sportverseny2. sakk3. asztalitenisz4. úszás5. Március 15.
Kupa (labdarúgás, kéilabda)6. kézilabda7. labdarúgás8. atlétika versenyek (többpróba, mezei futás, egyéni atlétika pályabajnokság)9. kosárlabda10.
röplabdaŐszi időszak:11. labdarúgás12. atlétika versenyek (egyéni)13. teremlabdarúgás14. Októóber 23. Kupa15. kosárlabda16. kézilabda17. röplabda
Részletes költségvetés
A – Dologi kiadások költségei
A1 –
A2 –
A3 –
A4 – irodaszer (fénymásolópapír, írószerek)
A5 –
A6 – útiköltség
A7 –
A8 –
A9 – díjazás költségei (érem, serleg, oklevél, gravírozás)
B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1 –
B2 – körzetfelelősi tiszteletdíj
B3 –
B4 – versenybírói díj és annak járulékai
C – Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése

210000
0
0
0
20000
0
20000
0
0
170000
290000
0
80000
0
210000
0
18

C1 –
C2 –
Összes kimutatott költség = (A+B+C)
Önerő
Pályázati projektben igényelhető támogatás

0
0
500000
0
500000

19

Pályázati projekt adatok
S.sz.

10.

Pályázó

Körösmenti Íjfeszítő Egylet
Pályázat azon.: SPO‐010‐15

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

Résztvevők

Nyilatkozatok
Cél

17

Igényelt
támogatás

Nem
kizárt

Nem
érin
tett
X

Érin
tett

1115000
X
íjászat népszerűsítése.
Kultúrált,biztonságos íjászati lehetőség
biztosítása a város lakosainak, szükséges tárgyi
feltételek biztosítása. Színvonalas,nagy
létszámú versenyek rendezése.
Részletes program: A Körösmenti Íjfeszítő Egylet 2015 évi programja, cékitűzése:Szeretnénk a város lakosságának szélesebb köréhez eljutni, beumtatni és
megszerettetni az íjászatot. Számunkra is fontos, hogy minél többen megkedveljék ezt a sportot, ami nem csak remek kikapcsolódást nyújt, hanem
rendszeres edzések mellett fejleszti és kialakítja a fegyelmet, kitartást, koncentrációs képesség fejlődést, valamint mentális egyensúlyt. 2014‐ben talán a
legsikeresebb kitelepülésünk a szüreti mlatságon tartott, illetve a Kis Bálint napon lebonyolított íjászat volt. 2015‐ben szeretnénk több alkalommal íjászati
lehetőséget nyújtani a Gyomaendrődi lakosoknak, kitelepüléssel, illetve edzéseinken való résztvételi lehetősséggel.Áprilisban harmadik alkalommal
rendezzük meg a Körösmenti Íjfeszítő Viadalt, melyre az előző két alkalommal 160km‐es körzetből 99, illetve 133 versenyző érkezett, ami íjász körökben
igen jónak számít. Az ősz folyamán is tervezünk egy versenyt, valamint 2016 januárjábana spotcsarnokban. A biztonságos, és kultúrált kitelepüléshez, a
színvonalas versenyrendezéshez elengedhetetlen a technikai, tárgyi háttér megléte. Egyesületünk önerőből csak hosszú évek alatt tudna eljutni egy
megfelelő szintre.A pályázati támogatást 100%‐ban vesszőfogó és védőháló vásárlására kívánjuk fordítani.‐ Polifoam vesszőfogó 30db vegyes 480000Ft‐ 3D
vesszőfogó 10db vegyes
395000Ft‐ Vesszőfogó védőháló
240000Ft Az egyesület várható éves bevétele 350000‐450000Ft
lesz, amit sikeres pályázat esetén az alábbiakra kívánunk felhasználni:‐ Működési költségek‐ Tagok versenyeztetése‐ Hagyományőrző viselet beszerzése‐
Verseny előkészítés‐ Vendég felszerelés vásárlás, íj‐tegez‐nyílvessző‐kesztyű (kb 50000Ft/személy)‐ Pályázaton nyert támogatásból vásárolt vesszőfogókhoz,
illetve védőhálóhoz szükséges tartó/rögzítő eszközök beszerzése, elkészítése.‐ Családi nap lebonyolítása
Részletes költségvetés
A – Dologi kiadások költségei
A1 – Lődomb és környezetének karbantartása
A2 –
A3 – fűnyíró, fűkasza
A4 –
A5 –

65000
25000
0
10000
0
0
20

A6 – Tagok versenyeztetése, nevezési díj
A7 –
A8 –
A9 –
B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1 –
B2 –
B3 –
B4 –
C – Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1 – Vesszőfogó, védőháló, íjászfelszerelés
C2 –
Összes kimutatott költség = (A+B+C)
Önerő
Pályázati projektben igényelhető támogatás

30000
0
0
0
0
0
0
0
0
1120000
1120000
0
1185000
70000
1115000
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Pályázati projekt adatok
S.sz.

11.

Pályázó

Gyomaendrődi Judo Klub
Pályázat azon.: SPO‐011‐15

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

Résztvevők

Nyilatkozatok
Cél

71

Igényelt
támogatás

Nem
kizárt

Nem
érin
tett
X

Érin
tett

Gyomaendrőd judo sportjának fejlesztése. A
2870000
X
jelenlegi és lendő tagok részére szabadidős és
versenysport lehetőség biztosítása.
Részletes program: A Gyomaendrődi Judo Klub a korábbi évekhez hasonlóan szeretné megőrizni társadalmi szerepét a városon belül, mind
eredményességben, mind nevelő fejlesztő szerepben.Az igényelt támogatás ezen célok összefoglalásaként lett megtervezve, amibe több dolog is szerepet
játszott.Versenyeztetés: A versenyeken való szereplés költséges, illetve a felkészülés igen komoly anyagi hátteret igényel.Verseny és esemény rendezés: A
különböző sportesemények megrendezése, amivel klubunk évárosunk ismerettségét növelhetjük. A hagyományos Gyomaendrőd Kupa és Gyomaendrődi
Judo Gála fontos szerepet tölt be életünkben.Edzőtáborok révén sok versenyzőt, iletve klubot sikerül városunkba csábítan.A klub az elmúlt időszakban nagy
figyelmet fordított a szabadidősport fejlesztésére, aminek eredményessége elvitathatatlan, ám támogatás nélkül nem fenttartható.Tagjainknak igyekszünk
a sport szépségét megmutatni, az ehhez szükséges feltételeket megteremteni. A szabadidő hasznos eltöltése szintén alapvető szükséglet és fontos
feladat!Sportolóink mindig a lehető legjobb felkészülési feltételek mellett érték el a Magyar Bajnoki, Diákolimpiai győzelmeket, ám ahhoz hogy városunkban
tartsuk őket, komolyabb háttérre van szükség.A Gyomaendrődi Judo Klub több olyan programot épített fel, ami a fent említett célok megvalósítását célozza
meg, ehhez azonban támogatás, anyagi háttér szükséges, annak érdekében, hogy ne csak a jó anyagi helyzetben lévő sportolók és családok tudják magas
színvonalon űzni sportágunkat!
Részletes költségvetés
A – Dologi kiadások költségei
A1 – Karbantartás, felújítás
A2 –
A3 –
A4 –
A5 –
A6 – Versenyre utazás, ügyintézés
A7 –
A8 –
A9 – Nevezési díjak, orvosi költségek, táplálék kiegészítők
B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei

1670000
120000
0
0
0
0
800000
0
0
750000
0
22

B1 –
B2 –
B3 –
B4 –
C – Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1 – , sportfelszerelés
C2 –
Összes kimutatott költség = (A+B+C)
Önerő
Pályázati projektben igényelhető támogatás

0
0
0
0
1200000
1200000
0
2870000
0
2870000

23

Pályázati projekt adatok
S.sz.

12.

Pályázó

Gyomaendrődi Futball Club
Pályázat azon.: SPO‐012‐15

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

Résztvevők

Nyilatkozatok
Cél

135

Igényelt
támogatás

Nem
kizárt

Nem
érin
tett
X

Érin
tett

A labdarúgó sport népszerűsítése. Rendszeres
500000
X
testedzési lehetőség biztosítása az egyesület
tagjai számára. A nemzeti bajnokságban való
sikeres szereplés. Az utánpótlás megfelelő
szintű nevelése.
Részletes program: A Gyomaendrődi Futball Club felnőtt és utánpótlás igazolt sportolói az MLSZ Békés Megyei Igazgatósága által kiírt baj‐nokságokban
szerepelnek és ennek kapcsán egész évben rendszeresen használják a sportpályákat az edzések, a baj‐nokságra való felkészülés és a bajnoki mérkőzések
lejátszására. E célok érdekében az egyesület két sporttelepet tart fenn: az Erzsébet ligetit és a Népligeti útit.A sportpályák területei:
Népligeti út: kettő
nagyméretű labdarúgó pály, a kísérő övezetekkel, edző területek, lelátó és egyéb zöld övezetek.
Az összes zöldterület: 25.000 m2.
Erzsébet
liget:kettő nagyméretű labdarúgó pálya (egy saját kézben, egy magán kézben amelyet ideiglenesen lehet
használni), a sportpályát kísérő övezetekkel,
lelátó és egyéb zöldövezetek.
Az összes terület: 18.000 m2.A két sportpálya zöldterülete: 43.000 m2.A két sporttelep gyepfelületének karbantartására
‐ fűnyírás, gyepszellőztetés, öntözés, permetezés, műtrágyázás,hengerezés ‐ kívánja fordítani a megítélt támogatást a sportegyesület.A sportpályák
fűnyírása március elején kezdődik és minden év novemberében fejeződik be. Ezen időszak alatt jelentős számban kell a sportpályákat nyírni. Kezdeti
időszakban heti egy alkalommal, az öntözés beindulása után kéthetente legalább három alkalommal. Hengerezést évente több alkalommal végzünk a
gyepfelület egyenletességének elérése érdekében. Az öntözés időszaka a mindenkori aktuális időjáráshoz igazodik.Az öntözést villanymotoros öntöző
szivattyúval végezzük, meghibásodás esetén benzinmotoros szivattyúval tudjuk helyettesíteni. Évente legalább egy alkalommal műtrágyát is szór az
egyesület a sportpályákra a fű intenzívebb és dúsabb növekedése érdekében. A gyepfelület gondozása érdekében tavasszal a növekedés beindulása után
permetezéssel védekezünk a nem kívánt idegen fűfélék ellen.A mérkőzések lejátszásához a sportpályák vonalazását szabályzat írja elő, az ehhez szükséges
anyagokat valamint a vonalazó szrekezet esetleges javítási költségét is ebből a pályázati forrásból kívánjuk biztosítani.
Részletes költségvetés
A – Dologi kiadások költségei
A1 –
A2 – Üzemanyag (benzin, gázolaj) fűnyírásra, hengerezésre, eszközök javítási és anyag költsége
A3 – Elektromos öntöző szivattyú javítási‐karbantartási költsége, sportpálya vonalazás költsége
A4 –
A5 –
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500000
0
420000
80000
0
0

A6 –
A7 –
A8 –
A9 –
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
0
0
0
0
500000
0
500000
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Pályázati projekt adatok
S.sz.

13.

Pályázó

Gyomaendrődi Futball Club
Pályázat azon.: SPO‐013‐15

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

Résztvevők

Nyilatkozatok
Cél

135

Igényelt
támogatás

Nem
kizárt

Nem
érin
tett
X

Érin
tett

A labdarúgó sport népszerűsítése. Rendszeres
5400000
X
testedzési lehetőség biztosítása az egyesület
tagjai számára. A nemzeti bajnokságban való
sikeres szereplés. Az utánpótlás megfelelő
szintű és hatékonyságú nevelése.
Részletes program: A Gyomaendrődi Futball Club felnőtt és utánpótlás igazolt sportolói az MLSZ Békés Megyei Igazgatósága által kiírt bajnokságokban
szerepelnek. Ennek kapcsán egész évben rendszeresen használják a sportpályákat az edzések, a baj‐nokságra való felkészülés és a bajnoki mérkőzések
lejátszására.Mint minden egyesület számára, így a mi egyesü‐letünknek is fontos az utánpótlás, ezért a sportegyesületünk is sokat áldoz erre a területre,
hiszen a célok között sze‐repel helyi fiatlok minél nagyobb számú szerepeltetése a csapatban, hiszen a feltörekvő generáció biztosítja a rend‐szeres
sportolóiutánpótlást. Ezért is tartjuk fontosnak fiataljaink rendszeres testedzését, versenyeken való részvétel‐üket. Az utánpótlás csapataink ebben az
évben is több hazai és nemzetközi labdarúgó tornán vesznek részt, ahol kép‐viselik a városunkat, egyesületünket.Fontosnak tartjuk a testvérvárosi
kapcsolatok ápolását. Ennek érdekében lehetőségeinkhez képest a testvérvárosok felnőtt csapataival évente 1‐1 alkalommal barátságos labdarúgó
mérkőzést játszunk itthon és a testvérvárosi telepü‐léseken is.A sportegyesületi célok eléréséhez biztosítani kell a megfelelő hátteret is, mert ezek nélkül
lehetetlenek lesznek a kitű‐zött célok. Céljaink elérésének érdekében egyesületünk két sporttelepet tart fenn: az Erzsébet ligetit és a Népligeti
útit.Sporttelepeink bajnoki mérkőzésre alkalmas megvilágított füves labdarúgó pályával rendelkeznek, a nézőtér ülőpa‐ dokkal ellátott, salakos futó‐ és
atlétika pályával, a gyomai városrészen lévő Erzsébet ligeti sporttelepen salakos kispályával rendelkezik. Kiszolgáló egységként öltözők, zuhanyzók,
klubterem, büfé is rendelkezésre áll. A két sporttelep zöldfelületeinek szakszerű karbantartása ‐ fűnyírás, permetezés, szellőztetés, műtrágyaszórás,
hengerezés jelentős anyagi erőt igényel. A Tisztelt Képviselő Testület a 2015.évi költségvetésében a &quot;Sport Alap&quot; összegből kötött felhasználás
címen is biztosít támogatást a két sporttelep fenntartására. Ez atámogatás sajnos nem fedezi az erre fordítandó egész éves költségeket. A költségeink
fedezésére kiegészítésként igénybe vesszük a támogatóink segítsé‐gét és a sok felajánlott társadalmi munkát is. A célok eléréséhez fenn kell tartani a
kiszolgáló létesítményeket, mint pl. a pályavilágítást, épületeken belüli öltözőket, zuhanyzókat, szertárakat is. Költségvetésünkben jelentős összegeket
tesznek ki az éves közüzemi díjak. Az Önkormányzat támogatása éppen ezért is elengedhetetlen számunkra.Az idei évben szeretnénk emelni a
mérkőzéseink kilátogató nézőink számát, melyet megfelelő hírdetési lehetőségek kihasználásával és természetesen elsősorban szórakoztató játékkal
kívánunk elérni. A megfelelő szakmai célok eléréshez szeretnénk, hogy az edzőink továbbképzéseken vegyenek részt, így segítve a gyerekek szakszerű
felkészítését a sportra, az egészséges életmódra. Célunk a helyi Gyermeklabdarúgó Egyesülettel való közös együttműködés, melynek eredményeképpen
lehetőleg minél több gyermek és helyi gyermek sportoljon egyesületünkben serdülő‐, ifjúsági ‐ és később a felnőtt csapatban is. Éppen ezért a
sportpályáinkon helyet biztosítunk egészen az óvodás korosztálytól kezdve az általános iskolai alsó‐ és felsőtagozatos diákokon keresztül a szakiskolás és
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középiskolás diákoknak is. Biztosítjuk a diákok számára a szabadtéri testnevelési órák és a délutáni sportfoglalkozások kultúrált körülmények közötti
magtartá‐sának lehetőségét is. Az iskolák kereteiben működő Diáksport Egyesületek a versenyekre való felkészülések során is rendszeres használói
sporttelepeinknek. Iskolai versenyek, kispályás tornák is rendszeresen helyt kapnak a sportpályá‐kon. Civil szervezetek, baráti társaságok is több alkalommal
használják hétvégeken a sportpálya létesítményeit.Célunk, hogy továbbra is megszerettessük a fiatalokkal a mozgást, a sportot, az egészséges életmódot. A
fent felsorolt intéz‐mények egész évben térítés mentesen használják a sportlétesítményeket, egyesületünk a pályák fentartásával segíti a megrendezésre
kerülő rendezvényeket.Az elnökségnek és a baráti körnek is egész évben jelentős feladatot ad az egyesület működési költségeinek fedezésé‐hez szükséges
pénzeszközök összegyűjtése. Az Önkormányzat &quot;Sport Alap&quot;‐ból biztosított támogatásának jelentős részét a közüzemi számlák, sportpálya
épületeinek karbantartási költségei; a sporttelepek gyepfelületének karbantartási költségei; sportversenyek és sportrendezvények utazási költségei,
sporteszközök‐, sportfelszerelések‐, sportruházati költségei; nevezési díjak, tagsági díjak, játékvezetői‐, sportorvosi‐ és versenyeztetési díjak, sportpálya
hitelesítési díjak valamint egyéb fenntartási díjak (tisztító‐, mosó‐ és öblítőszerek, védőital, pályafestési), költségek teszik ki.Az Önkormányzati támogatás
elengedhetetlen a sportegyesület működése érdekében, valamint a megfogalmazott célok eléréséhez, a sportolók egész éves sportolásának
biztosításához.___________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________________________________________
________
Részletes költségvetés
A – Dologi kiadások költségei
A1 – Közüzemi díjak (víz,gáz, villany, szemét szállítás),ingatlan karbantartás költségei, egyéb költségek
A2 – Üzemanyag (bentin,gázolaj) fűnyírásra,öntözésre,hengerezésre,eszközök javítási‐ és anyag költségei
A3 – Egyéb sportegyesületi eszközök,berendezések karbantartási, javítási költségei
A4 – Sportesemények hirdetése,reklámozása, plakátok ‐, mérkőzésbelépők nyomdaköltségeinek fedezése
A5 – Edzők sportszakmai képzései, vezetői sportmenedzseri képzés
A6 – Személyszállítás autóbusszal, személyautó költségtérítés,tömegközlekedési eszköz költségtérítés
A7 –
A8 –
A9 – Tagsági‐,nevezési‐,pályázati,versenybírói‐,versenyengedélyi díj,mosó‐tisztítószer díja,papír‐írószer
B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1 –
B2 –
B3 – Sportorvosi díj, büntető lapok díja, ellenőri díj
B4 –
C – Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1 – Sporteszközök, sportfelszerelések költségei
C2 – Számítógépes szoftver, zenei liszensz költségei
Összes kimutatott költség = (A+B+C)
Önerő
Pályázati projektben igényelhető támogatás
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5650000
1700000
400000
400000
100000
250000
1700000
0
0
1100000
300000
0
0
300000
0
2050000
2000000
50000
8000000
2600000
5400000

Pályázati projekt adatok
S.sz.

14.

Pályázó

Projekt
időtartama

Résztvevők

Nyilatkozatok
Cél

Igényelt
támogatás

Nem
kizárt

Nem
érin
tett
X

Érin
tett

Gyomaendrőd Kis Bálint
2015‐01‐01‐tól
450
Az iskola tanulóinak sport és szabadidős
570000
X
Általános Iskola
2015‐12‐31‐ig
tevékenységéhez a szükséges feltételek
Sportegyesület
megteremtése
Pályázat azon.: SPO‐014‐15
Részletes program: Egyesületünk alapító okirata alaján a működésünk fő célja és feladata a iskola sportéletének szervezése és irányítása. Az alábbi
tevékenységek segítik e célok megvalósulását:‐ a tanulók versenyzési lehetőségeinek biztosítása a nevezési díjak és utazási költségek kifizetésével‐
versenyek,programok szervezése és lebonyolítása‐szabadidős tevékenységek biztosítása‐a testnevelés órák, a mindennapos testnevelés feltételeinek
megteremtése az új eszközök beszerzésével és aelhasználódottak pótlásával‐ a sport és a testnevelés területén az új programok és koncpciók megismerése
és alkalmazása ( Kölyökatlétika, NETFIT,&quot;TE IS&quot; programok)Az előzőekben felsoroltak megvalósításához egyesületünk a befolyt tagdíjakat és a
pályázatokból elnyert támogatásokat használja fel.A 2015‐ös sportalapból szeretnénk pályázni ezen célok megvalósításához.Sikeres pályázat esetén a
támogatásból terembérleti díjakat, versenyek nevezési díjait,utazási költségeket és versenyek lebonyolításához szükséges költségeket fedeznénk. Az
elhasználódott eszközök helyébe újakat próbálunk beszerezni,hogy a felkészüléshez a feltételek megfelelőek legyenek.A támogatási időszakban
egyesületünk továbbra is megrendezi a hagyományos rendezvényeit,melyek a következők:‐ a tavaszi időszakban a Kihívás napján szervezünk iskolán belüli
programokat,melyek Gyomaendrőd eredményes szereplését elősegítik a városok közötti versengésben‐ a Kis Bálint Napok keretében családi
spotvetélkedőt szervezünk, melyigen népszerű a gyerekek és a szülők körében egyaránt.‐ ősszel, a Magyar Diáksport Napján ismét szeretnénk megtartani
a 2015 méteres futást,valamint sportági bemutatók megszervezésével igyekszünk a városban működő sportegyesületek tevékenységét megismertetni
iskolánk tanulóival.‐ téli programjaink közül a &quot;Rénszarvas kupa&quot; ügyességi vetélkedő megrendezése a legnépszerűbb,melyen az iskola minden
évfolyamáról szerepelnek gyerekek. A vetélkedésben a pedagógusok is aktívan részt vesznek..A tervezett programjaink megvalósítáűsához és az előzőekben
meghatározott célok érdekében szeretnénk benyújtani pályázatunkat.
Részletes költségvetés
A – Dologi kiadások költségei
A1 – Terembérleti díj a versenyekre való felkészüléshez
A2 – Gépjármű kölcsönzési díj a versenyekre való eljutáshoz
A3 –
A4 – Versenyek, programok szervezéséhez szükséges kellékek
A5 –

420000
100000
50000
0
20000
0
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A6 – Utazási költségek a versenyeken való részvételhez
A7 –
A8 –
A9 –
B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1 –
B2 –
B3 –
B4 –
C – Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1 – Sporteszközök,díjak, sportfelszerelések.
C2 –
Összes kimutatott költség = (A+B+C)
Önerő
Pályázati projektben igényelhető támogatás

250000
0
0
0
0
0
0
0
0
150000
150000
0
570000
0
570000
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Pályázati projekt adatok
S.sz.

15.

Pályázó

KÖRÖS KAJAK SE
Pályázat azon.: SPO‐015‐15

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

Résztvevők

Nyilatkozatok
Cél

110

Igényelt
támogatás

Nem
kizárt

Nem
érin
tett
X

Érin
tett

A kajakedzések, versenyeztetés feltételeinek
3500000
X
megteremtése.Szabadidős programok
létrehozása az egészséges életmőd
népszerűsítése érdekében. Az egyesület
működési költségeinek forrásteremtése.
Részletes program: A Körös Kajak Sportegyesület 17 éves múltra visszatekintő kiemelkedő sporteredményeket felmutató egyesület. Célunk: lehetőséget
biztosítani a város lakóinak, az iskolás korú gyermekeknek és fiataloknak a vízi sportok, elsősorban a kajak és úszás megismerésére, versenyszerű űzéséré.A
sportszervezet a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét kínálja, programjában a gyerekek és fiatalok egészséges életmódra nevelése, a mindennapos
testmozgás biztosítása, a kajak, kenu és sárányhajó népszerűsítése, versenyeztetés, versenyzők kinevelése, vízitúrák, versenyek, edzőtáborok megrendezése
szerepel.A versenysport terén célunk a már elért eredményességi szint fenntartása, az eredményesség javítása. Márciustól októberig eveznek a sportolók a
Fűzfás‐zugi holtágon, valamint a Körösön, heti öt alkalommal, amit a nyári szünetben heti 10‐re emelünk. Októbertől márciusig folynak a téli erőnléti
edzések, úszás, futás, konditermi edzések.15‐ban is részt veszünk az Országos versenyeken, diákolimpián, körzeti versenyeken,valamint az ifjusági és felnőtt
válogatókon, szeretnénk ha az eredményes versenyzőink a világbajnokságokra is eljutnának. Júliusban egy egyhetes edzőtáborban készülnek a versenyzőink
az Országos bajnokságra. Az általános iskolás gyerekek a nyári táborunkban hasznosan tölthetik szabadidejüket. Idén is megrendezzük a már hagyománnyá
vált Viharsarok Kupát a gyomai szabad strandon. Emellett sárkányhajó és kenu népszerűsítő versenyeket, túrákat szervezünk a Körösön a Sport iránt
érdeklődőknek. Évente két alkalommal családi napot rendezünk, ahol együtt evezhetnek a szülők a gyermekeikkel. Sárkányhajós csapatunk idén is részt
kíván venni a környéken rendezett sárkányhajós fiesztákon.Bekapcsolódunk a városi rendezvényekbe, mint p1: Kihívás Napja, Föld Napja, Sajt és Túró
Fesztivál.Költségvetés:A1. A fűzfás‐zugi vízitelep víz, áram, gáz és karbantartásának éves díja 120 000 ft. Az épület biztosítási díja70 000 ft. A tavaly átadott
Halász István csónakház, ahonnan a szabadidősprogramok indulnak, fenntartási költsége és biztosítási díja 100 000 fi A téli edzésekre tornatermet és
konditermet kell bérelni, ennek éves díja 350 000 ft. A2. Az egyesület tulajdonában egy 9 személyes kisbusz van, biztosítási díja, alkatrész és
üzemanyag költsége 400 000 ft. A3. A két hajószállító futó biztosítási díja, kísérőhajóba benzin az edzésekre és a kétnapos versenyre 200 000 ft.A4.
Szórólapok, plakátok, molino készítésére 50000Ft.A5. Két edzőnk továbbképzésére 50000FtA6. Aversenyzők versenyekre való eljuttatása az egyesületi
kisbusz mellett az edző ás szülők gépkocsijával történik, kiküldetési rendelvényre 250 000 ft‐ot költünk. Az egyhetes tábor szállás költsége 350 000 ft, a
többnapos versenyek szállásdíjai 300 000 ft‐ba kerülnek. A7. Utánfutó kölcsönzés 20000Ft.A8. Az egységes megjelenés érdekében sportruházatot
vásárolunk 250 000 ft értékben.A9. Versenyrendezés költségei, mint pl: orvosi felügyelet, hangosítás, versenybírók tiszteletdíja, egyéb szolgáltatások 200
000 ft.Leigazolási, nevezési díjak:150 000 ft. Sportorvosi vizsgálat, évi két alkalommal történik versenyzőként, ez összesen 100 000 ft, tavasszal
elengedhetetlen a vitamin pótlása, ezért vitaminkészítményeket vásárolunk a versenyzőknek: 50000 ft. Edzőtábor étkezés költségei: 280000Ft, a Halász
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István csónakháznál mederhasználati díj:30000Ft, szabadidős rendezvényekre 80000Ft.hajójavításra 50000Ft‐ot fordítunk.B3. A két edzőt foglalkoztatunk,
900 000 FtC1. Hajóparkunkat két db Mk‐1‐es, egy db K‐1‐es hajóval szeretnénk bővíteni: 600 000Ft, egyéb hajótartozékokra 50000Ft, 10db lapátot
vásárolunk 100000Ft, éremre, kupára 80000Ft, tornatermi eszközre 80 000 ft, Az edzések kielemzéséhez, a helyes technika elsajátításához egy projektorra
és vetítővászonra lenne szüksége az egyesületnek, mely 150000Ft. A projekt összköltsége 5 400 000ft, melyből önerő 1 900 000Ft, így 3 500 000Ft‐ra
szeretnénk pályázni.
Részletes költségvetés
A – Dologi kiadások költségei
A1 – A két csónaktároló közüzemi díjai, konditerem bérlése
A2 – Az egyesületi busz biztosítási díja, alkatrész, gázolaj költsége
A3 – vonták biztosítási díjai, kísérő hajóba benzin
A4 – szórólapok, plakétok
A5 – edzők továbbképzése
A6 – edzőtábor szállásdíja, versenyek szállásdíja, személygépkocsi költségtérítés
A7 – utánfutó bérlés a többnapos versenyre
A8 – egységes mez a versenyeken
A9 – tagdíjak, nevezési díjak, edzőtábor étkezés, sportorvosi, versenyrendezés, oklevél, hajójavítás,
B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1 – edzők bére
B2 –
B3 –
B4 –
C – Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1 – versenyhajók, lapátok, érmek, tornatermi eszközök, projektor, vetítővászon
C2 –
Összes kimutatott költség = (A+B+C)
Önerő
Pályázati projektben igényelhető támogatás
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3450000
640000
400000
200000
50000
50000
900000
20000
250000
940000
900000
900000
0
0
0
1050000
1050000
0
5400000
1900000
3500000

Pályázati projekt adatok
S.sz.

16.

Pályázó

Projekt
időtartama

Résztvevők

Nyilatkozatok
Cél

Igényelt
támogatás

Nem
kizárt

Nem
érin
tett
X

Érin
tett

Központi Sport‐ és Ifjúsági
2015‐01‐01‐tól
50
Gyomaendrődi KSI kajakos gyermekek
1500000
X
Egyesület
2015‐12‐31‐ig
támogatása
Pályázat azon.: SPO‐016‐15
Részletes program: A gyermekek versenyekre való eljutásához szeretnénk kérni támogatást. A versenyek sok esetben városunktól több száz kilóméterre
vannak, és olykor több naposak. A családok többségének problémát okoz a gyermek utazási költségének, és ott tartózkodásának
finanszírozása.(A6)Szeretnénk egy komolyabb kondícionáló gép beszerzését, amely elősegíti a gyermekek hatékonyabb és eredményesebb téli
felkészülését, valamint a kisebb gyermekek számára olyan edző felszerelés beszerzését, amaz ő igényeiknek és korosztályukak megfelel.(C1)
Részletes költségvetés
A – Dologi kiadások költségei
A1 –
A2 –
A3 –
A4 –
A5 –
A6 – Versenyre utazás, szállás
A7 –
A8 –
A9 –
B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1 –
B2 –
B3 –
B4 –
C – Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1 – Kondigépek, edző felszerelések

500000
0
0
0
0
0
500000
0
0
0
0
0
0
0
0
1000000
1000000
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C2 –
Összes kimutatott költség = (A+B+C)
Önerő
Pályázati projektben igényelhető támogatás

0
1500000
0
1500000
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Pályázati projekt adatok
S.sz.

1.

Pályázó

HALGASZTRONÓMIAI
EGYESÜLET
Pályázat azon.: IFA‐001‐15

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

Résztvevők

20

Nyilatkozatok
Cél

Igényelt
támogatás

Nem
kizárt

Nem
érin
tett
X

Érin
tett

Az Önkormányzat által is támogatott helyi ,
450000
X
elsősorban gasztronómiai rendezvényeken,
valamint olyan‐ jelentős tömegeket
megmozgató‐ országosan is elismert
gasztronómiai tendezvényeken való részvétel,
melyeken színvonalasan bemutatjuk
városunkat.
Részletes program: Egyesületünk a 2015‐ös végleges programját az anyagi lehetőségeink ismeretében tudjuk összeállítani. Több éves tapasztalataink
függvényében átlag 900 ezer és 1 millió forint lenne szükséges a helyi 2‐3 és a 5‐6 kiemelt vidéki rendezvényen való részvételhez úgy, hogy ne kelljen tagi
kölcsönt felvenni és ne kelljen tagjaink természetbeni ‐ térítésmentes gépkocsihasználat‐ hozzájárulását igénybe venni.A helyi vállalkozásoktól is egyre
nehezebb a kért támogatások megszerzése.##Előzőeket figyelembe véve 2‐3 helyi rendezvény, a XIII. Bogrács Napja, a XVII. Nemzetközi Halfőző Verseny, és
amennyiben a Fürdő hasonlóan a múlt évekhez ismét rendez gasztronómiai rendezvényt, ezeken részt veszünk.Az előzetes tervünk szerint 6 kiemelkedő
színvonalú vidéki rendezvényen szeretnénk részt venni:‐ Csabai Sörfesztívál és Csülökparádé, Békéscsaba‐ XVII. Karcagi Birkafőző Fesztivál, Karcag‐ XXXXI.
Országos Halfőző Verseny, Szolnok‐ Nemzetközi Tiszai Halfesztivál, Szeged‐ IV. Hortobágyi Lehalászási Ünnep és Halfőző Verseny, Hortobágy‐ III.
Kárpát‐medencei Halászléfőző Magyar Bajnokság (helyszín még nem ismert) A helyi rendezvényeken szereplésünkkel, főzőhelyünk dekorációjával,
szponzorainkat bemutató táblákkal,‐ kiemelten a Fűrdőt‐, halétel receptek biztosításával, meghatározott számú ételkostoló biztosításával törekszünk a
rendezvényeken résztvevő helyi és vidéki látogatók előtt a rendezvények színvonalának növelésére.A vidéki rendezvényeken Gyomaendrőd természeti,
kultúrálisértékeinek, a város híres szülöttjeinek, a város rendezett közterületeinek, a Fürdőnek mint kiemelt túrisztikai célpontnak bemutatása táblákon,
prospektusokon keresztül, a város nevének kiemelésével,városi címer, zászló, roll‐up felhasználásával a cél az idegenforgalom növelése érdekében. Az
előzőekben csak vázlatosan rögzített céljainkat az alábbi költségfelhasználással szeretnénk elérni: A/ Dologi kiadások költségei:A3 Egyéb eszközök
60 000 FtA4 PR, Marketing
üzemeltetésének költségei‐ a rendezvényeken használt főző‐ sütő eszközök üzemeltetésénél felhasznált PB gáz költsége
költségek‐ Táblák, halétel receptek nyomtatása, városi címerrel és egyesületi logóval ellátott egyenpolók készítése egységes megjelenéshez a
rendezvényeken
40 000 FtA6 Utazás, kiküldetés költségei‐ Vidéki versenyekre történő utazásokhoz, anyagbeszerzésekhez
100 000 FtA7
saját gépjármű, esetleg
kisbusz igénybevétele
Szállítás költségei‐ a rendezvényeken valórészvételhez szükséges konyhai eszközök, sátrak, asztalok, padok, egyéb eszközök szállításához szükséges
utánfutók bérlése
60 000 FtA8 Munka, védőruha, védőfelszerelések költségei‐ kötények, sapkák, kesztyűk, tüzoltó készülékek
vásárlása
20 000 FtA9 Egyéb beszerzések szolgáltatások‐ elsősorban a versenyekre felhasznált halak, egyéb húsok, járulékos anyagok,
mosogató, mosószerek, fertőtlenítő szerek, nevezési díjak, területbérleti díjak felhasználása
500 000 FtC Tárgyi
eszközök, immateriális javak beszerzésekC1 Tárgyi eszköz beszerzés‐ Jelentős szakmai színvonalat képviselő versenyeken való részvételhez indokolt
1

korszerűbb

elektrom és gázüzemű berendezések, füstölő beszerzése
Részletes költségvetés

A – Dologi kiadások költségei
A1 –
A2 –
A3 – A rendezvényeken használt főző‐sütő eszközökhöz felhasznált PB gáz költsége
A4 – Táblák, ételreceptek nyomtatása, szitázott egyenpolók készíttetése
A5 –
A6 – Vidéki rendezvényekre utazáshoz,anyagbeszerzéshez, sajár és bérelt jármű igénybevétele
A7 – Rendezvényeknél szükséges konyhai eszközök, sátrak, asztalok, padok szállításához utánfutók
A8 – kötények,sapkák,kesztyűk, tűzoltókészülék vásárlása
A9 – elsősorban alapanyagok‐ halak és egyéb húsok‐járulékos anyagok, tisztítószerek, nevezések
B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1 –
B2 –
B3 –
B4 –
C – Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1 – korszerűbb főző, sütő, ‐füstölő‐ eszközök beszerzése
C2 –
Összes kimutatott költség = (A+B+C)
Önerő
Pályázati projektben igényelhető támogatás
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120 000

Ft
780000
0
0
60000
40000
0
100000
60000
20000
500000
0
0
0
0
0
120000
120000
0
900000
450000
450000

Pályázati projekt adatok
S.sz.

2.

Pályázó

Projekt
időtartama

Résztvevők

Nyilatkozatok
Cél

Igényelt
támogatás

Nem
kizárt

Nem
érin
tett
X

Érin
tett

Dr.TÓTH ELEK
2015‐01‐01‐tól
170
2015.04.16 Városi bor,‐pálinka és
50000
X
KERTBARÁTKÖR‐a KK
2015‐12‐31‐ig
kolbászverseny rendezése2015.09 hó Városi
ORSZÁGOS SZÖVETSÉG
termékbemutató, kertészeti kiállítás
TAGJA
rendezése.
Pályázat azon.: IFA‐002‐15
Részletes program: 2015.04.16 Városi bor,‐pálinka és kolbászverseny rendezése a Művelődési Központtal közösen. A hagyományok megőrzése ez évben is
célunk. A rendezvényen részt vesznek a társ kerbarát körök / Szarvas, Kondoros, Békésszentandrás/ Akiknek a rendezvényein mi is résztveszünk, továbbá a
Békéscsabai és Gyulai kertbarátok termékeikkel. A színvonalas zsűrik a minősítésen túl, szakmai tanácsokkal is segítiki a résztvevőket.Tervezett költség
60 000.‐Önerő
25 00.‐Támogatás
35 000.‐2015.09 hó őszi termékbemutató rendezése.A kertbarát kör
működése óta 2015. évben a 20. ik alkalommal rendezzük, kapcsolódva a Művelődési Ház tervezett őszí rendezvényéhez. A kertészeti termékeken túl,
bemutatkozik a Bethlen Gábor Szakképző Iskola, méhészek, kézművesek és a virágboltok.Az általános iskolák, óvodák ötletes termésekből készűlt
kompoziciói szinesítik a rendezvényt, ezen keresztűl ismerik meg a zöldségeket,gyümölcsöket és felhasználásukat.A kiállítás célja a fiatalabb korosztály
érdeklődésének felkeltése, a kertészkedés megbecsülése, népszerűsítése.Az önfenntartó, helyi termék előállítás szemlélet mód kialakítását. A zöldségek
gyümölcsök házi feldolgozását.
Tervezett költség
30 000.‐Önerő
15 000.‐Támogatás
15 000.‐
Részletes költségvetés
A – Dologi kiadások költségei
A1 –
A2 –
A3 –
A4 – Reklám anyag, hirdetés, plakát.
A5 –
A6 –
A7 –
A8 –
A9 – Zsűizés, oklevelek, rendezés költségei
B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei

90000
0
0
0
14000
0
0
0
0
76000
0
3

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
90000
40000
50000
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Pályázati projekt adatok
S.sz.

3.

Pályázó

Projekt
időtartama

Résztvevők

Nyilatkozatok
Cél

Igényelt
támogatás

Nem
kizárt

Nem
érin
tett
X

Érin
tett

&quot;Suttyomba&quot; a
2015‐01‐01‐tól
20
Népművészeti rendezvény megvalósítása
450000
X
Viharsarok Népi
2015‐12‐31‐ig
Gyomaendrődön 2015.06.20.‐án
Kulturörökségének
Megőrzéséért Alapítvány
Pályázat azon.: IFA‐003‐15
Részletes program: Alapítványunk minden évben megszervezi népművészeti programsorozatát Gyomaendrődön, amelyek szervesen kapcsolódnak a város
turisztikai rendezvényeihez.A pályázatunk célja 2015. június 20.‐án egy komplex népművészeti nap megvalósítása Gyomaendrődön. Alapítványunk már
hagyományosnak mondható módon ebben az időpontban szervezi meg rendezvényét, amely az alábbi programokat foglalja magában: &quot;Együtt a
Kárpát‐medencében&quot; XIV. Suttyomba Népzenei FesztiválA rendezvéy egy olyan népzenei fesztivál, amely több hazai és Kárpát‐medence béli népzenei
együttes részvételével valósul meg. A fesztivál a történelmi Magyarország népeinek népzenei kultúráját hivatott bemutatni, és felhívni a figyelmet arra,
hogy milyen etnikailag gazdag térségben élünk. A rendezvény meghívottai között szerepeltek már neves magyar népzenekarok, a Dél‐Alföldi térség
valamennyi népzenével foglalkozó együttese, illetve a Kárpát‐medence országaiból érkező adatközlő zenekarok, úgymint román, szlovák, szerb és ukrán
vendégek.&quot;Értékeink a Kárpát‐medencében&quot; III. Suttyomba Népművészeti Országos VersenyA verseny elsődleges célja a Magyarországon élő,
népművészettel foglalkozó fiatal tehetségek felkutatása és segítése, szakmai tanácsokkal való ellátása. A programban résztvevők valamilyen népzenei,
népdal, néptánc, vagy népköltészeti produkcióval indulhatnak 2 korosztályban, kiemelten kezelve a Kárpát‐medence béli helyi értékek bemutatását.
Egyrészt bemutathatják a szakmai zsűri előtt tudásukat, másrészt további munkájukhoz szakmai segítséget kapnak, a pedagógusok pedig szakmai
visszajelzést.A verseny másodlagos célja a Kárpát‐medence béli népművészeti kincsek felkutatása, megismertetése és továbbadása, az hogy a versennyel
kapcsolatba kerülő gyerekek megismerkedhessenek nemcsak az eddig tanult népművészeti értékekkel, hanem a szűkebb környezetük gyökereivel,
népzenei, néptánc és népköltészeti értékeinkkel. A verseny által mind a résztvevők, mind a közönség megismerkedhetnek ezen helyi értékekkel ésa
kommunikációnak, későbbi hírelésnek köszönhetően mind szélesebb körben terjedhetnek el ezen ismeretek. A program valójában a Fölszállott a Páva című
média produkció előszobája is lehet a résztvevő ifjúságnak. Az elmúlt években 150 és 180 gyermek vett részt a programban, amelynek a döntője
Gyomaendrődön került megrendezésre.20 év Suttyomba Népzenei album lemezbemutató koncertjeA Suttyomba Zenekar elkészült jubileumi lemezének
bemutatója.Tűzugrás és hajnalig tartó táncházA rendezvényekre egyébforrásokból támogatást nyertünk el, a Nemzeti Kulturális Alap támogatása (400 eFt)
és a Nemzeti Tehetség Programban van benyújtott pályázatunk, amelynek bírálata március végén várható.Az Idegenforgalmi Alap támogatást a felsorolt
pályázatokhoz szükséges saját erő biztosítására szeretnénk felhasználni, a támogatást nem felélni kívánjuk, hanem jelentős pályázati forrásokkal egészítjük
ki. Szervezetünk minden évben sikeresen pályázik országos alapokból népművészeti rendezvényeire, amelynek eredményeként jelentős összegeket tudunk
fordítani Gyomaendrőd város népművészeti életének bonyolítására. Valójában ezen tevékenység nem alapítványunk feladata lenne, legalább is a környező
5

településeken nem ez a gyakorlat. Szervezetünk mégis szívesen és elkötelezetten teszi ezt, ezért kérjük pályázatunk pozitív elbírálását.
Részletes költségvetés
A – Dologi kiadások költségei
A1 –
A2 –
A3 – Színpad, hangosítás, fénytechnika költségei
A4 – Szórólapok, plakátok költsége
A5 –
A6 –
A7 –
A8 –
A9 – Bérleti díjak, terembérlet, művészeti szolgáltatások, tanácsadás, szervezési költségek
B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1 –
B2 – Résztvevők, közreműködők tiszteletdíjai
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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960000
0
0
360000
150000
0
0
0
0
450000
990000
0
990000
0
0
0
0
0
1950000
1500000
450000

Pályázati projekt adatok
S.sz.

4.

Pályázó

Projekt
időtartama

Résztvevők

Értékek Megmentése a
2015‐08‐06‐tól
600
Jövőnek Alapítvány
2015‐08‐09‐ig
Pályázat azon.: IFA‐004‐15
Részletes program: Nemzetközi Bogártalálkozó lebonyolítása

Nyilatkozatok
Cél

Igényelt
támogatás

Nem
kizárt

19. Nemzetközi Bogártalálkozó szervezése

1000000

X

Nem
érin
tett
X

Érin
tett

Részletes költségvetés
A – Dologi kiadások költségei
A1 –
A2 –
A3 –
A4 –
A5 –
A6 –
A7 –
A8 –
A9 – Színpad, bérleti díj, fellépők tiszteletdíja, hangosítás
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

1000000
0
0
0
0
0
0
0
0
1000000
0
0
0
0
0
0
0
0
1000000
0
7

Pályázati projektben igényelhető támogatás

1000000

8

Pályázati projekt adatok
S.sz.

6.

Pályázó

Projekt
időtartama

Résztvevők

Nyilatkozatok
Cél

Igényelt
támogatás

Nem
kizárt

Nem
érin
tett
X

Érin
tett

Mozgáskorlátozottak és
2015‐07‐25‐tól
300
XI. Bográcsos Babételek Főzőversenyének
177000
X
Hadirokkantak
2015‐07‐25‐ig
megrendezése és az egyesület fennállásának
Gyomaendrődi Egyesülete
25 éves évfordulójának ünneplése
Pályázat azon.: IFA‐006‐15
Részletes program: A Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Kiemelten Közhasznú Egyesületénél már hagyománnyá vált és egyre szélesebb körből érkeznek
vendégek a Bográcsos Babételek Főzőversenyére. Az elmúlt évben Törökszentmiklósról egy autóbusszal Szarvasról, Dévaványáról, Hunyáról, Vésztőről
érkeztek vendégek. Ebben az évben a XI. Bográcsos Babételek Főzőversenyét szeretnénk megrendezni az egyesület fennállásának 25 éves évfordulójával
együtt 2015. július 25‐én. Egész napos zene és tánc, tomola szórakoztatja a jelenlévő tagjainkat és vendégeinket.Költségvetés indoklása: Az egyesület
gondoskodik vendégeink és azon személyeknek az ebédjéről, akik nem főznek és nem tartoznak valamelyik családba azok közül, akik külön főznek saját
bográcsukban. A meghívott vendégeink a fellépők és a közreműködők ebéd költségét az egyesület fizeti kb. 50 fő erre kérnénk 50 X 1200‐ Forintot azaz
Hatvanezer forint támogatást. Ajándék vásárlás az alapító tagoknak és a Bográcsos Babételek Főzőversenyének résztvevőinek. Sátorkölcsönzés
támogatására a Gyomaszolg Kft.‐től.Meghívott vendégeink az ebéd utáni idejüket a fürdőben töltik el. Folyamatban van a kapcsolatfelvétel a
testvérvárosokkal erre a nagyszabású rendezvényünkre.
Részletes költségvetés
A – Dologi kiadások költségei
A1 – terembérlet
A2 –
A3 –
A4 –
A5 –
A6 –
A7 –
A8 –
A9 – sátor, ajándék, zenész
B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1 –

117000
27000
0
0
0
0
0
0
0
90000
60000
0
9

B2 –
B3 – ételfogyasztás
B4 –
C – Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1 –
C2 –
Összes kimutatott költség = (A+B+C)
Önerő
Pályázati projektben igényelhető támogatás

0
60000
0
0
0
0
177000
0
177000
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Pályázati projekt adatok
S.sz.

7.

Pályázó

Projekt
időtartama

Résztvevők

Nyilatkozatok
Cél

Igényelt
támogatás

Nem
kizárt

Nem
érin
tett
X

Érin
tett

Dél‐Alföld‐Európai‐Unió
2015‐03‐01‐tól
40
A gyomaendrődi Bethlen G. Mezőgazdasági és
200000
X
Gazd,Kult,Okt,Int,Együttm.K 2015‐12‐31‐ig
Élelmiszeripari Szakképző Iskola diákjai és
oordináló Egyesület
lengyel, illetve francia diákok közös szakmai
Pályázat azon.: IFA‐007‐15
gyakorlatának megvalósítása 2015 évben is.
Részletes program: 2015 márciusától több turnusban utaztatunk külföldi ‐ lengyelországi és franciaországi ‐ fogadó vállalkozásokhoz, hálózati partnerekhez
3‐3 hetes szakmai gyakorlatra gyomaendrődi diákokat állattenyésztés és agroturizmus terén szerzett tudásuk szélesítése érdekében. Ezen országokból
viszont fogadunk szakiskolai kapcsolataink révén diákokat. Ők szintén 3 hetet töltenek nálunk közös szakmai gyakorlaton intézményünk tangazdaságában.
Közben megismertetjük velük a magyar szokásokt, életmódot, valamint különböző kulturális programmal színesítjük az itt töltött napjaikat. Hasznosnak
tartjuk ezeket a cserekapcsolatokat mivel így hírét viszik régiónknak hazájukba a diákok, ők is új tapasztalokat gyüjtenek, barátságokat kötnek és egy új
idegennyelv elsajátításában is előre lépnek.
Részletes költségvetés
A – Dologi kiadások költségei
A1 –
A2 –
A3 –
A4 –
A5 –
A6 –
A7 – gépkocsibérlet
A8 –
A9 – Dologi kiadások
B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1 –
B2 –
B3 –
B4 –

1250000
0
0
0
0
0
0
420000
0
830000
0
0
0
0
0
11

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

0
0
0
1250000
1050000
200000
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Pályázati projekt adatok
S.sz.

8.

Pályázó

Projekt
időtartama

Résztvevők

Nyilatkozatok
Cél

Igényelt
támogatás

Nem
kizárt

Nem
érin
tett
X

Érin
tett

Rideg Zoltán ev.
2015‐08‐20‐tól
999
A III.Főtéri Sokadalom megrendezése
600000
X
Pályázat azon.: IFA‐008‐15
2015‐08‐20‐ig
Részletes program: A MÁR HAGYOMÁNYOSSÁ VÁLT MINDEN ÉV AUGUSZTUS 20 ALKALMÁBOL MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ FŐTÉRI SOKADALOM 2015 ÉVI
MEGRENDEZÉS CÉLJÁBOL.A PROGRAM HELYI FELLÉPŐK ÉS SZTÁR VENDÉG 22 ÓRÁTOL TÜZIJÁTÉK .A RENDEZVÉNY HELYET ÉS IDŐT BIZTOSÍT MINDENKI
SZÁMÁRA AZ AUGUSZTUS 20‐HOZ KÖTHETŐ ESEMÉNYEKBEN (PL. KENYÉRSZENTELÉS ,CIVIL SZERVEZETEK EGYESÜLETEK MŰSORA BEMUTAZKOZÁSAA
CÉGFORMÁM EGYÉNI VÁLLALKOZÁS A GYOMAENDRŐDI ÖNKORMÁNYZAT JEGYEZTE BE 1993.12.17.NYILVÁNTARTÁSI SZÁMO4477209 TEHÁT NEM VAGYOK
GAZDASÁGI TÁRSASÁG IGY NEM CÉGBÍRÓSÁG JEGYEZ BE A 2 ES ÉS 8 AS PROGRAMPONT HIBÁS A BEÍRT SZÁMOK AHOZ KÖTHETŐK HOGY A PROGRAM
ENGEDJE A BEKÜLDÉST
Részletes költségvetés
A – Dologi kiadások költségei
A1 – idéglenes áramlekötés
A2 –
A3 – technika
A4 – hirdetés,plakát,
A5 –
A6 –
A7 – helyszinre szállitás költségei
A8 –
A9 – SZTÁRVENDÉG(ÉLŐ 2 ÓRÁS),TÜZIJÁTÉK,BERENDEZÉS BÉRLETEK,JOGDÍJ
B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1 – Személyzet, biztonság,
B2 – Helyi fellépők
B3 –
B4 – fény,hang,szinpad,fedés,egyéb berendezések kezelői
C – Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
13

760000
20000
0
50000
20000
0
0
30000
0
640000
140000
50000
50000
0
40000
0

C1 –
C2 –
Összes kimutatott költség = (A+B+C)
Önerő
Pályázati projektben igényelhető támogatás

0
0
900000
300000
600000
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Pályázati projekt adatok
S.sz.

9.

Pályázó

Projekt
időtartama

Résztvevők

Nyilatkozatok
Cél

Igényelt
támogatás

Nem
kizárt

Nem
érin
tett
X

Érin
tett

GYÜSZTE, Gyomaendrődi
2015‐10‐01‐tól
990
VII. Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka
500000
X
Üdültetési Szövetség
2015‐12‐31‐ig
Verseny megrendezése
Turisztikai Egyesület
Pályázat azon.: IFA‐009‐15
Részletes program: A Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület saját erőből és kezdeményezésre 2009 óta szervezi a Disznótoros és
Böllérpálinka Versenyt, mely a vidéki életmód és hagyományőrzés kiemelkedő helyi attrakciója. A projekt célja a parasztháztartások egyik legnépszerűbb
tradíciójának, a disznóvágásnak a sertés hagyományos feldolgozásának a megőrzése. Az elméleti tudásátadással, eszközbemutatókkal és legfőképpen a
kóstolással az egészséges táplálkozás lehetőségeit iközéppontba állítja. A hagyományápolás céljából a köszöntés után bemutatásra kerülnek a különböző
disznóölési és perzselési technikák, a benevezett csapatok közreműködésével.(20‐25 csapat). A rendezvényen a disznó megtisztítása többféle hagyomány
alapján történik: teknőben való forrázás, szalmával illetve kézi perzselővel történő perzselés és kaparás, de van aki a gyorsabb megoldást választja, a
gázpalackos perzselő használatát.A versenyre benevezett csapatok számára biztosítjuk a feldolgozáshoz szükségeshelyet, asztalokat, padokat, illetve a víz‐
és áramfelvételi lehetőséget. Amíg készülnek a zsűrizésre váró disznótoros ételek, a színpadon helyi és meghívott &quot;sztár&quot; fellépők szórakoztatják
az érdeklődő közönséget. Nap közben hájastészta és mézeskalács készítésben vehetnek részt az érdeklődők. Gondolva a gyermekekre is, akiknek külön
kézműves és népi játék lehetőséget kívánunk biztosítani. A közönség számára sörpad garnitúrák bérlésével kívánunk ülőhelyet biztosítani, ahol a
vendéglátósok kínálatából is fogyasztani tudnak. A zsűri által felállított eredmények alapján díjazásra kerülnek a csapatok, illetve a böllérpálinka
tulajdonosok gravírozott serlegek és oklevelek átadásával. A nap zárásaként egy jó hangulatú mulatós zenekarral zárunk.Költségvetés indoklása:A1,
100000Ft A helyszín bérlése, mely magában foglalja a víz és áramfelvételt.A3, 120000Ft Sátrak bérlése, melyet a csapatoknak és a kirakodó vásározóknak
biztosítunk. Sörpad garnitúrák bérlése a közönség számáraA4, 80000Ft plakátokat, szórólapokat csináltatunk. A városban molinot helyezünk ki. Újságban,
rádióban hirdetjük az eseménytA7 30000Ft Eszközök helyszínre szállításának költségeA8 20000Ft A rendezőknek, segítőknek egységes kötényt
biztosítunkA9 200000Ft Egyéb beszerzések: gázpalackok, műanyag kellékek a kóstoláshoz, dekorációs anyagok, oklevelek, kerémia díjak, kézműves anyagok,
áramlekötés. Egyéb szolgáltatások vásárlása: artisjus, szemételszállítás,állatorvosi vizsgálat, vendéglátás a VIP vendégek részére, B 400000Ft A fellépők
fellépési díjai, műsorvezető, zsűri díjai. Biztonsági őröket kell foglalkoztatni, két éjszakára és egy napra. Hangosítás díja. Az önkéntes Gyüsz‐Te tagokon kívül
egyszerűsített foglalkoztatással kell 4 embert foglalkoztatni a színpad állításához, lebontásához, a terület berendezéséhez.C 50000Ft Díjazásra érmeket,
kupákat vásárolunk.Mindez 1 000 000Ft‐ba kerül, melyből 500 000Ft‐ot önerőből fedezünk és 500 000Ft‐ra pályázunk.
Részletes költségvetés
A – Dologi kiadások költségei

550000
15

A1 – Rendezvény helyszínének bérlése
A2 –
A3 – Sátrak bérlése, sörpadok bérlése
A4 – plakát, hírdetés, molino
A5 –
A6 –
A7 – eszközök helyszínre szállítása
A8 – a rendezőknek egységes kötény
A9 – gázpalack, szemételszállítás, villanylekötés, kerámia díjak, oklevelek, műanyag kellékek, artisjus
B – Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1 – egyszerűsített foglalkoztatással dolgozók költsége
B2 – biztonsági őrök, zsűri díjai
B3 – fellépők, hangosítás, műsorvezető díjai
B4 – önkéntesek költségei
C – Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1 – érmek, kupák
C2 –
Összes kimutatott költség = (A+B+C)
Önerő
Pályázati projektben igényelhető támogatás
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100000
0
120000
80000
0
0
30000
20000
200000
400000
30000
50000
280000
40000
50000
50000
0
1000000
500000
500000

Pályázati projekt adatok
S.sz.

10.

Pályázó

Projekt
időtartama

Gyomaendrődi Zenebarátok 2015‐01‐01‐tól
Kamarakórus Alapítvány
2015‐12‐31‐ig
Pályázat azon.: IFA‐010‐15

Résztvevők

Nyilatkozatok
Cél

25

Igényelt
támogatás

Nem
kizárt

Nem
érin
tett
X

Érin
tett

Jelen pályázattal Gyomaendrőd város kulturális
588900
X
programjainak körét szeretnénk gazdagítani a
schönecki Junger Chor Intonation, valamint a
makói Dr. Mihálka György Vegyeskar
közreműködésével szervezett koncertek
megvalósításával.
Részletes program: A Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány meggyőződése, hogy a zenének ‐ és azon belül a komolyzenének ‐ az ember
életében nagyon fontos szerepe van. A zene nemcsak arra van, hogy szórakoztasson, kikapcsoljon, hanem arra is, hogy életünket magasabb rendűen éljük
le. A mai ember el van foglalva a mindennapok gondjaival, szellemi és lelki igényeivel nem igazán tud foglalkozni.Fontos, hogy ez a fajta zene mindig jelen
legyen, hogy minél több helyen igényes komolyzene sólaljon meg.A legnagyobb zenei együttes a kórus, melyben egy közös cél érdekében dolgozik
mindenki, és a jutalom maga a tevékenység: az énekelt művek esztétikai élménye, az együtténeklés öröme, a fellépések különleges helyszínei.A
Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány mind szélesebb körben való működése, más hazai és külföldi kórusokkal történő kapcsolatok
kialakítása, a velük való közös programok szervezése, kiemelt jelentősséggel bír abban, hogy a kórus erősítse a zene ‐ mint az egyetemes kultúra hordozója ‐
szeretetét, illetve hogy széleskörűen terjessze a zeneművészetet a társadalomban.A Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus az elmúlt évek során a város
kulturális arculatának meghatározó eleme lett. Gyomaendrőd lakossága ismeri, szereti és várja a már megszokott rendszerességgel visszatérő
programjaikat: a templomokban rendezett ünnepi hangversenyeket, a városi rendezvények ünnepi műsorain bemutatott előadásokat. Gazdag, változatos
repertoárjukkal mindig meglepik a hallgatókat. Sok örömet szereznek a szólamok tiszta hangzásával, az előadás érzelmi hitelességével, a kórusművek
szakmailag is magas szintű tolmácsolásával.A kórus egész tevékenysége városunkat szolgálja. Példa arra, hogy egy közösség a maga erejével, tehetségével a
szülőhely kulturális életében meghatározó szerepet tud betölteni, a hazai és nemzetközi kapcsolataival pedig gyarapítja a város jó hírnevét.Jelen pályázat
segítségével Gyomaendrőd város kulturális programjainak körét szeretnénk gazdagítani a schönecki Junger Chor Intonation, valamint a makói Dr. Mihálka
György Vegyeskar közreműködésével megvalósított koncertek által. Mindkét közösséggel több éve tartó, aktív partnerkapcsolatot ápol a kórus. Az elmúlt
évben ők látták vendégül a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórust, így idén mi szeretnénk, ha mindkét kórus ellátogatna városunkba, és a
hagyományoknak megfelelően, közös koncertet szerveznénk velük.A schönecki Junger Chor Intonation 2015. június 25‐28. között látogat el
Gyomaendrődre. 1. nap ‐ A kórus tagjai repülőgéppel utaznak Magyarországra, ezért a Gyomaendrődre történő szállításukról nekünk kell gondoskodnunk. A
szállás elfoglalása után alternatív programok közül választhatnak vendégeink, majd délután egy sárkányhajózásra invitáljuk őket. 2. nap ‐ Közös kirándulás
Gyulára, a vár és az Erkel emlékház megtekintése. Este önálló koncertet ad a schönecki kórus a Szabadság téri szökőkútnál.3. nap ‐ Sétahajózás a
Hármas‐Körösön, délután közös koncert a Református Templomban.4. nap ‐ Közös reggeli a Junger Chor Intonation tagjaival, elköszönés. A vendégkórust
17

busszal utaztatjuk a repülőtérre.Az egyes programok mellett természetesen minden nap önállóan, és közösen is próbál a két kórus.A makói Dr. Mihálka
György Vegyeskar előzetes terveink szerint 2015 szeptemberében látogat el hozzánk, melynek apropójából velük is egy közös hangversenyt szeretnénk
rendezni. A vendégkórust koradélután fogadjuk. A koncert után egy vacsorával egybekötött baráti beszélgetésre szeretnénk meghívni vendégeinket.Jelen
pályázati támogatásból a két programhoz kapcsolódó szállás‐, és étkezési költségeket szeretnénk fedezni. A schönecki Junger Chor Intonation látogatásához
kapcsolódó költségek:‐ szállás ‐ 22 fő x 5.150 Ft/fő x 3 éjszaka (mely tartalmazza a reggelit is) ‐ 339.900 Ft‐ étkezés ‐ 22 fő x 1.500 Ft/fő x 5 étkezés (1.nap ‐
vacsora; 2. nap ‐ ebéd, vacsora; 3. nap ‐ ebéd, vacsora) ‐ 165.000 FtA makói Dr. Mihálka György Vegyeskar látogatásához kapcsolódó költségek:‐ étkezés ‐ 42
fő x 2.000 Ft/fő ‐ 84.000 FtA támogatás jelentős segítséget jelentene a fenti programok sikeres megvalósításában. A schönecki Junger Chor Intonation
Gyomaendrődre történő látogatása nagymértékben hozzájárul a két város közötti eredményes kooperációhoz, hiszen a partnerkapcsolatot formálisan a két
város önkormányzata hozta létre, de valóban tartalmassá a lakosság, a két kórus aktív együttműködése teszi. Tapasztalataink szerint csak azok a
kapcsolatok bizonyulnak életképesnek, amelyeket a lakosok, a civil szervezetek magukénak éreznek.A Dr. MihálkaGyörgy Vegyeskarral az idei évre
szervezett fellépés immáron a negyedik alkalom lesz, amikor közös koncertet rendez a két közösség. Szeretnénk, ha ez a program nem csak a jóhangulatú
együtténeklésről szólna, hanem hozzájárulna a város kulturális programjainak színesítéséhez.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________________________________________
______
Részletes költségvetés
A – Dologi kiadások költségei
A1 –
A2 –
A3 –
A4 –
A5 –
A6 –
A7 –
A8 –
A9 – A makói és a schönecki kórus vendéglátásához kapcsolódó szolgáltatások (szállás, étkezés) költsége
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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588900
0
0
0
0
0
0
0
0
588900
0
0
0
0
0
0
0
0
588900
0
588900

7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2015. március 17-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,
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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
( ért.+ écs)

21.386.235

18.722.741

40.340.001

14.833.655

4.840.141

Eredmény +/-

+4.295.403

+5.936.692

+12.144.425

+20.426.016

-2.795.508

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 Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési 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

8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2015. március 17-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
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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 Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési 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 Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési 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 Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési 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

23

9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2015. március 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

2015. évre vonatkozó közbeszerzési terv elfogadás, valamint a 2014. évi
közbeszerzési tervről beszámoló
Nyíri Szmolár Eszter
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.)
hatálya alá tartozó szervezet a Kbt. 33. § (1) bekezdése alapján minden év március 31. napjáig Közbeszerzési
Tervet köteles készíteni. A tervnek tartalmaznia kell az adott költségvetési év közbeszerzési értékhatárt meghaladó
építési beruházásait, szolgáltatás megrendeléseit valamint árubeszerzéseit.
A terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét.
A törvény lehetőséget ad a tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított
közbeszerzésre is. Az 1. sz. döntési javaslatban szereplő 2015. évi tervben az eddigi gyakorlatnak megfelelően az
energia beszerzések szerepelnek első helyen, melyek értékeiben benne foglaltatnak az önkormányzat és
intézményei által igényelt energia mennyiségek értéke. A gázpiaci beszerzések tervezett állami szabályozása az idei
gázbeszerzést esetleg érintheti, ez esetben a közbeszerzési eljárás mellőzhető. Erről azonban csak részleges
információk állnak egyenlőre rendelkezésre, tehát a megelőző évek gyakorlata tekinthető irányadónak. Az energia
beszerzések mellett a mezőgazdasági szolgáltatások megrendelése, turisztikai beszerzések és építési beruházások
terve is felsorolásra került. A becsült érték minden esetben nettó Forintban értendő.
Beszámoló a 2014. évi közbeszerzési terv megvalósításáról:
A 2014. évi közbeszerzési tervben az alábbiakban részletezett beszerzések voltak tervezve, amelyeket
Önkormányzatunk - néhány kivételtől eltekintve - sikeresen megvalósított.
1)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
Árubeszerzés
2. Beszerzés megnevezése
Gázbeszerzés 2014-2015. gázév
3. Eljárás rendje
Nemzeti
4. Eljárás típusa
Kbt. 121. § (1) bek. b)
5. Beszerzés becsült értéke
35.000.000 M Ft
6. Fedezet
Költségvetési rendeletben biztosítva
7. Eljárás tervezett időpontja
2014. II. negyedév
8. Beszerzés tervezett teljesítési ideje 2014-2015 gázév
A korábbi gyakorlatnak megfelelően 2014. évben is önállóan folytatta le Önkormányzatunk a földgáz beszerzésre
vonatkozó közbeszerzési eljárást. Ezen eljárás a tavalyihoz képest annyiban változott, hogy nem csak a molekula
árat, hanem a rendszerhasználati díjak adott részeit is megversenyeztettük – eredményesen. Az eljárás eredménye
pénzügyi oldalról:
A 2013-2014-es gázév becsült összege tekintetében 35 M Ft lett megállapítva, a valós fogyasztás a tavalyi nyertes
TIGÁZ Zrt. számlaösszesítői alapján nettó 33,9 M Ft (ez az összeg az ÁFÁ-n kívül minden egyéb költséget
tartalmaz).
A 2014-2015-ös gázévre kötött szerződés szerint előreláthatólag a szerződéses időszak összértéke nettó
25.599.301 Ft körül alakul, mely a szerződéses időszak végére kisebb mértékben eltérhet a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően.
A Közbeszerzési Értesítőben meghirdetett nyílt közbeszerzési eljárás egyebekben gond nélkül zajlott le, két
gazdasági szereplő tett ajánlatot, mind a kettő kedvezőbb a tavalyihoz képest:
Nyertes ajánlattevő: GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt.
Ajánlatának, ill. a megkötött szerződés értéke: nettó 25.599.301 Ft.
A nyertes ajánlatot követő második legkedvezőbb ajánlattevő:
TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt.
Ajánlatának értéke: 28.462.911.Idén januárban értesültünk arról, hogy jelenlegi kereskedőnk a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt.
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magyarországi szabadpiaci földgáz-kiskereskedelmi tevékenységét 2015. július 1-jei hatállyal megszünteti.
Ez azonban nem befolyásolja a 2015. évi közbeszerzési eljárásunk lefolytatását, tehát rendkívüli eljárásra nem lesz
szükség (a gázév végével fejezi be jelenlegi kereskedőnk a tevékenységét).
2)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

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

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

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

A 2015. évre vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi időszak gond nélkül lezajlott. Az idei beszerzés
alkalmával a tavalyihoz hasonlóan két részterületet versenyeztettünk meg, az 1. rész az Önkormányzat és
Intézményei felhasználását, a 2. rész a közvilágítás által felhasználandó mennyiséget tartalmazza 2015. évben.
Négy gazdasági szereplő kérte ki az ajánlattételi dokumentációt: Budapesti Elektromos Művek Nyrt., MVM Partner
Zrt., E.ON. Energiakereskedelmi Kft., valamint az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Ezek közül hárman nyújtottak be
ajánlatot:
1. Budapesti Elektromos Művek Nyrt.,
2. MVM Partner Zrt.
3. E.ON Energiakereskedelmi Kft.
A becsült érték ugyan részenként 15 M Ft, de itt a Kbt. meghatározása alapján az ellenszolgáltatás teljes értékét kell
figyelembe venni. A teljes érték már tartalmazza az RHD-t, illetve az energia adókat is. Ezen utóbbi tételek értéke
nagyságrendileg megegyezik az ajánlati tételek értékével.
Két szerződés került megkötésre, az első rész tekintetében (önkormányzat és intézményei) a Budapesti Elektromos
Művek Nyrt.-vel (nettó ajánlati ár: 7.373.656,8.- Ft), a második rész tekintetében (közvilágítás) az MVM Partner Zrt.vel (nettó ajánlati ár: 6.235.840.- Ft). Az átadás-átvétel idén már zökkenőmentesen zajlott, a villamos energia ellátás
minden részen folyamatos.
3)
1.
2.

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

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

Építési beruházás
A 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján
a Gyomaendrődi Varga Lajos
sportcsarnok infrastruktúrájának
fejlesztése valamint pótmunkáinak
elvégzése
Eljárás rendje
Nemzeti
Eljárás típusa
Kbt. 122/A. §
Beszerzés becsült értéke (nettó)
20.391.724 Ft
Fedezet
Támogatás: 14.000.000 Ft, önerő
(költségvetési rendeletben biztosítva):
11.977.489 Ft
Eljárás tervezett időpontja
2014. I. félév
Beszerzés tervezett teljesítési ideje 2014. május - november

A gyomaendrődi Varga Lajos Sportcsarnok 1986. és 1990. között épült, és jelenleg is városunk egyetlen fedett
sportlétesítményeként üzemel. Önkormányzatunk sikeres pályázat során a Belügyminisztériumtól támogatásban
részesült, ez a támogatás önerővel kiegészítve lett az alapja a felújítás megvalósításának. Az Önkormányzat célja a
pályázattal és megvalósításával az épület funkciójának megtartása és hosszútávon a költséghatékony működtetés
biztosítása volt. A Sportcsarnok nem csak a település lakosait szolgálja ki, hanem otthont ad több sportág
településközi bajnokságának is.
Három gazdasági szereplőnek lett megküldve az ajánlati felhívás, két ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát:
Gyomaszolg Kft. valamint a Hídknap Faipari Kft.
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást megajánló Gyomaszolg Kft.-vel került megkötésre a szerződés nettó
20.387.138.- Ft értékben.
A pályázat és a beszerzés során a tetőszerkezet álmennyezetének felújítása elsődleges szempont volt. A
Sportcsarnok fejlesztésének másik iránya a homlokzat hőszigetelése volt, mely fejlesztési cél megvalósításával a
sportlétesítmény működtetési költségeinek hosszú távú csökkenését kívánjuk elérni.
Mivel a felújításra vonatkozó önkormányzati pályázat pozitív elbírálásban részesült, ezért szükségessé vált a
sportcsarnok átfogó felújításának megtervezése, egyéb, a pályázaton felüli pótmunkák felmérése is. A pótmunkák
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keretében a tetőszerkezet, a nyílászárók felújítása, karbantartása, egyéb villanyszerelési munkák, valamint a
kiszolgáló helyiségek felújítása történt meg.
Az építési munkák kivitelezése, az átadás-átvétel gond nélkül lezajlott, a jegyzőkönyvben rögzítésre került a
garanciális bejárást megelőzően tartandó bejárás ténye is.
A zuhanyzók állapotán sajnos csak időlegesen segített a szigetelés, a penésztelenítés, ill. az újra festés. A jelenlegi
kezelői szokások miatt a probléma sajnos újra jelentkezett. A zuhanyzók szellőzését önmagában nem biztosítja a
felújítás során beszerelt szellőző ventilátor. Szükséges lesz további szellőzési megoldások beépítése (ajtóba és ajtó
fölé szellőző rács), valamint karbantartás keretében újra penésztelenítés és festés. Ezen kívül szükséges lesz
utasításba adni a zuhanyzók használata utáni, ablakon keresztül történő szellőztetés biztosítását is (jelenleg a
használat után vagyonvédelmi okok miatt a zuhanyzók azonnal bezárásra kerülnek, a ventilátort pedig a lámpa
kapcsoló üzemeli).
4)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.

Eljárás tervezett időpontja

8.

Beszerzés tervezett teljesítési ideje

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

Régóta esedékes volt már a Kis Bálint Általános Iskola diákja által használt, Gyomaendrőd, Kossuth L. út 3. szám
alatt található tálalókonyha és étkező felújítása, korszerűsítése. A közétkeztetési feladatokat ellátó épület már nem
felelt meg a mai kor igényeinek, állapota egyre romlott. A felújítási munkák elvégzésével a hőszigetelés, a tető
javítása, a korszerű nyílászárók, a padló valamint a falazat felújítása nagyban elősegíti a közétkeztetés során
megkövetelt maximális higiénia biztosíthatóságát. Ezen felül a felújítás során feltárt épületgépészeti hiányosságok is
javításra kerültek.
A közétkeztetés fejlesztése kapcsán Önkormányzatunk szintén sikeres pályázattal nyerte el a Belügyminisztériumi
támogatást, mely önerővel kiegészítve lett az alapja a felújítás megvalósításának.
A felújítási munkák során figyelembe lett véve, hogy az iskolai közétkeztetés nem szünetelhetett, azt kizárólagosan
az érintett helyen lehet megvalósítani. Emiatt a belső rész felújítási munkái 2014. augusztus 31-ig el kellett, hogy
készüljenek.
Három gazdasági szereplőnek lett megküldve az ajánlati felhívás, két ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát:
1. Gyomaszolg Kft.
2. Hídknap Faipari Kft.
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást megajánló Gyomaszolg Kft.-vel került megkötésre a szerződés nettó
23.294.125.- Ft értékben.
A felújítás keretében utólagos vízszigetelésre került sor a lábazati falban (bár a tervezettnél kisebb mennyiségben),
a külső homlokzat teljes hőszigetelése valósul meg, homlokzati nyílászárók és egyéb homlokzati elemek felújítása,
cseréje, belső festések, padlóburkolat felújítása, tetőhéjazat és bádogos szerkezetek helyreállítása valósult meg,
melyek állagmegóvást valamint költségtakarékosságot szolgálnak.
Pályázatban beadott és a közbeszerzésben megversenyeztetett műszaki tartalomban szereplő tételek közül a
„Utólagos falszigetelés a régi épület teherhordó falai alatt helyreállítással, külső lábazatszárító vakolása és
helyreállítási, javítási munkái” tételsor műszaki tartalma a kivitelezés során módosult. Ezen tételsor vonatkozásában
– a támogatási döntést követően – a többszörösen megtett helyszíni bejárások, feltárások, illetve a munka
megkezdése alkalmával, – a közbeszerzési eljárás előkészítésében közreműködő építész/műszaki ellenőr
bevonásával – megállapítást nyert, hogy a tervben szereplő utólagos falszigetelés kicserélése felesleges, ugyanis a
jelenlegi falszigetelés nagy része megfelelő, jó állapotú. A falszigetelés 12. tételsorában szereplő 43,12 m helyett
csupán 4 m hosszan szükséges a csere. Megállapítást nyert azonban az is, hogy a felújítás miatt leszerelt vizes
blokkban lévő tárgyak már elavultak, visszahelyezni őket nem lehet. A régi szaniterek, csövek, vízvezetékek
helyreállításának, kicserélésének költségei (melyek az eredeti tervben nem szerepeltek) a vízszintes falszigetelés
tételsor kieső költségeinek terhére betudható volt, mely módosítást a Támogató elfogadott, a vállalkozási szerződés
módosításra került.
A felújított épület alkalmassá vált a korszerű iskolai közétkeztetés megvalósítására.
A Kivitelező a létesítmény felújítási munkálatait a közbeszerzési műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően végezte
el. Az átadás-átvétel gond nélkül lezajlott, a jegyzőkönyvben itt is rögzítésre került a garanciális bejárást megelőzően
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tartandó bejárás ténye is. Külön jegyzőkönyv készült a lábazat felújításának – időjárás miatti – elmaradásáról, melyet
vállalkozó legkésőbb 2015. április 30–ig pótlólag elvégez.
5)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

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

Az eljárást kétszer kellett lefolytatni, mert az első eljárás keretében nem érkeztek a rendelkezésre álló anyagi
fedezetnek megfelelő ajánlatok. A második eljárás már eredményes volt, az építési beruházás keretében 3 részre
osztva megrendelésre került Gyomaendrőd belterületi útjainak, járdáinak felújítása.
Három megkeresett ajánlattevő közül csak egy nyújtotta be ajánlatát mindhárom részre az alábbiak szerint:
1. rész: nettó 13.110.070.- Ft
2. rész: nettó 32.143.545.- Ft
3. rész: nettó 4.714.819.- Ft
A szerződések megkötésre kerültek, a kivitelezési munka megfelelően lezajlott. Szerződést módosítani egyszer
kellett, a 3. rész esetében (járda felújítási munkák). Itt az időjárási helyzet miatt vált szükségessé a határidő 16
nappal történő meghosszabbítása.
6)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet

7.

Eljárás tervezett időpontja

8.

Beszerzés tervezett teljesítési ideje

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

A pályázat elutasításra került, a döntés ellen Önkormányzatunk fellebbezett.
7)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.

Eljárás tervezett időpontja

8.

Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Szolgáltatás
Városi közintézmények komplex
energetikai fejlesztése
Gyomaendrődön KEOP-5.5.0/A/12
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
14.699.830 Ft
Pályázati nyertesség esetén
támogatás 85%, önerő 15%
Pályázati nyertesség esetén 2014
évben
Pályázati nyertesség esetén 2015
évben

A pályázat elutasításra került, a döntés ellen Önkormányzatunk fellebbezett.
8)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

Építési beruházás
DAOP-5.2.1./D-2008-0002 azonosító
számú „Belvízrendezés az élhetőbb
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3.
4.

Eljárás rendje
Eljárás típusa

5.
6.
7.
8.

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

településekért komplex
belvízrendezési program
megvalósítása a belterületen és a
csatlakozó társulati csatornán I. ütem”
című projekten belül kivitelezési
kiegészítő építési beruházás
elvégzése Gyomaendrőd városában
vállalkozási szerződés keretében.
Nemzeti
Kbt. 94. § (3) bek. a) Hirdetmény
nélküli tárgyalásos
49.945.544 Ft
85 % Uniós támogatás, 15% önerő
2014 évben
2014 évben

A közbeszerzés tárgya az alábbiakra terjedt ki:
„A holtágon végzett feltáró munkálatok eredményei azt mutatják, hogy a holtág 6765/2 hrsz-ú másodrendű védtöltés
felőli part éle mintegy 218 fm hosszon, 1 m vastagságban és 5 m szélességben kommunális hulladékkal erősen
szennyezett. A holtág további üzemeltetése szempontjából mindenképp szükséges a vízszennyező anyagok
kitermelése. A kitermelt hulladék kevert települési hulladéknak (EWC17 09 04) minősül.”
A tárgyalásos eljárás alkalmazásának indoka:
A közbeszerzési eljárás a Kbt. 94. § (3) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében
lefolytatható, tekintettel arra, hogy az ehhez szükséges valamennyi feltétel fennáll:
- a korábban megkötött szerződésben nem szereplő, de a közművek előre nem látható magassági vonalvezetései,
továbbá a műszakilag feltétlenül szükséges kiváltásoknak az építési beruházás rendeltetésszerű használhatósága
folytán felmerült, de előre nem látható körülményei miatt szükségessé vált a pótmunka elvégzése,
- a kiegészítő építési beruházást műszaki és gazdasági okok miatt sem lehet elválasztani a korábbi szerződéstől és
az feltétlenül szükséges az építési beruházás teljesítéséhez,
- a szerződés becsült összértéke nem haladja meg az eredeti - mely nettó 171.422.055,- Ft - építési beruházás
értékének felét.
A szerződés a Geotechnika'84 Víz- és Csatornaépítő Kft.-vel került megkötésre nettó 39.365.350.- Ft értékben. A
kivitelezés az előírásoknak megfelelően zajlott le.
9)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

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

A teljes körű központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás közbeszerzését 2014. évben Önkormányzatunk folytatta le. Az
eljárás sikeres volt, a nyertes ajánlattevő a Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kereskedelmi Kft. (1131
Budapest, Topolya u. 4-8.). Nevezett Ajánlattevő ajánlatának a bírálati szempont szerinti tartalmi elemei:
1. Kiegészítő finanszírozási díj
999.000.- HUF / hó
2. Háziorvosi vagy gyermekorvosi szakvizsgával rendelkező orvosok száma
11 fő
3. Hibás teljesítési kötbér mértéke
15 %
Az értékelési szempontok meghatározásán túl ajánlattevőnek be kellett nyújtania „Panaszkezelési eljárási
rendjének” ismertetését is. E dokumentum benyújtása az elmúlt évek során, a korábbi szolgáltatónál tapasztalt
problémás helyzetek megfelelő kezelése végett vált szükségessé, így lekövethetővé és számon kérhetővé válik a
lakossági panaszok kezelése a szolgáltatótól.
A szerződés megkötésre került, melyet azonban módosítani kellett. Az új szolgáltató a tervezettnél hamarabb kezdte
meg a szolgáltatást, mivel azt a Sani-Med Kft. már folytatni nem tudta.
10)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése

Építési beruházás
Útfelújítás Gyomaendrődön /
Besenyszegi utca
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Nemzeti
Kbt. 122/A. §
3.072.000 Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2014. II. félév
2014. II. félév

A beszerzésre azért volt szükség, mert Gyomaendrődön az aluljáró építését megelőzően a Besenyszegi
településrész két útvonalon volt megközelíthető. A Madách Imre utcán szilárd útburkolaton, illetve a 46-os főútról
lekanyarodva egy szórt úton. Az aluljáró építés során ezt a szórt út csatlakozást megszűntették így a településrész
időjárástól független megközelítése egy útra koncentrálódott. A kialakult helyzet hosszú távú fenntartása nem
szerencsés, mivel így a településrész megközelítése sérülékeny, ezért volt célszerű a Besenyszegi utca teljes
hosszában járhatóvá történő feljavítása. Ezt a kisgát Fő út és a Besenyszegi utcai aszfaltút között lévő 240 m-es
szakaszán egy útalap kiépítéssel lehetett a legegyszerűbben megvalósítani.
Három ajánlattevő részére került megküldésre az ajánlati felhívás, közülük egy ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát,
mely megfelelt a kiírásnak és a rendelkezésre álló anyagi fedezetet sem haladta meg.
A nyertes ajánlattevővel, a Tótkaép Építőipari Kft.-vel a szerződés megkötésre került nettó 3.056.928.- Ft értékben.
A kivitelezés rendben lezajlott.
11)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése
3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.

Eljárás tervezett időpontja

8.

Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Építési beruházás
"Lélekkel a Körösök mentén" turisztikai fejlesztések a vallás és a
Körös ökológiája tükrében / Hídépítés
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
52.343.036 Ft
pályázati nyertesség esetén 100 %
támogatás
pályázati nyertesség esetén 2014
évben
pályázati nyertesség esetén 2015
évben

Jelen közbeszerzési eljárás megindítására 2014. augusztus 29-én került sor. Az eljárás során egy ajánlat érkezett a
FUTIZO Kft-től. Az előzetes értékelés során hiányosságok lettek megállapítva, ezért az ajánlattevő hiánypótlásra lett
felszólítva. Mivel a megadott határidőig az ajánlattevő nem nyújtott be hiánypótlást, ezért a Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a FUTIZO Kft ajánlatát érvénytelennek, az eljárást
eredménytelennek nyilvánította.
A „Gyomaendrőd turisztikai fejlesztések – hídépítés” (2. eljárás) megindítására 2014. szeptember 26-án került sor.
Az eljárás során egy érvényes ajánlat érkezett. Az eljárást lezáró döntés során a Bizottság az Integrál Építő Zrt.
ajánlatát érvényesnek, az eljárást eredménytelennek hirdette ki, mivel az összességében legelőnyösebb ajánlatot
tevő sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot (Kbt. 76.
§ (1) c) pontja szerinti eredménytelenség).
Az eljárás 3. alkalommal 2015. január 28-án került meghirdetésre nyílt közbeszerzési eljárás keretében. A Bizottság
2015. március 6-i ülésén kihirdetésre került a nyertes: Everling Városépítő Kft. A szerződéskötésre a moratórium
időszak leteltét követően, leghamarabb 2015. március 17-én kerülhet sor.
A projektelem keretében az Szent László kerékpár és gyaloghíd megépítésére és rendezvénytér kialakítására
kerülne sor.
12)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése
3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.

Eljárás tervezett időpontja

Építési beruházás
"Lélekkel a Körösök mentén" turisztikai fejlesztések a vallás és a
Körös ökológiája tükrében / Építés
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
71.344.349 Ft
pályázati nyertesség esetén 100 %
támogatás
pályázati nyertesség esetén 2014
évben
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8.

Beszerzés tervezett teljesítési ideje

pályázati nyertesség esetén 2015
évben

Az eljárás megindítására 2014. szeptember 16-án került sor. Az I. rész – Erzsébet ligeti tanösvény és környéke,
valamint a II. rész – Bárka Halászati Látogatóközpont esetében is egy-egy ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. A nyertes
kivitelezőkkel (I. rész: Hídknap Faipari Kft.; II. rész: Tótkaép Építőipari Kft.) 2014. október 29-én került aláírásra a
kivitelezői szerződés.
Mindkét projektelem esetében szerződésmódosításra került sor, melynek értelmében a befejezési határidő 2015.
március 31-ről, 2015. április 30-ra módosult.
A kivitelezési munkák folyamatban vannak.
13)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése
3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.

Eljárás tervezett időpontja

8.

Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Építési beruházás
"Lélekkel a Körösök mentén" turisztikai fejlesztések a vallás és a
Körös ökológiája tükrében / Felújítás
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
137.323.853 Ft
pályázati nyertesség esetén 100 %
támogatás
pályázati nyertesség esetén 2014
évben
pályázati nyertesség esetén 2015
évben

Az eljárás megindítására 2014. szeptember 16-án került sor. Az I. rész – Szent Antal zarándok szálláshely, a II. rész
– Szent Antal Kenyérsütő ház esetében egy, míg a III. rész Körös Látogató Központ esetében két ajánlattevő nyújtott
be ajánlatot. A nyertes kivitelezőkkel (I.-II rész: Csabatechnika Kft.; III. rész: Németh Kft.) 2014. október 29-én került
aláírásra a kivitelezői szerződés.
A kivitelezési munkák folyamatban vannak.
14)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.

Eljárás tervezett időpontja

8.

Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Szolgáltatás
"Lélekkel a Körösök mentén" turisztikai fejlesztések a vallás és a
Körös ökológiája tükrében / Kiviteli
tervek
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
12.401.576 Ft
pályázati nyertesség esetén 100 %
támogatás
pályázati nyertesség esetén 2014
évben
pályázati nyertesség esetén 2014
évben

Az eljárás megindítására 20104. május 26-án került sor. Az eljárás során csak a IV. rész: Szent László gyalog és
kerékpárhíd esetében került kiválasztásra nyertes ajánlattevő: HATERV Bt; az I.-III., valamint a V.-VI. részek
vonatkozásában a Bizottság az eljárást eredménytelennek nyilvánította.
Az eljárás ismételt kihirdetésére 2014. június 19-én került sor. Valamennyi rész tekintetében a nyertes ajánlattevő az
Insula Bau Kft. lett.
15)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése

3.
4.

Eljárás rendje
Eljárás típusa

Árubeszerzés
"Lélekkel a Körösök mentén" turisztikai fejlesztések a vallás és a
Körös ökológiája tükrében /
Élményelem
Nemzeti
Kbt. 121. § (1) b)
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5.
6.

Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.

Eljárás tervezett időpontja

8.

Beszerzés tervezett teljesítési ideje

32.567.810 Ft
pályázati nyertesség esetén 100 %
támogatás
pályázati nyertesség esetén 2014
évben
pályázati nyertesség esetén 2015
évben

Az eljárás megindítására 2014. szeptember 5-én került sor. Az ajánlattételi határidőig 2 érvényes ajánlat került
benyújtásra: Patkós Gábor ev., Art Copy Studio Kft., nyertes ajánlattevőnek a Bizottság az Art Copy Studio Kft-t
nyilvánította. Az eljárás során iratbetekintésre, előzetes vitarendezésre, majd jogorvoslati eljárásra került sor, Patkós
Gábor indítványozása nyomán. A Közbeszerzési Döntőbizottság határozata értelmében a Bizottság az Art Copy
Studio Kft. ajánlatát érvénytelennek nyilvánította, nyertes ajánlattevőnek pedig Patkós Gábort hirdette ki. A
szerződés megkötésére 2014. december 23-án került sor. A kivitelezés folyamatban van.
16)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése
3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke (nettó)
Fedezet

7.

Eljárás tervezett időpontja

8.

Beszerzés tervezett teljesítési ideje

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

Az eljárás megindítására 2014. december 19-én került sor. Az ajánlattételi határidőig 6 ajánlat került benyújtásra.
Nyertes ajánlattevőnek a Bizottság az ALEX Fémbútor Kft-t nyilvánította. Az eljárás során előzetes vitarendezés
indult a DuoLine Bt kezdeményezésére, azonban a vitarendezésre adott válaszában a Bizottság nem módosította
eredeti döntését. Ennek értelmében 2015. február 20-án megkötésre került a szerződés az ALEX Fémbútor Kft-vel.
A megvalósítás folyamatban van.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2015. évi közbeszerzési terv jóváhagyására, a 2014. évről szóló beszámoló
elfogadására!

1. döntési javaslat
"2015. évi közbeszerzési terv"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. §-ában foglaltak
szerint elkészített Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2015. évi Közbeszerzési Tervét hagyja jóvá az alábbiak
szerint:
2015. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV
Intézmény: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2015.
1)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Árubeszerzés
Gázbeszerzés 2014-2015. gázév
Nemzeti
Kbt. 121. § (1) bek. b)
30.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2015. II. negyedév
2015-2016 gázév

2)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

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

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Árubeszerzés
Villamos energia beszerzés 2016.
évre
Nemzeti
Kbt. 121. § (1) bek. b)
28.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2015. III. negyedév
2016. évre

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

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

Építési beruházás
Belterületi útfelújítás
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
49.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2015. I. félév
2015. május - november

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

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

Építési beruházás
Parkolók felújítása
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
11.400.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2015. I. félév
2015. május - november

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

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

Szolgáltatás megrendelés
Mezőgazdasági munkák
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
14.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2015. I. negyedév
2015. április 1. – 2015. december 31.

6)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet

Építési beruházás
Városi közintézmények komplex
energetikai fejlesztése
Gyomaendrődön KEOP-5.5.0/A/12
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
170.655.317 Ft
Pályázati nyertesség esetén
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támogatás 85%, önerő 15%.
Pályázati nyertesség esetén 2015
évben
Pályázati nyertesség esetén 2015
évben

7.

Eljárás tervezett időpontja

8.

Beszerzés tervezett teljesítési ideje

7)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet

7.

Eljárás tervezett időpontja

8.

Beszerzés tervezett teljesítési ideje

8)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

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

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

9)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

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

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet
Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Szolgáltatás megrendelés
"Lélekkel a Körösök mentén" turisztikai fejlesztések a vallás és a
Körös ökológiája tükrében / Marketing
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
11.811.024 Ft
100% pályázati támogatás
2015. I. negyedév
2015. év

10)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Építési beruházás
Belvíz III. utómunkálatok
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
13.385.827 Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2015. I. félév
2015. I. félév

Szolgáltatás
Városi közintézmények komplex
energetikai fejlesztése
Gyomaendrődön KEOP-5.5.0/A/12
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
14.699.830 Ft
Pályázati nyertesség esetén
támogatás 85%, önerő 15%
Pályázati nyertesség esetén 2015
évben
Pályázati nyertesség esetén 2015
évben
Építési beruházás
"Lélekkel a Körösök mentén" turisztikai fejlesztések a vallás és a
Körös ökológiája tükrében / Hídépítés
III.
Nemzeti
Nyílt, Kbt. 121. § (1) b)
53.593.036 Ft
100% pályázati támogatás
2015. I. negyedév
2015. év

Gyomaendrőd, 2015. március ...........
………………………………………..

………………………………………..
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Toldi Balázs
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
Jegyző

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 03. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
2. döntési javaslat
"2014. évi közbeszerzési terv végrehajtása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a 2014. évi közbeszerzési terv végrehajtásáról szóló beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 03. 26.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2015. március 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

„Mezőgazdasági munkák Gyomaendrődön 2015.” tárgyú eljárás eredménye
Nyíri Szmolár Eszter
Nagyné Perjési Anikó egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság!
2015. évben az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági szolgáltatások értéke – az egybeszámítási szabályokat
figyelembe véve – meghaladta a közbeszerzési értékhatárt, így szükségessé vált a közbeszerzési eljárás
lefolytatása.
A Kbt. 122/A. §-a szerinti, hirdetmény közzététele nélkül indult eljárás ajánlati felhívása 2015. február 25-én került
megküldésre hét gazdasági szereplő részére.
Az ajánlattételi határidő lejártáig – 2013. március 12. 11:00 óráig – három ajánlat érkezett be.
Az előterjesztés készítésekor az ajánlatok formai áttekintése, az esetlegesen elrendelendő hiánypótlások
megállapítása zajlik. A Bíráló Bizottság 2015. március 16.-án ül össze az ajánlatok bírálatára, melynek eredménye
kerül beterjesztése a következő napon tartandó Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság ülésére, mely alapján szükséges meghozni az eljárást lezáró döntéseket.
Kérem Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a döntések meghozatalára!
1. döntési javaslat
"„Mezőgazdasági munkák Gyomaendrődön 2015.” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménye"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel,
névszerinti (nyílt) szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága a
„Mezőgazdasági munkák Gyomaendrődön 2015.” tárgyú közbeszerzési eljárást az 1. rész tekintetében
eredményesnek/eredménytelennek, a 2. rész tekintetében eredményesnek/eredménytelennek, a 3. rész
tekintetében eredményesnek/eredménytelennek nyilvánítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 03. 17.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
2. döntési javaslat
"„Mezőgazdasági munkák Gyomaendrődön 2015.” tárgyú közbeszerzési eljárás 1. rész"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel,
névszerinti (nyílt) szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága a
„Mezőgazdasági munkák Gyomaendrődön 2015.” tárgyú közbeszerzési eljárás során az 1. rész tekintetében nyertes
ajánlattevőnek ............................................................ ajánlattevőt hirdeti ki, a nyertest követő második legkedvezőbb
ajánlattevőnek a ............................................................ ajánlattevőt jelöli meg.
Határidők, felelősök:
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Határidő: 2015. 03. 17.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
3. döntési javaslat
"„Mezőgazdasági munkák Gyomaendrődön 2015.” tárgyú közbeszerzési eljárás 2. rész"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel,
névszerinti (nyílt) szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága a
„Mezőgazdasági munkák Gyomaendrődön 2015.” tárgyú közbeszerzési eljárás során a 2. rész tekintetében nyertes
ajánlattevőnek ............................................................ ajánlattevőt hirdeti ki, a nyertest követő második legkedvezőbb
ajánlattevőnek a ............................................................ ajánlattevőt jelöli meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 03. 17.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
4. döntési javaslat
"„Mezőgazdasági munkák Gyomaendrődön 2015.” tárgyú közbeszerzési eljárás 3. rész"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel,
névszerinti (nyílt) szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága a
„Mezőgazdasági munkák Gyomaendrődön 2015.” tárgyú közbeszerzési eljárás során a 3. rész tekintetében nyertes
ajánlattevőnek ............................................................ ajánlattevőt hirdeti ki, a nyertest követő második legkedvezőbb
ajánlattevőnek a ............................................................ ajánlattevőt jelöli meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 03. 17.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2015. március 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Földgáz közbeszerzési eljárásra Bíráló Bizottság létrehozása
Nyíri Szmolár Eszter
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2015-2016 évre tervezett önkormányzati és intézményi földgázmennyiség beszerzésének becsült értéke – az
egybeszámítási szabályokat figyelembe véve – meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, így az eddigi gyakorlatnak
megfelelően szükséges a közbeszerzési eljárás lefolytatása.
A közbeszerzési csoport megkezdte előkészítő munkáját, az előzetes számításokat figyelembe véve a Kbt. III.
fejezete szerinti nemzeti eljárásrendbe tartozó, Kbt. 121. § (1) b) pontja szerint nyílt eljárás lefolytatása javasolható.
A Közbeszerzési Szabályzatunk 11.) b) pontja alapján a jelen projektben eljáró Bíráló Bizottság személyeire a
következő javaslatot tesszük:
Közbeszerzési és Jogi szakértelem biztosítása: Dr. Varga Imre
Pénzügyi szakértelem biztosítására: Ugrainé Gróf Éva
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítására (energia beszerzés): Nagy Sándor
Esetleges további tagokat a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javasolhat.
A Bíráló Bizottság létrehozása után – velük együttműködve – a Közbeszerzési csoport megkezdi az eljárást
megindító felhívás és dokumentáció elkészítését.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Bíráló Bizottság kijelölésére vonatkozó javaslat jóváhagyására!
Döntési javaslat
"Földgáz közbeszerzési eljárásra Bíráló Bizottság létrehozása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2015-2016. évre vonatkozó Földgázbeszerzéssel kapcsolatban a Bíráló
Bizottság tagjait az alábbiak szerint határozza meg:
Közbeszerzési és Jogi szakértelem biztosítása: Dr. Varga Imre
Pénzügyi szakértelem biztosítására: Ugrainé Gróf Éva
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítására (energia beszerzés): Nagy Sándor

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 03. 26.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2015. március 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Szennyvíztisztító telep rekonstrukciójáról beszámoló
Megyeri Sándor, Mile Erika
Megyeri Sándor

Tisztelt Képvisel?-testület!
A projektmenedzser elkészítette a beruházásról szóló beszámolóját, melyet az el?terjesztés
mellékleteként csatoltunk.
A képvisel?-testület ülésének napján délel?tt 10 órakor került megrendezésre a projektet
bemutató sajtónyilvános esemény, melyre a KT tagjai is meghívást kaptak. Az eseményen
helyszíni bejárás is tervezve van, mely során a próbaüzemet vezet? bemutatja és ismerteti
az új technológiát, megtekinthet?ek az új és felújított épületek, m?tárgyak.
A gyomaendrod.hu honlap aloldalán a projekttel kapcsolatos információkat, szerz?déseket,
fényképeket tesszük közzé.
Eddig 15 db kifizetési kérelem és projekt el?rehaladási jelentés benyújtása és kifizetése
történt meg.
Kérem a T. Képvisel?-testületet a beszámolóban foglaltak tudomásul vételére.

Döntési javaslat
"Szennyvíztisztító telep beszámoló projekt előrehaladásáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉG VÁLL.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendr?d Város Képvisel?-testülete a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0055 azonosító számú
Gyomaendr?d szennyvíztisztító telepének korszer?sítése cím? projekttel kapcsolatban
készített beszámolóban foglaltakat tudomásul veszi.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 03. 27.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Mile Erika
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Gyomaendrőd szennyvíztisztító telepének korszerűsítése
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0055
A projekt tárgya:
Gyomaendrődön elválasztott rendszerű csatornahálózat épült ki összesen 114 807 m hosszon,
amely teljes egészében gravitációs elven működik. A városban üzemelő közbenső átemelők
száma 21. A szennyvizet 1 db főátemelő juttatja ki a tisztítótelepre.
Gyomaendrődön 5 501 db ingatlan található a kiépített csatornahálózat mellett. Ez a városban
található összes ingatlan ~85 %-át teszi ki. A csatornahálózatra 2010-ig összesen 4 866
ingatlan csatlakozott, amely érték 88 %-os rácsatlakozási arányt jelent.
A nem csatornázott és a csatornahálózattal ellátott, de nem rákötött lakásoknál a szennyvíz
gyűjtése szippantással történik. A szippantott szennyvíz kibocsátást vizsgálva, látható, hogy
az egy főre jutó TFH mennyisége éves átlagban 5,3 l/fő/nap. Ebből az alacsony mennyiségből
arra lehet következtetni, hogy jelentős mértékű a szennyvízszikkasztás mind a csatornázatlan
területeken, mind a csatornával ellátott, de nem csatlakozott ingatlanok esetében.
A Gyomaendrőd Városi Szennyvíztisztító telep kapacitása: 2 800 m3/nap 13.333 LEÉ.
A szennyvíztisztító telepről kikerülő tisztított szennyvíz minőségét vizsgálva megállapítható,
hogy a jelenlegi technológiája a N-formák eltávolítását nem tudja megfelelően biztosítani
A telepre nagy mennyiségű idegenvíz érkezik be (hidraulikai túlterhelés), ez pedig az elfolyó
tisztított szennyvíz lebegőanyag tartalmának határérték túllépését okozza. A jövőben az
idegenvizek mennyiségét az Önkormányzat (az üzemeltető Alföldvíz Zrt-vel együttműködve)
jelentősen le fogja csökkenteni, a beérkező (számlázott) szennyvíz mennyiség max. 20 %-ra.
Ezen cél elérése érdekében elkészült az infiltráció csökkentési intézkedési terv.
A Gyomaendrőd szennyvíztisztító telep fejlesztésére vonatkozó elvi vízjogi engedélyezési
terv 2011 májusában készült el. A meglevő tisztítási technológiai - a végrehajtott gépészeti
fejlesztések, azaz ejektoros levegőztetés – nem alkalmas a hatósági előírásoknak megfelelő
tisztított szennyvíz minőség biztosítására. A rendszer átalakításával, fejlesztésével a
szennyvíztisztító telep alkalmassá válhat az üzemeltetési engedélyben előírt határértékek
betartása.
A tisztító telep fejlesztése a meglevő telep területén valósul meg. Az építés időszakában is
folyamatosan fenn kell tartani a jelenlegi szennyvíztisztítási üzemet.
A tervezett telep hidraulikai adatai:
névleges hidraulikai kapacitás :
Q=
1.850
m3/nap
biológiai terhelés :
16.846
LE
Szükségessé válik egy homlokrakodó gép beszerzése, amely a tározóterületen belül mozgatja
a víztelenített iszapot.

A nagy mennyiségű idegenvíz mennyiséget a projekt keretében 20 % alá kell csökkenteni.
Ennek érdekében a már csatornázott területeken a projekt keretében rekonstrukció elvégzése
szükséges.
A projekt keretében csatornahálózat rekonstrukcióra is sor kerül, ami 48 db. lokális, pontszerű
hálózati hiba kijavítását foglalja magába.
A projekt ütemezése:
A projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2012. április 10.
A projekt megvalósításának a napja:
Szennyvízcsatorna hálózat: 2014. március 13.
Szennyvíztisztító telep: 2015. május 26.
Támogatási Szerződés módosításai:
-

1. számú TSz módosítás:

Aláírás: 2014. 12.16-án
Módosuló rendelkezések:
- A projekt fizikai befejezésének napja: 2015. május 26.
Módosult mellékletek:
- 2. sz. melléklet – Projektelemek költségvetési táblája
- 4. sz. melléklet – A projekt megvalósulás pénzügyi ütemterve
- 6. sz. melléklet – A projekt megvalósulás (köz)beszerzései
-

2. számú TSz módosítás:

Aláírás: 2015. 02.25-én
Módosuló rendelkezések:
- A projekt nettó összköltsége: 849 329 620 Ft.
- A projekt elszámolható nettó összköltsége: 832 868 512 Ft.
- A támogatás mértéke: 94,796000 %, de legfeljebb 789 526 035 Ft.
Módosuló mellékletek:
- 2. sz. melléklet – Projektelemek költségvetési táblája
- 3. sz melléklet – A projekt elszámolható költségeinek forrása
- 4. sz. melléklet – A projekt megvalósulás pénzügyi ütemterve
A projekt pénzügyi adatai (Módosult Támogatási Szerződés alapján):
A megvalósítási munkák nettó összköltsége:
Összes elszámolható költség tartalékkal:
A támogatás mértéke:
Összes elszámolható költségből támogatás:
Összes elszámolható költségből önerő:
Összes nem elszámolható költség:
Összes önerő:

849 329 620 Ft.
832 868 512 Ft.(nettó)
94,796000 %
789 526 035 Ft.(nettó)
43 342 477 Ft.(nettó)
16 461 108 Ft.(nettó)
59 803 585 Ft (nettó)

2015-ben benyújtandó számlák:
Elszámolható
Kivitelezés
PM
Mérnök
PR
Összes

Ft.
166 681 151
4 600 000
9 890 00
906 250

182 077 401

Nem elszámolható
Ft.
Kivitelezés

3 264 349

A projekt szereplői:
Önkormányzat képviselői
 Toldi Balázs polgármester
 Mile Erika kapcsolattartó
Projektmenedzsment szervezet - VTK Innosystem Kft
Szerződéskötés dátuma: 2012. augusztus 17.
Közbeszerzési szakértő - All-Ready Kft.
Szerződéskötés dátuma: 2012. április 20.
PR szakértő - PIAQUA Kft.
Szerződéskötés dátuma: 2012. augusztus 22.
FIDIC Mérnök - ALL-INVESTOR Kft
Szerződéskötés dátuma: 2012. augusztus 17.
Kivitelező(k) Szennyvíztelep építés: PPSZ Gyomaendrőd Konzorcium
Szerződéskötés dátuma: 2013. augusztus 14.
Szennyvízcsatorna rekonstrukció: A-HÍD Építő Zrt.
Szerződéskötés dátuma: 2013. augusztus 12.
Az építési munkák jelenlegi helyzete:
A szennyvíztelep megvalósításához kapcsolódó vízjogi létesítési engedély és építési engedély
rendelkezésre áll. A kiviteli tervek elkészültek, a telep kivitelezése ezek alapján folyik. A
próbaüzem 2014. november 25-én indult. A projekt várható fizikai befejezése: 2015. május
26.
A szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukciója elkészült. A vállalkozó a kivitelezési munkákat
2014. február 28-án készre jelentette, kérte az átadás-átvételi eljárás lefolytatását. A Mérnök
az eljárást 2014. március 13-ára tűzte ki. A műszaki átadás-átvétel sikeresen lezajlott. A
vállalkozó benyújtotta a végszámlát, amelynek kifizetése megtörtént.
A projekt keretében beszerzésre került egy homlokrakodó gép. A gép a tározóterületen belül
mozgatja majd a víztelenített iszapot.
Kelt: Békéscsaba, 2015. 03.9.

Megyeri Sándor s.k.
projekt menedzser

13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2015. március 17-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:
39

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 Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési 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 Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Belvíz III. utómunkálatainak megvalósítására írjonki
közbeszerzési eljárást.
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: azonnal
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2015. március 17-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 Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Alföldvíz Zrt. által előterjesztett 2015-es vízterhelési díjakról
szóló tájékoztatót az alábbiak szerint vegye tudomásul:
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: azonnal
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2015. március 17-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 Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési 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 Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési 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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- 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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Direkt

Marketing

és

Public

Relation

(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.

6/9

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

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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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

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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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2015. március 17-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 Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságaa
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a 2015. évi közmunkaprogramjáról szóló tájékoztatót.

Határidők, felelősök:
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Határidő: 2015. 03. 26.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Varjú Róbert
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2015. március 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Úszásoktatás támogatása 2015. évben
Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2015 (II.15) Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletében 8.890.000,-Ft-ot különített el fürdőszolgáltatás
vásárlására, mellyel támogatást kíván nyújtani:
- a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodába,
- a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő oktatási intézményekbe,
- a közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodákba,
- a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Gimnázium és Kollégium,
- a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégiumba
járó gyermekek, tanulók számára a vízhez szoktatás illetve úszásoktatás biztosításához, továbbá
- a Körös Kajak Sport Egyesület úszásedzésben részesülő tagjainak
- a KSI SE Gyomaendrőd úszásedzésben részesülő tagjainak
- a Gyomaendrődi Úszó Sport Egyesület tagjainak
- a Gyomaendrődi Delfin Sport és Úszóegyesület tagjainak
- az oktatási intézmények keretein kívüli úszóedzésen résztvevő gyermekeknek, és a kísérő szülőknek.
A 2015. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig a felhasználható támogatás összege bruttó 8.890.000,- Ft
azzal, hogy ebből az előirányzatból történik a helyi lakosok jegyárkülönbözetének biztosítása, valamint a 18.
életévüket betöltött gyomaendrődi fiatalok köszöntése, mely születésnapi köszöntéssel személyenként 1+1 fő
fürdőbelépőt biztosít önkormányzatunk. Ebből az előirányzatból célszerű továbbá biztosítani az önkormányzati
rendezvényekkel kapcsolatos fürdőlátogatást.
Az előirányzat felhasználása az alábbiak szerint történik:
- helyi lakosok jegyárkülönbözetének biztosítására bruttó 3.000.000,- Ft-ot kellene elkülöníteni, 2014. évben a
ténylegesen kiszámlázott összeg bruttó 2.742.570,-Ft.
- születésnapi köszöntésre 250.000,- Ft: a helyi népesség-nyilvántartás adatai alapján 2015. évben 131 fő gyermek
tölti be 18. életévét: 131.x1.800,- Ft = 235.800,- Ft.
- önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos fürdőbelépő biztosítására 240.000,-Ft
Úszásoktatásra fennmaradó összeg 5.400.000,- Ft.
Az alábbi táblázat részletesen tartalmazza a 2014. évi tényleges felhasználásokat.
2014/intézmény
az előző évi
áthozattal
együtt
Kistérségi Óvi
Gyermekliget Kft
Selyem úti Óvi
Szivárvány
Vásártéri Óvi
Rózsahegyi
Kálmán Ált Isk.
Bethlen Gábor
Isk.
Kis Bálint Ált.
Iskola
Szent Gellért Ált
Isk. Gimi

Ft
241920

gyermek
db
ft
241920
336

177840

177840

247

73440

73440

102

532080

532080

739

72720

72720

677520
272160

szülő
db

már 2015
évben január , febr
előző évről áthozott
felhasznált
Ft
Db
január
február

15120

7920

101

59760

59040

677520

941

88560

93600

272160

378

360

27360
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KSI
Körős Kajak
Gye-i Úszó
Sport egyesület
Delfin Úszó
egyesület
Helyi Lakos
jegyár
különbözet
Önkormányzati
szolg. Vásárlás
Szülinapos
összesen:

575480
823680

352080
383760

489
533

7400

37

216000
439920

300
611

179280
141120

119520
128880

2629360

1510560

2098

60400

302

1058400

1470

158400

142560

2302960

1589760

2208

400

2

712800

990

190800

176400

2787000

2787000

246480
243000
11655640

246480
243000
9160320

68200

341

2427120

3371

833400

755280

Összesen 2014
évben:

11655640

A támogatás felhasználásának és elszámolásának menete a következőképpen határozható meg:
Az úszásoktatást megszervező intézmények és szervezetek esetében – minden esetben – a tényleges
fürdőhasználati igénybevételt a Liget Fürdő Kft. az önkormányzatnak számlázza ki. A számla mellé minden esetben
kimutatást kell mellékelni az úszásoktatásban/úszóedzésen részt vevő gyermekekről/ kísérőkről.
A Liget Fürdő Kft a felhasználást nyomon követi és az intézmény/egyesület részére jelzi, a keretösszeg
felhasználásának alakulását.
Az egyes intézmények, illetve szervezetek 2015. évre vonatkozó fürdőhasználati összes igénye 13.092.560,- Ft.
A számítás alapja a Liget Fürdő ügyvezetője által megadott jegyár:
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2015. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig minden gyermekek számára
bruttó 720 Ft/tanuló, gyermek fürdőbelépő megfizetése ellenében biztosítja a szolgáltatást.
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2015. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig az úszóedzésre gyermeküket
kísérő szülők látogató jegyárait bruttó 200 Ft/fő megfizetése ellenében biztosítja.
A rendelkezésre álló keretösszeg javasolt elosztásánál tekintettel voltunk arra, hogy a támogatás elsődleges célja a
nevelési-oktatási intézményekben zajló úszásoktatás támogatása, így először az általuk kért összegeket vettük
figyelembe, a tavalyi tényleges igénybevételt szem előtt tartva. A fennmaradó részt arányosan tovább osztottuk az
egyesületek részére, tekintetbe véve, hogy a kajakosok tavasszal/nyáron nem a fürdőben edzenek, míg az úszó
egyesületek tagjai egész évben a fürdőbe járnak. Az egyesületek esetében szintén figyelembe vettük a tavalyi
tényleges felhasználást. Az eredményeket az alábbi táblázatban összegeztük.
Intézmény neve

2015. évre kimutatott
fürdőhasználati igény (Ft)
477.200

Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi
Óvoda
Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
266.400
Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten
253.800
Közhasznú Kft.
Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
0
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Gimnázium Ált isk: 784.400
és Kollégium
Gimn: 1.186.920
Össz: 1.971.320
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
1.122.800
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
827.600
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
388.800
Szakképző Iskola és Kollégium
Gyomaendrődi Úszó Sport Egyesület
3.139.200
Gyomaendrődi Delfin Sport és Úszóegyesület
2.793.600
Körös Kajak Sport Egyesület
668.880
KSI SE Gyomaendrőd
1.182.960
Eddig összesen:
13.092.560
Helyi lakosok jegyárkülönbözete
3.000.000
Születésnaposok
250.000
Önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos
240.000
fürdőbelépőjegyek
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2015. évre javasolt támogatás
fürdőhasználatra (Ft)
300.000
100.000
80.000
0
500.000
600.000
500.000
150.000
1.200.000
1.070.000
400.000
500.000
5.400.000
3.000.000
250.000
240.000

Összesen:

16.582.560

8.890.000,-

Az intézmények részletes kimutatásai a Közigazgatási Osztályon megtekinthetők.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslatok szerint
elfogadni.
1. döntési javaslat
"Úszásoktatás támogatása 2015. évben"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évben szolgáltatás – fürdőbelépőjegy –
megvásárlásával támogatja
- a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda,
- a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő oktatási intézmények,
- a közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák,
- a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Gimnázium és Kollégium
- a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium
vízhez szoktatással, illetve úszásoktatással kapcsolatos költségeit, valamint
- a Körös Kajak Sport Egyesület
- a KSI SE Gyomaendrőd
- a Gyomaendrődi Úszó Sportegyesület
- a Gyomaendrődi Delfin Sport és Úszóegyesület
úszóedzésére járó gyermekek és kísérő szülők látogatói jegyének költségeit, amennyiben az intézmények illetve a
szervezetek vállalják az úszásoktatás megszervezését.
Az úszásoktatást megszervező intézmények és szervezetek esetében a tényleges fürdőhasználati igénybevételt a
Liget Fürdő Kft. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának számlázza ki. A számla mellé minden esetben kimutatást
kell mellékelni az úszásoktatásban/úszóedzésen részt vevő gyermekekről/ kísérőkről.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Úszásoktatás támogatása 2015. évben"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évben szolgáltatás - fürdőbelépőjegy –
megvásárlásával az alábbi táblázatban meghatározott összegekkel támogatja az intézményeket:
Intézmény neve
Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.
Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Gimnázium és Kollégium
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2015. évi támogatás

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és
Kollégium
Gyomaendrődi Úszó Sport Egyesület
Gyomaendrődi Delfin Sport és Úszóegyesület
Körös Kajak Sport Egyesület
KSI SE Gyomaendrőd
Helyi lakosok jegyárkülönbözete
Születésnaposok
Önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos fürdőbelépőjegyek
Összesen:

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3.500.000,250.000,240.000,8.890.000,-

18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2015. március 17-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 Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési 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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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2015. március 17-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 Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési 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 Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2015. évi útépítési és felújítási beruházásközbeszerzési 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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20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2015. március 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Sportcsarnok eszközbeszerzés
Nyíri Szmolár Eszter
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2015. februárjában megkeresés érkezett a Zöldpark Nonprofit Kft.-től, miszerint a tavaly év során felújított Varga
Lajos Sportcsarnok tisztán tartásához szükséges lenne egy új takarítógép beszerzése. A jelenlegi eszköz már nem
felel meg a követelményeknek, 25 éves, nehezen mozgatható, ráadásul az érzékeny sport padlót felsérti.
A mellékletben található a Zöldpark Kft. által végzett - takarítógépre vonatkozó - piackutatás eredménye. A
csarnokhoz szükséges legkisebb teljesítményű, alap funkciókkal bíró alapgép nettó 672.623.- Ft + 27% ÁFA értékű,
a kategóriában elérhető legjobb felszereltségű pedig nettó 1.626.242.- Ft + 27% ÁFA értékű.
A piackutatást alapul véve átlag nettó 1 137 277,37 Ft + 27% ÁFA, bruttó 1 444 342,26 Ft értékkel lehet számolni.
A Sportcsarnokkal kapcsolatban további eszköz igény is felmerült, a szintén elavult, korszerűtlen, nem megfelelően
működő eredménykijelző lecserélésével kapcsolatban.
A Zöldpark Kft. ez ügyben is végzett piackutatást, mely – speciális volta miatt – nyilvánosságra nem hozható, a
bekért egyedi ajánlatok üzleti tikot tartalmaznak. Az igény felmérése és az ajánlatok elemzése alapján elmondható,
hogy a Sportcsarnok adottságaihoz megfelelő, a szükséges minimális funkcióval rendelkező beltéri, fali, elektromos
eredményjelző berendezés nettó 310.000.- Ft + 27% ÁFA értéktől kezdődik. A több funkcióval, nagyobb felülettel
rendelkező eredményjelzők már magasabb árral kalkulálhatóak, a legmagasabb érték nettó 770.000.- Ft (az
ajánlatok átlaga nettó 512.000.- Ft, bruttó 650.240.- Ft értékű.)
Finanszírozási oldalról megvizsgálva fenti eszközök esetében a Zöldpark Kft. nem jogosult ÁFA visszaigénylésre, itt
a tulajdonosnak szükséges mérlegelnie az eszköz fontosságát. Amennyiben úgy dönt a T. Képviselő-testület, hogy
az Önkormányzat megvásárolja az eszközöket, úgy azok összege a Zöldpark részére adandó, működési célú
pénzeszköz átadás terhére betudható.
Az eszközök beszerzése időszerű és indokolt. A Sportcsarnokot sok helyi és vidéki sportegyesület használja, jelen
eszközök nagyban hozzájárulnak a korszerű és hatékony üzemeltetéshez.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntés meghozatalára!

1. döntési javaslat
"Sportcsarnok takarítógép beszerzés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Varga Lajos Sportcsarnok részére takarítógép beszerzését.
Az eszköz tényleges bekerülési költsége az üzemeltető Zöldpark Kft. részére 2015. évre meghatározott működési
célú pénzeszköz átadás összegéből levonásra kerül.
Egyebekben bízza meg a Városüzemeltetési Osztályt, hogy a beszerzési szabályzat szerint az eszköz
beszerzésében eljárjon.
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 03. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
2. döntési javaslat
"Sportcsarnok eredménykijelző eszközbeszerzés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Varga Lajos Sportcsarnok részére eredménykijelző tábla
beszerzését.
Az eszköz tényleges bekerülési költsége az üzemeltető Zöldpark Kft. részére 2015. évre meghatározott működési
célú pénzeszköz átadás összegéből levonásra kerül.
Egyebekben bízza meg a Városüzemeltetési Osztályt, hogy a beszerzési szabályzat szerint az eszköz
beszerzésében eljárjon.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 03. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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