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ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság
2015. augusztus 10.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. augusztus 10-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Helyi adórendelet felülvizsgálatához végzett számítások
Enyedi László
Dr. Uhrin Anna jegyző
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Véleményező
bizottság:

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. júniusi ülésén döntött, hogy felül kívánja vizsgálni a
jelenleg hatályos, helyi adókról szóló, 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendeletét. A döntéséhez szükséges
számításokat, kimutatásokat a Képviselő-testület augusztusi ülésére kérte előterjeszteni.
1. Építményadó:
A helyi adórendeletünk szerint Gyomaendrőd Város közigazgatási területén építményadó köteles minden nem lakás
céljára és nem garázs céljára szolgáló épület, épületrész (építmény). Az üdülés, pihenés célját szolgáló építmények
esetén az építményadó mértéke függ az építmény teljes alapterülete szerinti sávos besorolástól, valamint az
építmény területi besorolásától, amit az érintett üdülőterület infrastrukturális ellátottsága határoz meg. Így 12
adómérték került meghatározásra a jelenlegi rendeletünkben ezen építmények után. Minden egyéb építmény
esetében, vagyis a vállalkozók üzleti célt szolgáló építményei után az építményadó mértéke 300 Ft/m2. A Képviselőtestület kérte, hogy az üdülés, pihenés céljára szolgáló építmények esetében kerüljön megvizsgálásra, hogy a
jelenlegi adómértékek számának csökkentése esetén, a jelenlegi legkisebb adómértékek alkalmazásával mennyi
lenne az adóbevétel csökkenése, illetve úgy is legyen megvizsgálva, hogy az adóbevételek ne csökkenjenek.
A teljes alapterület szerinti sávos besorolás megszüntetésével, a jelenlegi övezeti besorolás változatlanul hagyása
mellett, 4 adómértékre lehetne lecsökkenteni az eddigi 12 adómértéket. A nagyobb alapterületű üdülőépület után így
is több építményadó kerülne megfizetésre, mint egy kisebb alapterületű után, a progresszív adóztatás
megszüntetése mellett. Ennek a lehetőségnek a bevezetése esetén csak a jelenlegi övezetenkénti legkisebb
adómértékek alkalmazásával lehetne elkerülni minden adózónál a fizetendő adó emelkedését. Az alábbi táblázatban
ezt az „A” változat szemlélteti.
Az üdülés, pihenés céljára szolgáló építmények utáni építményadó mértéke:
Jelenleg
A
Üdülés
céljára
szolgáló
építmény

30 m2-ig
31–45 m2
közötti
45 m2 feletti

B

C

„A”
D

450

övezet
400 330

250

560

460

400

320

680

580

490

400

A

B

C

D

A

övezet
450

400

Ft/m2

„B”

330

B

C

D

övezet
250

560

460

400

320

Ennek a változatnak az alkalmazása esetén, a jelenlegi 1.125 adózóból 651 adózó esetén nem változna az éves
fizetendő adó összege, a többinél, 474 adózó esetében viszont csökkenne. A csökkenés egyes adózók esetében
jelentős mértékű lenne. Ez összességében évi 2.587.637 Ft adóbevétel kiesést okozna az önkormányzat számára.
Ahhoz, hogy az adóbevételek ne csökkenjenek, övezetenként egy átlagos adómértéket kellene alkalmazni. Ez kb. a
jelenlegi övezetenkénti középső adósávnak felel meg, amit a táblázatban a „B” változat szemléltet. Így csak évi
108.385 Ft lenne a bevétel kiesés. Ennek a változatnak az alkalmazása esetén az 1.125 adózóból 180 adózónál
csökkenne, 294 adózónál nem változna, 651 adózónál pedig növekedne az éves fizetendő adó összege. A
növekedés mértéke évi ezer Ft alatt lenne 134 adózó, ezer és kétezer Ft közötti 491 adózó, három és háromezerháromszáz Ft közötti 26 adózó esetében.
2. Telekadó:
Szintén nagyon sok (11 db) adómértékkel adóztatjuk a belterületi beépítetlen telkeket, és nagyon széttagolt a területi
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besorolás is. Ezt jól mutatja az alábbi táblázat is. A Képviselő-testület kérte a megvizsgálását a belterületi telkek
kommunális adó keretében történő adóztatására úgy, hogy azok a kommunális adó legkisebb mértékével kerüljenek
adóztatásra, a telekadó megszüntetése mellett.
A telekadó mértéke:

kiemelt övezetben
Beépítetlen
lakótelek
egyéb övezetben
1520-1550 hrsz-ú
ingatlanok
1304-1360 és
Üdülőtelek
3215-3402 hrsz-ú és a
Németzugi soron lévő
ingatlanok
egyéb ingatlanok esetén
3410-3411, 3481-3487
hrsz-ú ingatlanok
783-812, 910-915, 13631379, 2634, 2635, 2640/2,
2643, 2644, 2645, 2654,
2681, 2686, 2687/1,
Egyéb
2687/2, 2691/2, 2692,
beépítetlen
belterületi telek 3413-3464, 3757-3876
hrsz-ú ingatlanok
3465-3480, 3564, 3565
hrsz-ú ingatlanok
egyéb ingatlanok esetén

teljes közmű
részleges közmű
közmű nélkül
teljes közmű
részleges közmű
közmű nélkül
1500 m2-ig
1500 m2 feletti rész
1500 m2-ig

Jelenleg
Ft/m2
40
30
20
20
15
10
10
4
8

1500 m2 feletti rész

4

1500 m2-ig
1500 m2 feletti rész
1500 m2-ig

240
10
4
4

1500 m2 feletti rész

2

1500 m2-ig
1500 m2 feletti rész
1500 m2-ig
1500 m2 feletti rész

5
2
8
4

„A”
Ft/telek/év

„B”
Ft/telek/év

komm.adó
komm.adó
2.500

0-400 m2
2.500
401 m2-től
5.000

Jelenleg a magánszemélyek kommunális adójánál a legkisebb adómérték 2.500 Ft/ingatlan/év. Ha ezzel a mértékkel
adóztatjuk a belterületi telkeket (táblázat „A” oszlopa) 3.879.413 Ft-al kevesebb kommunális adó lenne utánuk
kivetve, mint amennyi telekadóként volt. Az 502 adózóból sokaknál jelentős éves adócsökkentésre kerülne sor, de
még ebben az esetben is 12 adózónál, jellemzően kis alapterületű telkek esetében növekedne az adó, maximum évi
2.324 Ft-al.
Kevésbé csökkenne a bevétel, amennyiben 400 m2-ig 2.500 Ft/ingatlan, 400 m2 felett 5.000 Ft/ingatlan lenne a
belterületi telkek adómértéke kommunális adóban (táblázat „B” oszlopa). Ebben az esetben is még 2.878.976 Ft-al
kevesebb kommunális adó lenne utánuk kivetve, mint amennyi telekadóként volt. Az 502 adózóból 449 adózó
esetében csökkenne, 53 adózó esetében pedig növekedne az éves fizetési kötelezettség. A növekedés mértéke 37
adózónál ezer Ft alatti, 7 adózónál ezer és kétezer Ft közötti, 9 adózónál kétezer és háromezer Ft közötti nagyságú
lenne.
3. Magánszemélyek kommunális adója:
A kommunális adó alapja a lakás céljára szolgáló épület hasznos alapterülete, mértéke függ a lakás övezeti
besorolásától, valamint a hasznos alapterület sávosan meghatározott nagyságától. Ezek alapján 12 adómértékkel
vannak adóztatva ezen épületek. A Képviselő-testület kérte, hogy kerüljön megvizsgálásra, hogy a jelenlegi
adómértékek számának csökkentése esetén, a jelenlegi legkisebb adómértékek alkalmazásával mennyi lenne az
adóbevétel csökkenése, illetve úgy is vizsgáljuk meg, hogy az adóbevételek ne csökkenjenek.
A hasznos alapterület szerinti sávos besorolást megszüntetve, az övezeti besorolást meghagyva, 3 adómértékre
lehetne lecsökkenteni az eddigi 12 adómértéket. Ennek a lehetőségnek a bevezetése esetén csak a jelenlegi
övezetenkénti legkisebb adómértékek alkalmazásával lehetne elkerülni minden adózónál a fizetendő adó
emelkedését. Az alábbi táblázatban ezt az „A” változat szemlélteti.
A magánszemélyek kommunális adója mértéke:

Ft/ingatlan/év
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Belterületi lakás

Bánomkert, Nagylapos,
Öregszőlő

Külterületi lakás

Hasznos alapterület
60 m2-ig
61-120 m2
121-180 m2
181 m2 felett
60 m2-ig
61-120 m2
121-180 m2
181 m2 felett
60 m2-ig
61-120 m2
121-180 m2
181 m2 felett

Jelenleg
6.300
7.100
8.000
9.600
5.250
5.550
6.000
6.800
2.500
2.950
3.250
3.450

„A”

„B”

6.300

7.100

5.250

5.250

2.500

2.500

Az „A” változatnak az alkalmazása esetén, a jelenlegi 6.618 adózóból 1.779 adózó esetén nem változna az éves
fizetendő adó összege, a többinél, 4.839 adózó esetében viszont csökkenne. Így összességében évi 3.854.991 Ft-al
kevesebb kommunális adó kerülne kivetésre, mint jelenleg.
A táblázat szerinti „B” változat azt mutatja, be, ha a belterületi lakások, az eddigi 61-120 m2 közötti ingatlanok
adómértékével, a másik két kategóriánál pedig a legkisebb adómértékkel kerülnének adóztatásra. A 61-120 m2
közötti ingatlanok adómértéke 7.100 Ft/év, ezzel adózik a belterületi lakások után adózók (5.890 adózó) 71,4 %-a,
vagyis 4.208 adózó. A „B” változat alkalmazása esetében a jelenlegi 6.618 adózóból 631 adózó esetében
csökkenne, 4.587 adózó esetén nem változna, 1.400 adózó esetében növekedne az éves fizetendő adó összege. A
növekedés mértéke évi 800 Ft lenne a teljes ingatlan után adózók esetében (1.281 adózó). Így összességében évi
664.246 Ft-al több kommunális adó kerülne kivetésre, mint jelenleg.
Bármely változathoz képest, amennyiben minden adósávban 100 Ft-al emeljük az adómértéket, az 634.945 Ft
többletbevételt jelentene.
4. Idegenforgalmi adó:
A Képviselő-testület kérte, hogy kerüljön megvizsgálásra, amennyiben a helyi adókról szóló törvényben nyújtott
mentességek köre további mentességekkel kerülne kiegészítésre a helyi rendeletünkben, az mekkora bevételkiesést
okozna („A” változat). Ilyen mentesség lehetne pl. az önkormányzat által meghívott vendégek, a csoportosan
idelátogató, szociális intézményben ellátott személyek és kísérőik, vagy a diákokat kísérő tanárok idegenforgalmi
adó megfizetése alóli mentesítése.
2014. évben a fenti kategóriáknak megfelelő személyek kb. 150 vendégéjszakát töltöttek el városunkban. Ennek az
idegenforgalmi adó bevétele 52.500 Ft. Az ez után járó állami támogatás összege jelenleg 1,55 Ft/ beszedett
idegenforgalmi adó Ft, vagyis 81.375 Ft. Ez így összesen 133.875 Ft bevételkiesést jelentene.
5. Összegzés:
A megvizsgált változások a következő hatást gyakorolnák az éves adóbevételre:
ezerFt
Bevétel változása
„A” változat esetén
„B” változat esetén
- 2.588
- 108
- 3.879
- 2.879
- 3.855
664
- 53
0
- 81
0
- 10.456
- 2.323

Adónem
Építményadó
Telekadó (kommunális adóként történő adóztatás)
Magánszemélyek kommunális adója
Idegenforgalmi adó
Idegenforgalmi adó utáni állami támogatás
Összesen:

A megvizsgált változások az alábbi hatást gyakorolnák az éves adófizetési kötelezettségre:
Adózó, fő
„A” változat esetén
„B” változat esetén
5.803
1.260
2.430
4.881
12
2.104

Csökkenne
Nem változna
Növekedne
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Az éves adó növekedésének mértéke az adózóknál az alábbiak szerint alakulna:
Adózó, fő
„A” változat esetén
„B” változat esetén
5
1.571
3
498
4
35

0 – 1.000 Ft
1.001 – 2.000 Ft
2.001 – 3.000 Ft

Összességében a megvizsgált változások a három adónem esetében (építményadó, telekadó, kommunális adó)
jelentős mértékben csökkentenék a jelenlegi adómértékek számát (36 db), az „A” változat esetében 9 adómértékre,
a „B” változat esetében 10 adómértékre. Ezzel a helyi adórendeletünk sokkal átláthatóbbá, egyszerűbbé válna.
Az „A” változat alkalmazása esetén az adózók éves adóterhei nem nőnének, viszont mintegy tízmillió-ötszázezer Ft
éves adóbevétel kiesést eredményezne az önkormányzat számára. Még a „B” változat esetén is adóbevétel kiesés
jelentkezne az önkormányzatnál, azonban ez már kompenzálható lenne egy átfogó adóellenőrzéssel, főleg a
kommunális adó területén, valamint fokozott behajtási tevékenység végrehajtásával. Igaz ebben az esetben az
adózók meghatározott körének növekedne az éves adófizetési kötelezettsége, viszont a növekedés mértéke az
esetek 75 %-ában ezer Ft alatti összegű lenne. Az adózók többségénél viszont az éves adófizetési kötelezettség
nem változna, sőt sokaknál csökkenne.
Az építményadó és a kommunális adó alapterület szerinti adókategóriáinak megszüntetésével, a beépítetlen
belterületi telkek kommunális adóval történő adóztatásával az ellenőrzési eljárás is sokkal egyszerűbbé válhatna,
ami elősegítené az adózatlan ingatlanok feltárását is.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Helyi adórendelet felülvizsgálatához végzett számítások"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Adóügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.)
önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint:
a) A magasabb szintű jogszabályok változásából adódó módosítások kerüljenek átvezetésre.
b) ..............................................................................................................................................
c) ..............................................................................................................................................
Kérje fel a jegyzőt, hogy a módosítás rendelettervezetét a Képviselő-testület 2015. októberi ülésére terjessze
elő.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS B) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.)
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önkormányzati rendelet felülvizsgálatához további számításokat kérjen, az alábbiakra tekintettel:
a) ..............................................................................................................................................
b) ..............................................................................................................................................
c) ..............................................................................................................................................
Kérje fel a jegyzőt, hogy a számításokat a Képviselő-testület 2015. szeptemberi ülésére terjessze elő.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. augusztus 10-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaközszolg Kft. 1- 6 hónap feladatellátásáról szóló beszámoló
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
A Gyomaközszolg Kft. elkészítette a 2015. év 1 - 6 hónap feladatellátásáról a beszámolóját. A beszámoló
részletesen taglalja a feladatellátást. A beszámoló kitér a gazdálkodásra. Az első félév mérleg szerinti eredmény 1.294,- Ft ( veszteség ). Az eredményt majd módosítani fogja Dévaványa Város Önkormányzat ártalmatlanítási és
felügyeleti díj támogatása, amely 3.292 eFt -ot tesz ki. A beszámoló szerint az árbevétel elmaradását az okozza,
hogy a folyékony hulladékgyűjtés bevétele május hónaptól a Gyomaközszolg Kft. tevékenységébe van tervezve,
melyet korábban a Gyomaszolg Ipari Park Kft. végezte.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata fogadja el a Gyomaközszolg Kft. első félév
feladatellátásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. augusztus 10-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaközszolg Kft., Gyomaszolg Ipari Park Kft. alapító okiratok módosítása
valamint gépjárművek tulajdonjogának rendezése
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő Testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete a 2015. márciusi ülésén [ 145/2015.(03.26.) önkormányzati határozat ]
döntött arról, hogy a Zöldpark Nonprofit Kft. és a GYOMASZOLG Ipari Park Kft. által ellátott településüzemeltetési
feladatok ellátásáról a jövőben is gazdasági társaságok útján kíván gondoskodni.
Gyomaközszolg Nonprofit Kft. taggyűlése támogatja, hogy a gazdasági társaságok szervezeti átalakulása során a
Kft. tevékenységei körei közül kerüljön ki a gyepmesteri tevékenység, ugyanakkor legyen felvéve a települési
folyékony hulladékgyűjtés.
A taggyűlés javaslata:
1. A gyepmesteri telep üzemeltetése kerüljön ki a Gyomaközszolg Nonprofit Kft tevékenységéből és azt 2015.09.01től a Gyomaszolg Ipari Park Kft. lássa el.
2. A települési folyékony hulladékgyűjtési, szállítási tevékenységet 2015.09.01-től a Gyomközszolg Nonprofit Kft.
lássa el.
A taggyűlés javasolja továbbá, hogy a Gyomaendrőd Város Önkormányzat gazdasági társaságainak szervezeti
átalakulása kapcsán a JTX-097 forgalmi rendszámú szippantós valamint, a települési szilárd hulladékgyűjtéshez
használt JBV-890 forgalmi rendszámú gépjárművek kerüljenek átadásra a Gyomaközszolg Kft-nek.
A taggyűlés javaslata:
1. A jelenleg az önkormányzat tulajdonában lévő JTX-097 forgalmi rendszámú MUT gépjármű tulajdonjoga
térítésmentesen a Gyomaközszolg Nonprofit Kft. részére bejegyzésre kerüljön.
2. A jelenleg a Gyomaszolg Ipari Park kft tulajdonában lévő JBV-890 forgalmi rendszámú Iveco típusú gépjármű
tulajdonjoga térítésmentesen a Gyomaközszolg Nonprofit Kft. részére bejegyzésre kerüljön.
A Gyomaközszolg Kft. szolgáltatási területének ellenőrzéséhez, ügyfélszolgálati tevékenységének ellátásához,
önkormányzati és lakossági kapcsolatok szinten tartásához szükségünk van a Gyomaszolg Ipari Park kft
tulajdonában lévő IDA 909 frsz-ú Opel Astra személygépkocsi használatára. Ezért javasolják annak átadását a
Gyomaközszolg Nonprofit Kft.-nek.
A társaság javaslata:
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. tulajdonában lévő IDA-909 fr rendszámú Opel Astra gépjármű tulajdonjoga
térítésmentesen a Gyomaközszolg Nonprofit Kft részére bejegyzésre kerüljön.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Tevékenységi körök módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
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szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint a Gyomaközszolg Kft. és Gyomaszolg Ipari Park Kft. alapítója hozzájárul
a gazdasági társaságok tevékenységi körének módosításához és az ezzel kapcsolatos további intézkedésekhez az
alábbiak szerint:
1. A Gyomaszolg Kft. ügyvezetője vizsgálja meg a gyepmesteri telep tevékenységi kör felvételének személyi, tárgyi
és jogszabályi feltételeit; tegye meg az ehhez szükséges előzetes előkészületeket és erről tájékoztassa tulajdonost.
2. A települési folyékony hulladékgyűjtési, szállítási tevékenységet 2015.09.01-től a Gyomközszolg Nonprofit Kft
lássa el, amennyiben rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges feltételekkel.
3. A hulladékkezelési közfeladatokat ellátó Gyomaközszolg Kft. részére - a munkavégzéshez szükséges eszközök
biztosítása érdekében – az önkormányzat tulajdonában lévő JTX–097 forgalmi rendszámú MAN18250 4x4 BB
típusú járóképes alvázra épített MUT-335/8,0 típusú szippantó gépjármű üzemeltetési joga átírásra kerüljön.
4. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. tulajdonában lévő JBV-890 forgalmi rendszámú IVECO típusú gépjármű, valamint az
IDA–909 forgalmi rendszámú Opel Astra típusú személygépkocsi üzemeltetési joga a Gyomaközszolg Nonprofit Kft.
részére átírásra kerüljön.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. augusztus 10-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Tájékoztató a Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet működéséről
Varjú Róbert
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Ugor Emese szövetkezeti elnök benyújtotta a Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet működéséről szóló
tájékoztatót, mely a szövetkezet jövő évi lehetőségeit, elképzeléseit nem tartalmazza. A hiányosságot az indokolja,
hogy még nem tudjuk a szövetkezet jövő évi pályázati lehetőségeit, valamint a futó programok életképessége is
vizsgálat alatt áll.
A részletes beszámolót az előterjesztés melléklete tartalmazza.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Tájékoztató a Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet működéséről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet működéséről szóló
tájékoztatót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. augusztus 10-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Pájer Kemping területén lévő építmények tulajdonjogának rendezése
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és Pájer Sándor egyéni vállalkozó a 97/2015.(II.25.) önkormányzati határozat
alapján, a 7701/1 hrsz.-ú, strandfürdőre, szabad strandra bérleti szerződést kötöttek egymással, mely jogviszony
2015. december 31-én megszűnik. A szabad strand további bérbeadására újabb pályázati eljárás lefolytatását
követően, versenyeztetési eljárás lefolytatásával van lehetőség.
A bérleti szerződésben felek megállapodtak, hogy a tulajdonviszonyok rendezése érdekében egymással
elszámolnak és a Bérlő tulajdonát képező vagyonelemekkel kapcsolatos elszámolást legkésőbb 2015. szeptember
31. napjáig független szakértő bevonásával elvégzik. A korrekt elszámolás érdekében megbíztuk a LESZING Kft. -t
(5600 Békéscsaba, Andrássy u. 11-17. ), hogy készítsen szakvéleményt az ingatlanok és az azon lévő építmények
becsült forgalmi értékéről. A szakvélemény a 7701/1 hrsz-ú ingatlanon lévő épületek, építmények becsült értékét mely az előterjesztés mellékletét képezi - bruttó 15,5 millió forint összegben állapította meg.
Az elszámolás során tárgyalási alapot képezhet az önkormányzat tulajdonát képező 7701/2 és 7701/9 hrsz-ú
beépítetlen területek tulajdonba adása is Pájer Sándor tulajdonát képező strand területén lévő ingóvagyon
ellenében. A 7701/2 és 7701/9 hrsz.-ú ingatlanokról készített értékbecslés a becsült forgalmi értéket az alábbiak
szerint határozta meg:
1.
2.

7701/2 hrsz.: 1.500.000,- Ft,
7701/9 hrsz.: 4.800.000,- Ft.

A kettő ingatlan becsült forgalmi értéke összesen: 6.300.000,- Ft.
A 7701/2 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjoga az Önkormányzaté, azonban a rajta található felépítmények, épületek (Nagy
faház, fürdőszobás, vizesblokkal ellátott, „Szolgálati” faház, külső vizesblokk) Pájer Sándor tulajdonát képezik.
Az ingatlanok cseréjére abban az esetben van lehetőség, ha a felek között olyan megállapodás születik, amely az
Önkormányzat számára többletkötelezettség vállalást nem eredményez.
A vagyonelemekkel való elszámolás alternatívái:
„A”
A 2015. december 31. napjával megszűnő bérleti jogviszony esetén felek kötelesek egymással elszámolni. Ebben az
esetben az Önkormányzat kérheti az eredeti állapot helyreállítását, vagyis azt, hogy a strandfürdőn található ingó
vagyont a bérlő szállítsa el.
„B”
Az önkormányzat a tulajdonát képező 7701/2 és 7701/9 hrsz.-ú beépítetlen területeket elcseréli a 7701/1 hrsz.-ú
strand területén lévő vagyontárgyakkal. Ebben az esetben csereszerződés jön létre Gyomaendrőd Város
Önkormányzata és Pájer Sándor között, abban az esetben, ha a felek között olyan megállapodás születik, amely az
Önkormányzat számára többletkötelezettség vállalást nem eredményez
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Tulajdonviszonyok rendezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
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Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete nem tart igényt a 7701/1 hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő, Pájer Sándor tulajdonát képező felépítményekre, vagyonelemekre,
az ingatlant érintő bérleti jogviszony megszűnése esetén.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
B) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy Pájer
Sándor egyéni vállalkozó tulajdonát képező 7701/1 hrsz.-ú strandfürdő területén lévő vagyontárgyak és az
önkormányzat a tulajdonát képező 7701/2 és 7701/9 hrsz.-ú beépítetlen területek elcserélésével
kapcsolatosan a szükséges egyeztető tárgyalásokat folytassa le, azzal hogy a megállapodás megkötése az
önkormányzat számára többletkötelezettség vállalást nem eredményez.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. augusztus 10-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Holtághasznosítás
Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 1992-ben a Vagyonátadó Bizottság IV.1184/1992. számú határozata alapján
11 holtág tulajdonjogát megkapta. A tulajdonjoggal ellentétben a halászati jogot az állam nem adta át, így annak
átadására csak 1999-ben került sor. 1999-ig a 11 db átadott holtág halászati jogát haszonbérlet alapján a Körösi
Halászati Szövetkezet gyakorolta.
A halászati jog megszerzését követően az Önkormányzat döntött arról, hogy azon holtágak esetében, melyeknél
horgászegyesület alakult meg, a halászati jogot a horgászegyesületnek kívánja bérbe adni, míg a többi holtág
esetében a halászati jogot továbbra is a Körösi Halászati Szövetkezetnek adja haszonbérbe.
A holtágak halászati jogának módosítása során a Körösi Halászati Szövetkezet kártérítési igényt nyújtott be az
Önkormányzathoz, mely a holtágakban található halasítás ellenértékére vonatkozott. Ezt a kártérítést a megalakult
horgászegyesületek felvállalták, így 2000 márciusában és áprilisában megkötésre kerültek a haszonbérleti
szerződések.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2000. április 3-án Haszonbérleti szerződést kötött a Körösi Halászati
Szövetkezettel a Csókási-zugi, a Hantoskerti, a Fűzfás-zugi, a Rév-zugi, a Torzsás-zugi, valamint a Német-zugi
holtág halászati jogára. A haszonbérleti szerződés 2014. december 31. napjával lejárt.
A Képviselő-testület a 410/2014. (VIII. 28.) határozata alapján döntött arról, hogy a Hantoskerti, Torzsás, Németzugi, Fűzfás-zugi, Csókási és a Rév-zugi holtág halgazdálkodási jogát nem kívánja haszonbérbe adni, azt saját
maga kívánja tovább hasznosítani.
A Körösi Halászati Szövetkezet nevében Dr Csoma Antal 2014. november 12-i levelében megkereste az
Önkormányzatot, hogy 2015. december 31-ig hosszabbítsa meg a haszonbérleti szerződést, amennyiben nem kerül
meghosszabbításra a bérleti szerződés, abban az esetben a Halászati Szövetkezet 12.187.581,- +Áfa összegű
kártalanításra tarthat igényt.
A FVM Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály tájékoztatója szerint a haszonbérleti szerződés megkötésekor
hatályos 1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról 14. § (3) bekezdés alapján a „A halászati jog
haszonbérletére kötött szerződés megszűnésekor, eltérő megállapodás hiányában, a haszonbérlő követelheti az
általa létesített, el nem vihető halászati berendezéseknek, létesítményeknek - ideértve a telepítési költségek meg
nem térült részét is -, valamint az okszerű gazdálkodás mértékéig a hasznos beruházásoknak a szerződés
megszűnésekori tényleges értékét. A haszonbérlő mindaddig birtokban marad, amíg a haszonbérbe adó az
elszámolási kötelezettségének eleget nem tesz.”
A szövetkezet által benyújtott kártalanítási összeg kiszámításának alapja a szövetkezet által betelepített halak és a
horgászok és halászok által ki nem fogott halak értékének különbsége. A szerződés meghosszabbításra került 2015.
december 31-éig, mely döntéssel az Önkormányzat időt nyert. A kérdés most is ugyan az, mint 2014-ben, viszont
most van idő egy olyan szakértő bevonására, aki a megye számos területén üzemeltet kisebb nagyobb tavakat,
holtágakat és folyószakaszokat. A szakértőként bevont szervezet a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége. A
megkeresésünkben azt kértük, hogy a tapasztalataikat figyelembe véve, véleményezzék a korábban Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. által készített holtág kezelési üzemeltetési tervezetet, hogy a visszakerülő 6 holtágat
hogyan és milyen költségek és bevételek mellett lehet üzemeltetni, úgy, hogy a kiindulási alap szerint a vízben
minimális hal található, és a jövőben olyan horgászvizet szeretnénk csinálni belőlük, ahol a helyi lakosok mellett a
horgászturizmus is fellendülhet. A szakvélemény megérkezett, mely jelen előterjesztés mellékleteként kiküldésre
kerül a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. által készített holtág kezelési tervezettel együtt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és döntéshozatalra.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
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"Holtághasznosítás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottságot, hogy a szakértői vélemény alapján, amennyiben igényli a külső szakértő bevonásával,
készítsen javaslatot a visszakerülő 6 holtág (a Csókási-zugi, a Hantoskerti, a Fűzfás-zugi, a Rév-zugi, a Torzsászugi, valamint a Német-zugi holtág) halászati jogának hasznosításával kapcsolatban, és azt a Képviselő-testület
szeptemberi soros ülésén terjessze elő.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 08. 27.
Felelős: Betkó József
Hivatali felelős: Petényi Roland
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Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. holtág kezelési tervezete 2015 évre
A város tulajdonában lévő hat holtág hasznosítására vonatkozó szerződés 2014.
december 31-vel lejára Körös Halászati Szövetkezettel. Ettől az időponttól visszakerül
a tulajdonoshoz a hasznosítás joga. A kezelést és a hasznosítási tevékenységet a
Gyomaendrőd Város Önkormányzata által alapított Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit
Kft. –nak adhatja át a 2013.évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről
szóló törvény alapján.
Az érintett holtágak ismertetése :
-

Német-zugi holtág a Hármas-Körös jobb oldalán területe:

13 ha

-

Torzsás-zugi holtág a Hármas-Körös bal oldalán területe:

11 ha

-

Hantoskerti holtág/Révlaposi, / a Hármas –Körös bal oldalán területe: 14 ha

-

Fűzfás-zugi holtág a Hármas-Körös bal oldalán területe:

-

Endrőd-középső /Csókási holtág/ a Hármas-körös baloldalán terület:

-

Endrőd révzugi holtág /Endrőd ligetalji /a Hármas-Körös bal old. ter: 10 ha

összes terület:

22 ha
2,6 ha

72,6 ha

Jelenlegi feladatunkat képezi ezeken a vizeinken a belvíz befogadása adott öblözetből s a
mesterségesen kiépített műszaki berendezésekkel a befogadott belvíznek a HármasKörösbe juttatása.
A holtágaknak környezetének megóvása a szabadidő / horgászat, vízi sport, rekreáció /és
az adott terület mikroklímájának, élővilágának fenntartása is a tulajdonos vagy üzemeltető
feladataihoz tartozik .
Mivel a holtág mentettoldalon, tehát a védtöltésen kívül helyezkednek el, a partot övező
területeken magántulajdonú nyaraló kertek,ingatlanok, mezőgazdasági művelésű földek
találhatók. Ebből kiindulva jelentős a számuk a folyamatosan életvitel szerűen és az
ideiglenesen itt élő, pihenő, horgászó, szabadidejüket itt töltő helyi és vidéki embereknek.
A tulajdonos a holtágak megfelelő vízminőségének biztosításához szükséges tárgyi
feltételeket biztosította.
A holtágak gazdasági eredményt hozó tevékenysége a halászás és horgásztatás.
Eddig a Körös Halászati Szövetkezet gazdálkodott a holtágakon.
A 2015-s évtől lehetőség nyílik a gazdasági tevékenységből származó bevételek
megszerzésére. Az Önkormányzat a gazdasági tevékenységek sorából a horgásztatást
kívánja végeztetni a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft megbízása útján, illetve a
rekreációs, szabadidős és sport tevékenységnek kíván lehetőséget biztosítani.
A vízfrissítés, szivattyúk üzemeltetése, szivornya indítása , engedélyek nyomdai és
forgalmazási költségek a hal vásárlása és egyes vízvizsgálatok valamint a megosztott

munkabér a felhasználásra kerülő anyagok, eszközök az eddigi kiadásokat terhelik meg. Az
első évben még a tulajdonos önkormányzatot terheli a kiadások 100%-a. Az azt követő
időszakban már a bevétel fedezete lesz a folyamatos üzemnek. A kiadások „indító”összegét
egy önkormányzati cikluson át ajánlott „törleszteni”/5 év/,hogy a működő képesség
megmaradjon és eleget tegyen a visszahalasítási kötelezettségének ,melynek mértékét az
eladott horgászengedélyek összegének előre meghatározott százalékából kell fedezni. Ez
biztosítja a következő évekre a halállomány szinten tartását / a fő problémát a
horgásztársadalom szerint ennek hiánya okozza/.
A terület őrzését társadalmi halőrökkel is meg lehet oldani a helyi rendőrség segítségét
kérve, de 2 fő hivatásos halőr is elegendő ezen terület ellenőrzésére.
Azon a területen, mely közterületnek nyilvánított ott a Zöldpark dolgozói az év folyamán
rendszeres munkával karban tudják tartani a vízpartokat. A szükséges gépállomány a kezdeti
időszakra biztosított. A tevékenység során a nonprofit jellegből adódóan a bevételeiből kell a
Kft-nek felújítani, bővíteni az eszközállományát, melyet természetesen az egyéb feladataihoz
is tud alkalmazni.
A vízminőségi, halegészségügyi feladatokat a megyében található hatóságokkal kötendő
szerződésekkel biztosítani kell, melyeket az idevonatkozó végrehajtási rendelet szabályoz/
133/2013.(Xll.29.) VM rendelete és a Megyei Kormányhivatalok illetékes szakembereihez
tartozik. Ez rendszeres és esetenkénti vizsgálatokat jelent.
A város vagyonával / holtágakkal/ történő tudatos gazdálkodás jelentős fejlődés forrása
lehet, hiszen ez a természeti adottság széles társadalmi rétegeket, legfőképpen nem
helybélieket tud idecsalogatni, akik a helyi bevételeinket gyarapíthatják. Például üzletek,
boltok, vendéglátó egységek-szórakozó helyek ,szálláshelyek bővítése, fürdő / a tavaszi-őszi
időszakban/, ingatlan forgalom élénkülés, egyéb szolgáltatások kialakításának lehetősége.
Az alábbiakban a jelenlegi ismereteim szerint tételesen a kiadások és bevételek kerülnek
megnevezésre a holtágak egyedi adottságait figyelembe véve, hozzátéve az idő rövid volta
miatt pontatlan adatok is előfordulhatnak, de a keretösszegek lényegesen nem változnak. A
tavaszi halasítást megelőzően a jelenlegi hasznosítónak a vizekből le kell halászni az invaziv
/idegenhonos/ fajokat még az átadást megelőzően különös tekintettel a törpeharcsa fajokra,
melyek nem őshonosak és jelentős kártételt okozhatnak a természetes szaporulatban az ikra
illetve ivadékok pusztításával / 133/2013.(XII.29)VM rendelete /.
KIADÁSOK
-holtág halasítás: napi bruttó ár P2 900Ft/kg;

P3 700Ft/kg számolva

Torzsás-zugi 11 ha 80kg/ha ponty kétnyaras, 110kg/ha ponty piaci
összesen: 880kg P2 /3000db/ 1210kg P3 /1000db/
Német-zugi

13 ha 80kg/ha ponty kétnyaras, 120kg/ha ponty piaci
összesen: 1040kg P2 /3500db/ 1560kg P3 /1200db/

Hantoskerti h.ág

14 ha 60kg/ha ponty kétnyaras, 100kg/ha ponty piaci

összesen: 840kg P2 /2800db/

1400kg P3 /1100db/

Fűzfás-zugi h.ág

22 ha 80kg/ha ponty kétnyaras, 120kg/ha ponty piaci

összesen: 1760kg P2 /5900 db/
Csókási h.ág

2,6 ha 50kg/ha ponty kétnyaras, 60kg/ha ponty piaci

összesen: 130kg P2 /450 db/
Révzugi h.ág

2640kg P3 /2200 db/

160kg P3 /130 db/

10ha 60kg/ha ponty kétnyaras, 70kg/ha ponty piaci

összesen: 600kg P2 /2000 db/

700kg P3 /600 db/

Mindösszesen: ponty kétnyaras: 5250kg x 900Ft/kg= 4.725.000 Ft
ponty piaci: 7670kg x 700Ft/kg= 5.369.000 Ft
összes: 10.094.000 Ft

-Működési kiadások előzetes kalkulációja
1.

munkabér 2 fő halőr 150 000x2x12 =

2.

közvetlenül a holtág teljes körű üzemeltetésével +költség

3.600.000 Ft

-üzemanyag benzin kb 100l=

40.000Ft,

kenőolaj 2 l =

6.000 Ft

gázolaj kb 100l=

43.000Ft

-vízvizsgálat-állategészségügy

100.000 Ft

-munkaruha/ speciális gumioverall,hosszúcsizma, gumikesztyű/ 40.000 Ft
-engedélyek nyomtatása, képzési költség

300.000 Ft

összesen:

Kiadások összesen :

4.129.000Ft

14.223.000 Ft

Bevételek
számított engedélyek:
-éves felnőtt 1000 db 15000Ft/fő= 15 000 000Ft; napi jegy 1000 db 1500Ft/fő=1 500 000Ft

-éves ifjúsági 50 db

7500Ft/fő=

375 000Ft; napi jegy 100 db 750Ft/fő =

összes számított bevétel az engedélyekből:

75 0 00Ft

16.950 000 Ft

Az eredmény számítása során a bizonytalanságot a felmerülő költségek esetében a
bevételeknél a megfelelő számú horgászjegy eladása jelenti. Ennek megfelelően a bevételi
oldal biztosítása érdekében szükséges a fogható hal jó minőségben, megfelelő méretben
kerüljön a vizekbe. A vagyonvédelem teljes 24 órás szervezése. Az információs rendszeren
keresztül pedig a népszerűsítés, reklámozás. A horgászjegy jegyeladás szervezése
/hétvégén is elérhető a város több pontján/ lényeges feladat. A fogható halak fajgazdagságát,
ezzel a választék bővítését szem előtt tartva a vizeinket vonzó, eredményesen horgászható
bevételt növelő vagyonná tesszük.
A város fejlődésének kulcsfontosságú feladata a „bejövő” tőke, pénz, amit a rendelkezésre
álló adottságok kihasználásával, annak „piacra dobásával” érhetünk el. Ennek egyik
lehetősége a horgászturizmus és egyáltalán a természeti lehetőségek kihasználása. A
kapcsolódó szolgáltatások / bolthálózat, vendéglátás, szálláshelyek vendégéjszakáinak
növelése, fürdő kora tavaszi és őszi látogatottságának növelése, esetleges ingatlanforgalom
erősödés, új vállalkozások beindítása mint pl. élőhal árusítás, halételek stb. /

Gyomaendrőd 2014. december 04.

7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. augusztus 10-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Belterületi vízrendezés IX. ütem tervezési munkái
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2015. évi költségvetés előkészítése és a Település és Terület fejlesztési Operatív Program tervezése során már
röviden bemutatásra került a „Belterületi vízrendezés IX.” ütemének tervezete.
A tervezet beruházásban az alábbi utcák vízrendezését látjuk célszerűnek.
Gyoma településrész
öblözet száma

neve

befogadó
szelvényszáma

vizsgálandó csatorna
utca név

megjegyzés

CS1-0-0

A Hősök útja és a
Bajcsy Zs. út közötti
Kossuth Lajos út a Hősök
szakasz befogadója a
útja és a Zrínyi M. utca
Botond utca valamint
közötti szakasz
Bajcsy Zs. úti zárt
csatorna

3

Ságvári utca

A záportározó
Ságvári utcai záportározó gravitációsan nem
vízátemelése
üríthető le és Fő út
vizét fogadja be

8

GörbekútVidólapos
GörbekútVidólapos

9

Szénáskerti
csatorna
Szénáskerti
csatorna

1

Újkerti sor
Kulich Gyula utca, Szélső
utca
Bethlen Gábor utca,
Szélső utca
Kulich Gyula utca
Gutenberg utcáig

Endrőd településrész

Selyem utca az Apponyi
utcáig
Selyem utca az Apponyi
utcától a Toronyi utcáig
Sugár út az Apponyi
utcáig
Sugár út az Apponyi
utcától a Toronyi utcáig
Kenderáztató utca
Juhász Gyula utca

2-0-0
2-7-0
2-0-0
2

2-7-0
2-0-0
2-7-0

?

Mederburkolás
Blaha út a Dózsa utcától a
szükséges a rézsü
Sugár utcáig
megtartása érdekében
Toronyi utca

7-1-0

Sugár út

2-0-0

7/1

15

Selyem utca a Bartók Béla
útig

7-1-0
7/2

Fűzfászugi
holtág
7-2-0
7-2-0

12

Vagylagos
(Fűzfászugi
holtági áteresz
vagy Táncsics
Mihály utca)

Külterület

Fő utca északi oldal 7-2-0
Kárász utca
Táncsics Mihály utca
Vadász utca
Halász utca
Bányász utca
Körös utca
Dankó P. utca
Öregszőlő, Kondorosi útPáskumi út - Endrőd
határcsatorna
Fűzfás zugi betáp.
csatorna
Hantoskerti betáp.
csatorna

Fűzfászugi
holtág

Külterület
Külterület

üzemeltetési jogkör
megszerzése
üzemeltetési jogkör
megszerzése

A beruházásban fejlesztendő csapadékcsatornák teljes hossza: 9,5 km
A fenti táblázatban megjelölt területek vízrendezésével kiegészülő korábbi beruházásoknak köszönhetően a
település belvízvédelme szinte teljes egészében biztosítva lesz.
A fenti műszaki tartalom alapján ajánlatot kértünk be a beruházás vízjogi létesítési engedélyezési
dokumentációjának elkészítésére az alábbi tervező cégektől:
·
·
·

Alföld-Planum Kultúrmérnöki Kft 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 3. I.2.
Keviterv Akva Mérnöki Vállalkozási Kft. 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.
Kövite-Plusz Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft. 5700 Gyula, Nagyváradi út 54.

Az ajánlatkérésre az alábbi árajánlatok érkeztek:
·
Alföld-Planum Kultúrmérnöki Kft.: nettó 7.800.000 Ft + Áfa, bruttó 9.906.000 Ft
·
Keviterv Akva Mérnöki Vállalkozási Kft. : nettó 7.950.000 Ft + Áfa, bruttó 10.096.500 Ft
·
Kövite-Plusz Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft. : nettó 7.850.000 Ft + Áfa, bruttó 9.969.500 Ft
A 2015. évi költségvetésben bruttó 9 millió forint került elkülönítésre a beruházás előkészítésére, mely az ajánlatok
alapján nem elegendő így többlet forrás kijelölése szükséges, melyre a 2015. évi költségvetésben a TOP és egyéb
pályázatok előkészítésére elkülönített 30 millió forintos forrást javasoljuk.
Mivel a tervezési díjak nettó értéke nem éri el a 8 millió forintot, így közbeszerzési eljárást nem szükséges lefolytatni
és a már beérkezett 3 ajánlat alapján eredmény hirdethető.
A tervezési díjak teljes egészében elszámolhatóak lesznek a TOP pályázataiban.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a döntési javaslat elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Tervezés jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
16

Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Belterületi vízrendezés IX. ütem” megnevezésű beruházás
vízjogi létesítési engedélyezési dokumentációjának elkészítéséhez szükséges nettó 7.800.000 Ft + Áfa, azaz bruttó
9.906.000 Ft-ot a 2015. évi költségvetésben a Belvíz IX. előkészítésre valamint a TOP és egyéb pályázatok
előkészítésére elkülönített forrás terhére biztosítsa. Továbbá hatalmazza fel a polgármestert, a nyertes
ajánlattevővel a tervezési szerződés megkötésére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. augusztus 10-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Közművelődési intézmények, közösségi színterek átszervezése
Dr. Uhrin Anna 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!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata közművelődési feladatait Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: közművelődési törvény) és a közművelődésről szóló
25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet alapján látja el. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
318/2015 (V. 28) Gye. Kt. határozatával döntött a település közművelődési koncepció felülvizsgálatának
ütemtervéről. Az ütemterv alapján a közművelődési koncepció felülvizsgálata során fogalmazódott meg a
közművelődési intézmények, közösségi színterek átalakításának, átszervezésének igénye.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának közművelődési céljai:
·
a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastuktúra biztosítása,
·
az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítési, művelődési kezdeményezéseinek segítése, az
életkori csoportok kulturális kapcsolatainak gazdagítása,
·
a település hagyományainak ápolása, a helytörténeti, honismereti mozgalom fejlesztése, népművészeti,
hagyományőrző közösségek működtetése, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének
növelése, a lokálpatriotizmus, a "gazdatudat", a helyi értékek védelmének erősítése, a település, környezetvédő,
természetbarát közösségek szervezése, támogatása,
·
az etnikai, a kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, gazdagítása, a kisebbségek hagyományainak
gondozása, fejlesztése,
·
az élet minőségének, az ünnepek örömeinek gazdagítása, amatőr művészeti körök, műhelyek alkotó táborok
segítése, szórakozási és közösségi igényekhez lehetőség biztosítása,
·
a település, a régió természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele, találkozók,
fesztiválok, bemutatók, kiállítások rendezése, kapcsolat a testvérváros kulturális intézményeivel, egyesületeivel, a
kulturális turizmus támogatása,
·
a munkanélküliség csökkentéséhez felnőttoktatási és az iskolai képzést kiegészítő, képességfejlesztő
lehetőségek biztosítása, a humánerőforrás fejlesztése.
Intézmények, közösségi színterek:
Határ Győző Városi Könyvtár
székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem ú 124.
A Határ Győző Városi Könyvtár az önkormányzat kötelezően ellátandó feladataihoz kapcsolódóan biztosítja a
nyilvános könyvtári ellátást. A Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló
1997. évi CXL. tv. 55. §-ban foglaltak alapján az intézmény a könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása,
állomány feltárása, megőrzése, védelme mellett biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat.
Közművelődési – Közgyűjteményi és Szolgálati Intézmény
székhely: Katona József Művelődési Ház 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.,
telephelyek:
Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 5502 Gyomaendrőd, Sugár út 18-20.
Endrődi Népház 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza út 21.
Gyomai Tájház és Alkotóház 5500 Gyomaendrőd, Zrínyi M. u. 2.
Szent Antal Zarándokház 5502 Gyomaendrőd, Blaha L. u. 21.
Szent Antal Kenyérsütőház 5502 Gyomaendrőd, Szent A. u. 4.
A Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény feladatai:
a közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése, kulturális műsorok, rendezvények,
kiállítások szervezése,
a közművelődési törvény szerint a kulturális javak folyamatos gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése és
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restaurálása, tudományos feldolgozása és publikálása, valamint kiállításokon és más módon történő bemutatása,
kiadói tevékenység, folyóirat, időszaki kiadvány kiadása,
egyéb szabadidős tevékenység, egyéb szórakoztatás, szabadidős szolgáltatás,
Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények szervezése,
üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés,
történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása.
Tourinform Iroda
székhely: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 11.
Az irodát 2012. évtől a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület működteti.
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményiért
székhely: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 11.
A Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményiért támogatást nyújt színvonalas képzőművészeti alkotások
létrehozásához. Gyomaendrőd Város képzőművészeti értékeinek felkutatása, gyűjtése, megőrzése, és kiállításainak
biztosítása, különös tekintettel a gyomai és endrődi származású művészek alkotásaira, illetve Gyomaendrődhöz
kapcsolódó művészek alkotásaira. A Gyomaendrőd, Kossuth u. 11. sz. alatti ingatlan (Képtár) állagának megőrzése,
bővítése, további kiállítási lehetőségek biztosítása a kortárs gyomaendrődi művészek részére, a Corini és a
Vidovszky gyűjtemény, valamint a Vidovszky emlékszoba tárgyainak elhelyezése, ezek állandó gyarapítása,
állagmegóvása, és folyamatos kiállítása. Más képzőművészethez kapcsolódó helytörténeti dokumentumok őrzése,
kiállítása, valamint időszaki kiállítások rendezése.
Rózsahegyi Ház – Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (a továbbiakban: IKSZT)
Az IKSZT-t a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány működteti
A Közösségi tér 5500 Gyomaendrőd Kondorosi út 1. szám alatt került kialakításra.
Az IKSZT alapvető feladata, hogy a programok és szolgáltatások bevezetésével a településrészt kimozdítsa az
elkülönülésből, az itt élő lakosság hátrányait kompenzálja, az esélyegyenlőséget előmozdítsa, valamint a szabadidő
hasznos eltöltéséhez hozzájáruljon és mindenki számára elérhető közösségi színtérré váljon.
Célkitűzések, feladatok
A meglévő közművelődési intézményrendszer fenntartása gyakran ütközik nehézségekbe. A város célja, hogy a
kulturális kínálat sokszínűségének biztosításával, annak a kulturális turizmusba való beépítésével az ágazatot
jobban bevonja a jövedelemtermelő tevékenységek körébe annak érdekében, hogy az intézményrendszer és a
hagyományos városi rendezvények a jövőben is megmaradhassanak, netán gyarapodhassanak. A turizmus és a
közművelődés szorosan összefügg egymással. Ezeken a területeken akkor lehetünk versenyképesek helyi szinten
is, ha a város közösségi színtereit, intézményi struktúráját a helyi sajátosságok figyelembevételével átszervezzük.
Cél, hogy egységes kínálatot, információs rendszert biztosítunk az ide érkezőknek. Ez valódi érték és élmény
kínálatot jelenthet, melynek megvalósításához szükség van a jelenlegi közművelődési feladatokat ellátó intézményi
struktúra átgondolására, átszervezésére.

Az alábbi táblázatban foglaltuk össze a közművelődési intézmények, közösségi színterek javasolt átalakítását:
Önkormányzati fenntartású
Közművelődési Intézmények
Intézményi struktúrán kívüli közművelődési feladato
Közművelődési
Közművelődési Intézmény
Könyvtár
ellátó szervezetek
Intézmény Endrődi
Gyomai településrész
településrész
Katona József Művelődési
Ház
Körös Látogatóközpont
Tanösvény
Vízi színpad
Programiroda

Endrődi Népház
Endrődi és Gyomai
Tájház
Bárka
Látogatóközpont
Szent Antal
Zarándokház
Szent Antal
kenyérsütőház

Határ Győző
Városi Könyvtár

Közalapítvány
Gyomaendrőd Város
Közgyűjteményeiért

Rózsahegyi
Iskola Diákjaiért
Alapítvány

Civil Ház
Tudásközpont

Tourinform Ir
Képtár

Rózsahegyi Ház
(IKSZT)

Info Pont

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntési javaslat
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"Közművelődési intézmények, közösségi színterek átszervezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművelődés
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt, hogy Gyomaendrőd Város
Közművelődési Koncepciójának tervezetét az alábbi struktúra alapján készítse el és terjessze elő a 2015.
szeptemberi képviselő-testületi ülésre:
Önkormányzati fenntartású
Közművelődési Intézmények
Közművelődési
Közművelődési Intézmény
Intézmény Endrődi
Gyomai településrész
településrész
Katona József Művelődési
Ház
Körös Látogatóközpont
Tanösvény
Vízi színpad
Programiroda

Endrődi Népház
Endrődi és Gyomai
Tájház
Bárka
Látogatóközpont
Szent Antal
Zarándokház
Szent Antal
kenyérsütőház

Könyvtár

Határ Győző
Városi Könyvtár

Intézményi struktúrán kívüli közművelődési feladato
ellátó szervezetek
Közalapítvány
Gyomaendrőd Város
Közgyűjteményeiért

Rózsahegyi
Iskola Diákjaiért
Alapítvány

Civil Ház
Tudásközpont
Info Pont

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Tourinform Ir
Képtár

Rózsahegyi Ház
(IKSZT)

