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Adórendelet felülvizsgálat - Vállalkozási célú építmények utáni építményadó
felülvizsgálatához végzett számítások
Enyedi László
Dr. Uhrin Anna jegyző
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztusi ülésén az alábbiak szerint döntött:
a) Kerüljön megvizsgálásra a vállalkozási célú építmények utáni építményadó esetében az adótárgyak jelenlegi 300
Ft/m2 helyett 150 Ft/m2 adómértékkel történő adóztatásának a hatása.
b) Kerüljön megvizsgálásra a vállalkozási célú építmények utáni építményadónál, hogy a jelenlegi helyi
adórendeletünk alapján az adókötelezettség alól mentesített helységek (pl: tárolók) adóalapba történő bevonása
milyen hatással járna az adóbevételekre és az adózókra.
A számításokat a Képviselő-testület 2015. szeptemberi ülésére kellett előterjeszteni.
Az építményadót a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény a következők szerint szabályozza:
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló
épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény). Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére
kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül.
Mentes az adó alól:
- a szükséglakás,
- a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás
céljára szolgáló helyiség,
- az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az
állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár,
műtrágyatároló), feltéve, hogy az építményt az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési
tevékenységéhez kapcsolódóan használja.
A vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni építményadó megállapítása során az önkormányzat a
törvényben meghatározott mentességek körét további mentességekkel, kedvezményekkel nem bővítheti ki.
A helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendeletünk az építményadó szabályozásánál többek közt a
következő rendelkezéseket tartalmazza:
„5. § (1) Adóköteles az e rendelet hatálya alá tartozó területen található minden nem lakás céljára és nem garázs
céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban együtt: építmény).
(2) Az építményadó hatálya kiterjed a lakás-, illetve garázs céljára épített, de részben vagy egészben átminősített,
vagy nem az eredeti rendeltetésének megfelelően használt épületre, épületrészre is.
…..
(4) A nem üdülés-, pihenés célját szolgáló építmények közül az adókötelezettség nem terjed ki:
a) ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági és szolgáltató tevékenység folytatása esetén nyitott szín, tároló, öltöző,
mosdó, WC, konyha, étkező, üzemorvosi rendelő helyiségekre,
b) vendéglátó tevékenység folytatása esetén mosdó, WC, öltöző, nyitott szín és tároló helyiségekre.”
Helyi rendeletünk 5. § (4) bekezdés szerinti rendelkezése így nem felel meg a törvényben előírt szabályoknak, ezért
a Képviselő-testület által kért számítások mellett szükséges ennek a szabályozásnak a felülvizsgálata is.
A törvényi szabályozásnak való megfelelés miatt, a helyi rendeletünkben jelenleg az adókötelezettség alól kivett
helységeket (melyek főleg tárolásra, raktározásra szolgáló, illetve szociális helységek) szükséges lenne bevonni az
építményadó kötelezettség alá. 2012. január 1-től a helyi adókról szóló törvény lehetőséget ad különböző
adómértékek alkalmazására pl. az épület, épületrész fajtája, használati módja szerint. Annak érdekében, hogy a
jelenlegi adóterhek ne növekedjenek ezen célú épületek, épületrészek után, 0 Ft/m2-ben kellene meghatározni az
utánuk fizetendő építményadó mértékét. Azonban az eltérő adómértékkel történő adóztatáshoz ezeknek a
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helységeknek külön épületnek, vagy épületrésznek kell lenniük. Az épületrész fogalmát, a helyi adókról szóló törvény
a következők szerint definiálja: az épület önálló rendeltetésű, a szabadból, vagy az épület közös közlekedőjéből
nyíló önálló bejárattal ellátott helysége, vagy helység-csoportja.
Városunkban a vállalkozási célú építmények adózás szerinti szerkezetét az alábbi táblázat szemlélteti:
Összesen
Adórendszerben nyilvántartott építmények száma
Összes bevallott terület, m2
Törvény szerint mentes terület, m2
Önkormányzati rendelet szerint mentes terület, m2
Adózott terület, m2
Kivetett építményadó, ezerFt

541
159.494
37.386
53.288
68.820
20.646

Ebből felszámolás
Számítás alapjául
alatt álló
vett
vállalkozásoké
38
503
15.320
144.174
2.946
34.440
2.977
50.311
9.397
59.423
2.819
17.827

Fentieket figyelembe véve, az alábbi változatok kerültek kidolgozásra: Az „A”, „C”, és a „D” változat azt feltételezi,
hogy a jelenleg adókötelezettség alól kivett helységek külön épületnek, vagy épületrésznek minősülnek és ezáltal
külön adómértékkel adóztathatóak.
„A” változat: az építmények jelenlegi 300 Ft/m2 helyett 150 Ft/m2 adómértékkel történő adóztatása, a jelenleg
adókötelezettség alól kivett helységek 0 Ft/m2 adómértékkel történő adóztatása mellett.
Jelenlegi adózott terület
Jelenleg az adóalapba be nem számító terület
Összesen:
Adóbevétel változása:

59.423 m2 x
50.311 m2 x

150 Ft/m2
0 Ft/m2

=
=

8.913 eFt
0 eFt
8.913 eFt
- 8.914 eFt

Ennél a változatnál minden adóköteles építménynél a felére csökkenne az éves adófizetési kötelezettség, viszont az
önkormányzat éves adóbevétele közel 9 millió Ft-al csökkenne. Az éves adófizetési kötelezettség 35 adózó
esetében nem változna, 295 adózó esetében pedig csökkenne. A csökkenés mértéke tízezer Ft alatti lenne 145
adózó, tíz és ötvenezer Ft közötti 111 adózó, ötven és százezer Ft közötti 19 adózó, százezer Ft feletti 20 adózó
esetében. A legnagyobb mértékű csökkenés 499.200 Ft lenne.
„B” változat: a jelenleg is adózott építmények és a jelenleg adókötelezettség alól kivett helységek egységesen 150
Ft/m2 adómértékkel történő adóztatása.
Jelenlegi adózott terület
Jelenleg az adóalapba be nem számító terület
Összesen:
Adóbevétel változása:

59.423 m2 x
50.311 m2 x

150 Ft/m2
150 Ft/m2

=
=

8.913 eFt
7.547 eFt
16.460 eFt
- 1.367 eFt

Ennél a változatnál a jelenleg adókötelezettség alól kivett helységeknek nem kell külön épületnek, vagy
épületrésznek minősülniük, mivel nem kerülne eltérő adómérték alkalmazásra. Az éves adóteher 105 építmény
esetében növekedne az alábbiak szerint:
Növekedés sávja, Ft
- 5.000
5.001 – 10.000
10.001 – 50.000
50.001 – 100.000
100.001 -

Építmény, db

30
20
37
6
12

A legnagyobb mértékű növekedés egy építménynél 676.950 Ft lenne. Az önkormányzat éves adóbevétele 1.367
ezer Ft-al csökkenne.
Ennél a változatnál 240 adózónál csökkenne, 13 adózónál nem változna, 77 adózó estében növekedne az éves
adófizetési kötelezettség az alábbi táblázat szerint:
Változás mértéke, Ft
csökkenés
100.001 50.001 - 100.000
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Adózók száma
11
12

10.001 - 50.000
0 - 10.000
növekedés
0 - 5.000
5.001 – 10.000
10.001 – 50.000
50.001 – 100.000
100.001 -

78
139
21
15
26
2
13

Egy adózónál a legnagyobb mértékű növekedés 676.950 Ft, a legnagyobb mértékű csökkenés 440.100 Ft lenne.
„C” változat: az építmények jelenlegi 300 Ft/m2 helyett 150 Ft/m2 adómértékkel történő adóztatása, a jelenleg
adókötelezettség alól kivett helységek 50 Ft/m2 adómértékkel történő adóztatása mellett.
Jelenlegi adózott terület
Jelenleg az adóalapba be nem számító terület
Összesen:
Adóbevétel változása:

59.423 m2 x
50.311 m2 x

150 Ft/m2
50 Ft/m2

=
=

8.913 eFt
2.516 eFt
11.429 eFt
- 6.398 eFt

Az éves adóteher 67 építmény esetében növekedne az alábbiak szerint:
Növekedés sávja, Ft
- 5.000
5.001 – 10.000
10.001 – 50.000
50.001 – 100.000
100.001 -

Építmény, db

33
14
16
2
2

Mivel egy adózó több építmény után is adózhat, összességében ez nem jelentene 67 adózónál növekedést. A 67
építményből 14 építmény esetében az adózó összes éves adófizetési kötelezettsége csökkenne, 7 építmény
esetében pedig csak kisebb mértékben növekedne. A legnagyobb mértékű növekedés 214.750 Ft lenne. Az
önkormányzat éves adóbevétele 6.398 ezer Ft-al csökkenne.
Ennél a változatnál 275 adózónál csökkenne, 13 adózónál nem változna, 42 adózó estében növekedne az éves
adófizetési kötelezettség az alábbi táblázat szerint:
Változás mértéke, Ft
csökkenés
100.001 50.001 - 100.000
10.001 - 50.000
0 - 10.000
növekedés
0 - 5.000
5.001 – 10.000
10.001 – 50.000
50.001 – 100.000
100.001 -

Adózók száma
16
18
89
152
22
7
10
1
2

Egy adózónál a legnagyobb mértékű növekedés 214.750 Ft, a legnagyobb mértékű csökkenés 446.800 Ft lenne.
„D” változat: az építmények jelenlegi 300 Ft/m2 helyett 200 Ft/m2 adómértékkel történő adóztatása, a jelenleg
adókötelezettség alól kivett helységek 50 Ft/m2 adómértékkel történő adóztatása mellett.
Jelenlegi adózott terület
Jelenleg az adóalapba be nem számító terület
Összesen:
Adóbevétel változása:

59.423 m2 x
50.311 m2 x

Az éves adóteher 76 építmény esetében növekedne az alábbiak szerint:
Növekedés sávja, Ft
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Építmény, db

200 Ft/m2
50 Ft/m2

=
=

11.885 eFt
2.516 eFt
14.401 eFt
- 3.426 eFt

- 5.000
5.001 – 10.000
10.001 – 50.000
50.001 – 100.000
100.001 -

41
11
19
3
2

Mivel egy adózó több építmény után is adózhat, összességében ez nem jelentene 76 adózónál növekedést. A 76
építményből 17 építmény esetében az adózó összes éves adófizetési kötelezettsége csökkenne, 5 építmény
esetében pedig csak kisebb mértékben növekedne. A legnagyobb mértékű növekedés 220.200 Ft lenne. Az
önkormányzat éves adóbevétele 3.426 ezer Ft-al csökkenne.
Ennél a változatnál 266 adózónál csökkenne, 13 adózónál nem változna, 51 adózó estében növekedne az éves
adófizetési kötelezettség az alábbi táblázat szerint:
Változás mértéke, Ft
csökkenés
100.001 50.001 - 100.000
10.001 - 50.000
0 - 10.000
növekedés
0 - 5.000
5.001 – 10.000
10.001 – 50.000
50.001 – 100.000
100.001 -

Adózók száma
9
9
69
179
26
7
13
3
2

Egy adózónál a legnagyobb mértékű növekedés 296.750 Ft, a legnagyobb mértékű csökkenés 220.200 Ft lenne.
Amennyiben a jelenleg adókötelezettség alól kivett helységek eltérő adómértékkel kerülnek adóztatásra („A”, „C” és
„D” változat) új adóbevallás bekérésére lesz szükség az adóalanyoktól, mivel az adó kivetéséhez nem rendelkezünk
megfelelő adatokkal. Várhatóan több, jelenleg adókötelezettség alól kivett helység nem felel meg az épületrész
fogalmának (főleg a szociális helységek, de a tárolók egy része is), ezért azok nem lesznek külön adómértékkel
adóztathatóak.
A Képviselő-testület augusztusi ülésén, egyéb területeken a következő változtatásokat javasolta a helyi
adórendeletünkben:
- Építményadó (üdülés, pihenés céljára szolgáló építmények esetén): A teljes alapterület szerinti sávos besorolás
megszüntetése és a jelenlegi övezeti besorolás változatlanul hagyása mellett, a jelenlegi övezetenkénti középső
adósáv adómértékei kerüljenek alkalmazásra (560, 460, 400, 320 Ft/m2/év).
- Telekadó: a belterületi telkek magánszemélyek kommunális adója keretében kerüljenek adóztatására, 0-400 m2
területű telkek 2.500 Ft/ingatlan/év, a 400 m2 feletti területű telkek 5.000 Ft/ingatlan/év mértékkel.
- Magánszemélyek kommunális adója: A hasznos alapterület szerinti sávos besorolást megszüntetve és a jelenlegi
övezeti besorolást változatlanul meghagyva, a jelenlegi övezetenkénti legkisebb adómértékek kerüljenek
alkalmazásra, kivéve a jelenlegi belterületi ingatlanokat, ahol a jelenlegi második adómérték kerüljön alkalmazásra
(7.100, 5.250, 2500 Ft/ingatlan/év).
- Idegenforgalmi adó: A törvényi mentességek köre ne kerüljön további mentességekkel kiegészítésre a helyi
rendeletünkben.
A vállalkozási célú építmények utáni építményadó esetében megvizsgált változatok az előzőekben részletezett, többi
adónemnél javasolt változtatásokkal együttesen a következő hatást gyakorolnák az éves adóbevételre:

Adónem

„A”
- 8.914

Építményadó (vállalkozási célú építmények után)
Építményadó (üdülési célú építmények után)
Telekadó (kommunális adóként történő adóztatás)
Magánszemélyek kommunális adója
Összesen:

- 11.237
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Bevétel változása
„B”
„C”
- 1.367
- 6.398
- 108
- 2.879
+ 664
- 3.690
- 8.721

ezerFt
„D”
-3.426

- 5.749

A vállalkozási célú építmények utáni építményadó esetében megvizsgált változatok az előzőekben részletezett, többi
adónemnél javasolt változtatásokkal együttesen a következő hatást gyakorolnák az éves adófizetési kötelezettségre:

Változás
Csökkenne
Nem változna
Növekedne

Egyéb
adónemeknél
javasolt változás
esetén
1.260
4.881
2.104

Építményadó vállalkozási célú építmények után
„A”

„B”
295
35
0

„C”
240
13
77

Adózó, fő

„D”
275
13
42

266
13
51

Az éves adó növekedésének mértéke az adózóknál az alábbiak szerint alakulna:

Növekedés mértéke
0 – 1.000 Ft
1.001 – 2.000 Ft
2.001 – 3.000 Ft
3.001 – 5.000 Ft
5.001 – 10.000 Ft
10.001 – 50.000 Ft
50.001 – 100.000 Ft
100.001 Ft felett

Egyéb
adónemeknél
javasolt változás
esetén
1.571
498
35
0
0
0
0
0

Építményadó vállalkozási célú építmények után
„A”

„B”
0
0
0
0
0
0
0
0

„C”
2
2
9
8
15
26
2
13

Adózó, fő

„D”
6
6
2
8
7
10
1
2

10
8
1
7
7
13
3
2

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Adórendelet felülvizsgálat - Vállalkozási célú építmények utáni építményadó felülvizsgálatához végzett számítások "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Adóügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága az előterjesztésben részletezett „…..” változat szerint javasolja a Képviselő-testületnek módosítani a helyi
adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet vállalkozási célú építmények utáni építményadó
szabályozását.
Kérje fel a jegyzőt, hogy a módosítás rendelettervezetét a Képviselő-testület 2015. októberi ülésére terjessze elő.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. szeptember 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Helyi járat menetrend módosítása
Ambrózi Erzsébet, Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Mobilbusz Kft felmérést végzett a Gyomaendrődi járási Hivatalban dolgozó munkavállalók között. A felmérés
eredményeként született meg az az igény, hogy 16:00 óra után induló autóbuszok menetrendjében történjen
változtatás.
A változtatásokkal érintett járatok indulási időpontjai az alábbiak lennének:
Nagylaposra

A Nagylaposról visszatérő járat

MÁV állomásról
Szabadság térről
Egyházi Iskolától
Rózsahegyi Kálmán Általános
Iskolától
a Dérynétől indulna a Máv állomásra
és Szabadság térre a Gyomaendrődi
Közös Önkormányzati Hivatal
érintésével
MÁV állomásról - Dérynéhez
Szabadság térről - Dérynéhez
Egyházi Iskolától - Dérynéhez
Dérynétől – MÁV állomásra és a
Szabadság térre

15:20
15:25
15:30
15:35
16:00

16:30
16:35
16:40
16:45

A menetrend változtatási javaslatokat a szolgáltató leegyeztette az iskola igazgatókkal. A változtatásoknak anyagi
vonzata nincs.
Mivel a helyi járat menetrendje a része a Mobilbusz Közlekedési Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés
mellékleteinek, így a menetrend módosítása szerződésmódosítást von maga után melyet az alábbi szövegezéssel
javaslunk elfogadni:
A szerződés módosítás 1. pontja:
A közszolgáltatási szerződés 1. számú mellékletében szereplő autóbusz menetrend 2015. október 1-i hatállyal az
alábbiak szerint módosul:
HELYI JÁRAT AUTÓBUSZ MENETREND
2015. október 1.
TANTÁSI ÉS MUNKANAPOKON
Öregszőlő
Déryné
MÁV
Szab.tér
MÁV Szab.tér
Déryné
Öregszőlő
5:00
5:05
5:15
5:15
5:25
5:55 6:00 ---6:15
6:15
6:25
6:30 6:40 ---E
6:55
7:00 Kond.úton
6:45
6:50
Nagyl-ra
Szarv.út7:05
7:10 R E
7:30 ------7:35 E R 7:55
Nagylról 7:05
7:20 E
7:35
7:40
8:10 E
8:25 8:30 Fürdő
9:30
9:35 E
9:50
9:50 E
10:05
10:10 11:30
11:35 E
11:50
11:50 E
12:00
13:10
13:15 E
13:30
13:30 E
13:45
13:50
13:55 E R 14:10
14:20 Kond.úton
14:15 14:20 ---E
14:35
Szarv.út14:25
14:30 E
14:45 14:50Fürdő
14:50 E
15:05
15:10 15:20
15:25 E 15:35 R
Nagyl-ra
15:50
15:55 E R 16:10
16:20 Kond.úton
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Nagylaposról
Szarv.út16:25

Szarvasi 7:05

Szarv.út14:50

16:00 R E
16:30
16:45
18:20
21:35
22:20

16:15
16:40
16:55
18:30
21:45
22:30

16:20

16:30
16:35 E
17:00 18:00 18:05Fürdő
18:35 21:20
21:25
22:05 22:10 ----

TANITÁSI SZÜNETI MUNKANAPOKON
5:00
5:05
5:15
5:25
5:55 6:00 ---6:15
6:25
6:30 6:45 ---E
7:10 E
7:30
7:35 9:30
9:35 E
9:50 E
10:05 10:10Fürdő
11:30
11:35 E
11:50 E
12:00 ---13:10
13:15 E
13:30 E
13:45 13:50Fürdő
14:15 14:20 ---E
14:55 E
15:05
15:10 16:30
16:35 E
16:45 E
16:55
17:00 18:00 18:05Fürdő
18:20
18:30
18:35
21:20
21:25
21:35
21:45
22:05 22:10 ---22:20
22:30
PIHENŐNAPOKON (szombat)
8:00
8:05
8:15
8:25 8:30 Fürdő
9:30
9:35
9:50
10:00
10:05
13:30
13:35
13:45
13:55
MUNKASZÜNETI NAPOKON (vasárnap)
9:30
9:35
9:50
10:00 10:05 Fürdőbe
16:05
16:10
16:20
16:30
16:35 17:00 17:05Fürdő
17:20
17:30
17:35

E: LIDL-hez is közlekedik

16:45
18:20
21:35
22:20

5:15
6:15
6:55
9:50
11:50
13:30
14:35
16:45
18:20

7:00 Kond.úton

14:45 Kond.úton

21:35
22:20

8:15
9:45
13:45

9:45
16:20
17:20

R: Rózsahegyi Iskolához is közlekedik

A szerződés módosítás 2. pontja
Egyebekben a Szerződés változatlan tartalommal hatályban marad.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Menetrend módosítás elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Mobilbusz Közlekedési Kft (5502 Gyomaendrőd,
Micsurin u. 20/1) helyi menetrendszerű autóbusz járat menetrendjének módosítását, a menetrend változást és a
közszolgáltatási szerződés módosítását az alábbiak szerint fogadja el, továbbá hatalmazza fel Toldi Balázs
polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására és az egyéb jognyilatkozatok megtételére:
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Közszolgáltatási szerződés
módosítása
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (Gyomaendrőd Selyem út 124. szám) képviselője
Toldi Balázs polgármester – továbbiakban ellátásért felelős Önkormányzat – másrészről a MOBILBUSZ
Közlekedési Kft. (5502 Gyomaendrőd, Micsurin u. 20/1., cégjegyzékszám: 04-09-007440, adószám: 13935373-204) képviselője
Ambrózi Erzsébet ügyvezető – továbbiakban Közszolgáltató – között, az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő 2008. január hónapban az autóbusszal végzett menetrend
szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. Törvényben foglaltak alapján autóbusszal végzett, menetrend
szerinti, helyi, közúti személyszállítás tárgyában pályázatot írt ki. A törvényben foglaltak alapján a Pályázati Felhívás
2 országos napilapban és 2 közlönyben került megjelentetésre 2008. január 11-12-én és 15-én (Magyar Hírlap,
Magyar Nemzet, Közlekedési Értesítő, Belügyi Közlöny).
Az eljárás nyerteséül Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 105/2008 (III. 27.) Gye. Kt. sz.
határozatával a MOBILBUSZ Kft.-t hirdette ki és 2008. április 14-én aláírásra került a közszolgáltatási szerződés.
1. A közszolgáltatási szerződés 1. számú mellékletében szereplő autóbusz menetrend 2015. október 1-i hatállyal az
alábbiak szerint módosul:
HELYI JÁRAT AUTÓBUSZ MENETREND
2015. október 1.
TANTÁSI ÉS MUNKANAPOKON
Öregszőlő
Déryné
MÁV
Szab.tér
MÁV Szab.tér
Déryné
Öregszőlő
5:00
5:05
5:15
5:15
5:25
5:55 6:00 ---6:15
6:15
6:25
6:30 6:40 ---E
6:55
7:00 Kond.úton
6:45
6:50
Nagyl-ra
Szarv.út7:05
7:10 R E
7:30 ------7:35 E R 7:55
Nagylról 7:05
7:20 E
7:35
7:40
8:10 E
8:25 8:30 Fürdő
9:30
9:35 E
9:50
9:50 E
10:05
10:10 11:30
11:35 E
11:50
11:50 E
12:00
13:10
13:15 E
13:30
13:30 E
13:45
13:50
13:55 E R 14:10
14:20 Kond.úton
14:15 14:20 ---E
14:35
Szarv.út14:25
14:30 E
14:45 14:50Fürdő
14:50 E
15:05
15:10 15:20
15:25 E 15:35 R
Nagyl-ra
15:50
15:55 E R 16:10
16:20 Kond.úton
Nagylaposról
16:00 R E 16:15
16:20
Szarv.út16:25
16:30
16:40
16:30
16:35 E
16:45
16:45
16:55
17:00 18:00 18:05Fürdő
18:20
18:20
18:30
18:35 21:20
21:25
21:35
21:35
21:45
22:05 22:10 ---22:20
22:20
22:30

Szarvasi 7:05

Szarv.út14:50

5:15
6:15
7:10 E
9:50 E
11:50 E
13:30 E
14:55 E
16:45 E
18:20
21:35

TANITÁSI SZÜNETI MUNKANAPOKON
5:00
5:05
5:25
5:55 6:00 ---6:25
6:30 6:45 ---E
7:30
7:35 9:30
9:35 E
10:05 10:10Fürdő
11:30
11:35 E
12:00 ---13:10
13:15 E
13:45 13:50Fürdő
14:15 14:20 ---E
15:05
15:10 16:30
16:35 E
16:55
17:00 18:00 18:05Fürdő
18:30
18:35
21:20
21:25
21:45
22:05 22:10 ---9

5:15
6:15
6:55
9:50
11:50
13:30
14:35
16:45
18:20
21:35
22:20

7:00 Kond.úton

14:45 Kond.úton

22:20

8:15
9:50
13:45

9:50
16:20
17:20

E: LIDL-hez is közlekedik

22:30

PIHENŐNAPOKON (szombat)
8:00
8:05
8:25 8:30 Fürdő
9:30
9:35
10:00
10:05
13:30
13:35
13:55
MUNKASZÜNETI NAPOKON (vasárnap)
9:30
9:35
10:00 10:05 Fürdőbe
16:05
16:10
16:30
16:35 17:00 17:05Fürdő
17:30
17:35

8:15
9:45
13:45

9:45
16:20
17:20

R: Rózsahegyi Iskolához is közlekedik

2.Egyebekben a Szerződés változatlan tartalommal hatályban marad.
Jelen szerződést Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ….. határozatával jóváhagyta és
felhatalmazta Toldi Balázs polgármestert a szerződés aláírására.
Gyomaendrőd, 2015 év október hó …..nap

Ambrózi Erzsébet
Ügyvezető

Toldi Balázs
polgármester

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 09. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. szeptember 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Turisztikai attrakció záró beszámoló
Kürtiné Erdősi Klára
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 jelű, "Lélekkel a Körösök mentén" - Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös
ökológiája tükrében c. pályázat megvalósítási időszaka 2015. július 31-én lezárult. Benyújtásra került a záró
beszámoló és az elszámolás.
A projekt megvalósítási időszakáról és a pénzügyi teljesülésről Szikoráné Simon Ágnes projektmenedzser és Uhrin
Anita pénzügyi vezető elkészítették beszámolójukat, melyek jelen előterjesztés mellékletét képezik.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt beszámolók áttekintését és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Turisztikai attrakció záró beszámoló"
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 a "Lélekkel a Körösök mentén" -Turisztikai fejlesztések
a vallás és a Körös ökológiája tükrében c. pályázatról készített szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 09. 24.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Kürtiné Erdősi Klára
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. szeptember 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Fő út 85. szám alatti ingatlan értékesítése
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az önkormányzati feladat csökkenése miatt a Nemzeti Vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 5. § (6) bekezdés, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 7. §
(1) bekezdése és a 8/A. § (1) bekezdése alapján a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó
Gyomaendrőd, Fő út 85. szám alatti volt óvoda ingatlant 2013-ban átminősítette forgalomképes üzleti vagyonná.
Ezt követően 2013 évben meghirdette nyílt árverésen történő értékesítésre. A többszöri hirdetés ellenére sem volt
jelentkező az árveréseken.
Varga Viktor József Gyomaendrőd, Nyárszegi u. 2. szám alatti lakos kérelmet adott be az ingatlan megvásárlására.
Az ingatlanról készített értékbecslés 9.250.000,- Ft összegben határozta meg a becsült forgalmi értéket.
Jelenleg az épület egy részét tárolásra használjuk, többségében üresen áll.
A kérelemre való tekintettel javaslom az értékesítést, nyílt eljárásban.
Amennyiben a versenytárgyalás eredménytelen lesz, akkor javaslom, hogy még legalább kettő alkalommal legyen
hirdetve az ingatlan. Ezek eredménytelenségét követően a hirdetési feltételek módosítására a javaslat legyen
beterjesztve a Képviselő-testület elé. A sikertelen versenytárgyalásokat követően a Képviselő-testületnek lehetősége
van az Induló ár csökkentésére.
Az ingatlant az alábbi feltételek mellett javaslom meghirdetni nyílt árverésre:
1. A versenytárgyalás időpontja: 2015. október 30.-án de. 10.00 óra,
2. A versenytárgyalás helye: a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme (Gyomaendrőd,
Selyem út 124.)
3. Az ingatlanra – legkésőbb 2015. október 30-án de. 9.00-ig – az induló ár 10%-át kitevő szerződés megkötését
biztosító előleg utalását el kell indítani az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 53200125-11062402
számlára. A versenytárgyalás megkezdésekor a pénzintézet által kiadott bizonylattal igazolni kell az előleg
átutalásának elindítását.
4. A versenytárgyalás során azon ajánlattevők, akik nem nyertek, azoknak a befizetett előleg visszautalásra kerül. A
nyertes ajánlattevő döntése alapján szintén kérheti az előleg visszautalását, vagy annak beszámítását a vételárba.
5. A versenytárgyalást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja.
6. A tulajdonjogot elnyerőnek, amennyiben az állam az elővásárlási jogával nem élt, az értesítést követően 8 napon
belül szerződést kell kötnie.
7. A vételár megfizetése legkésőbb a szerződés aláírásával egyidejűleg.
Az ingatlan értékesítések előnyei és hátrányai
Előnyök
Hátrányok
Az önkormányzat költségvetési bevételhez jut.
Csökken az önkormányzat üzleti ingatlan állománya.
Az állagmegóvás kiadásai nem terhelik az
önkormányzatot.
Az értékesítést követően nem az önkormányzatot terhelik
a fenntartási kiadások.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § alapján az önkormányzati ingatlanok értékesítésekor az
államnak elővásárlási jogot biztosít.
A nemzeti vagyontörvény és a helyi vagyonrendeletünk kötelezően előírja ingatlanértékesítés esetén a
versenyeztetést.
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A forgalomképes önkormányzati vagyon hasznosítása Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003.(VI.5.) önkormányzati rendelet 9. §
(1) bekezdés b) pontja alapján nyílt versenytárgyalás útján történhet.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 9. §-a alapján az ingatlan
értékesítését nyílt eljárásban meg kell meghirdetni. A Rendelet 16. § értelmében az ingatlan hasznosítása Képviselő
– testületi hatáskörbe tartozik.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Versenytárgyalás feltételei"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrőd, Fő út 85. szám alatti ingatlant meghirdeti értékesítésre nyílt
versenytárgyaláson az alábbi feltételekkel:
Helyrajzi szám
3495 hrsz.

Az ingatlan főbb adati, jellemzői, egyéb
megjegyzés
Gyomaendrőd, Fő út 85.
Korábban óvodaként funkcionált. Műszaki
állapota jó.

Induló ár
( Ft )
9.021.000

1.
A versenytárgyalás időpontja: 2015. október 30.-án de. 10.00 óra.
2.
A versenytárgyalás helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme (Gyomaendrőd,
Selyem út 124.)
3.
A versenytárgyalást vezeti: Csényi István közös önkormányzati hivatal alkalmazottja,
4.
A meghirdetett ingatlanra - legkésőbb 2015. október 30.-án de. 9.00-ig - az induló ár 10 %-át kitevő
szerződés megkötését biztosító előleg utalását el kell indítani az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett
53200125-11062402 számlára. A versenytárgyalás megkezdésekor a pénzintézet által kiadott bizonylattal igazolni
kell az előleg átutalásának elindítását.
5. A versenytárgyalás során azon ajánlattevők, akik nem nyertek, azoknak a befizetett előleg visszautalásra kerül. A
nyertes ajánlattevő döntése alapján szintén kérheti az előleg visszautalását, vagy annak beszámítását a vételárba.
6. A versenytárgyaláson kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az
előleg letétbe helyezésre került.
7. A versenytárgyalást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja, a kikiáltási árnál alacsonyabb ajánlatot nem
lehet tenni.
8. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ alapján az önkormányzati ingatlanok értékesítésekor az
államnak elővásárlási jogot biztosít.
9. A tulajdonjogot elnyerőnek, amennyiben az állam az elővásárlási jogával nem élt, az értesítést követően 8 napon
belül szerződést kell kötnie. Az ajánlattétel során a nyertes ajánlatot követően megállapításra kerül sorrendben 2. és
3. ajánlat. Amennyiben a nyertes ajánlattevő 8 napon belül neki felróható ok miatt nem köt szerződést, akkor a
sorrendben megállapított 2. helyen lévő ajánlattevővel kerül megkötésre a szerződés. Vevőnek a vételárat
legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
10. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési
Osztályán lehet kérni, írásban, melyre írásban történik a válaszadás. Az ingatlan munkanapokon, 7 óra 30 perctől 16
óráig terjedő időintervallumon belül, előre egyeztetett időpontban megtekinthető.
Az ingatlant sikertelen versenytárgyalás estén még kettő alakalommal meg kell hirdetni. A három sikertelen
versenytárgyalást követően, pedig a hirdetési feltételek módosítására javaslatot kell beterjeszteni a Képviselőtestület elé.
Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
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INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI
SZAKVÉLEMÉNY

A Gyomaendrőd, Fő út 85. szám alatt lévő ingatlan
becsült forgalmi értékének megállapításáról

Készült: 2015. szeptember 2.

Készítette:

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

2
I. ÉRTÉKLAP

A 3495 hrsz.-ú ingatlan becsült forgalmi értéke:

9.250.000,- Ft
azaz: Kilencmillió – kettőszázötvenezer forint
mely összeg az ÁFA-t tartalmazza.

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

Gyomaendrőd, 2015. szeptember 2.
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II. AZ INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKE

Gyomaendrőd Város Jegyzője ( 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám ) megbízást adott arra, hogy a
Gyomaendrőd, Fő út 85. szám alatti ingatlanról ( 3495 hrsz. ) készítsek ingatlanforgalmi szakértői véleményt.
A becsült forgalmi érték meghatározásának célja: Képviselő – testületei döntés előkészítése. A szakvélemény a
2015. május 6-i szakvélemény aktualizálása.
1. A megbízás tárgya, kiindulási adatok
Jelen szakértői vélemény magába foglalja a telek, épületek, építmények és a hozzájuk szervesen tartozó épületgépészeti
rendszerek vizsgálatát, értékelését.
A vizsgálathoz rendelkezésemre álló adatok, információk:
 az ingatlan – nyilvántartás adatai, 2015. szeptember 2.-i állapot,
 a műszaki nyilvántartásból rendelkezésre álló helyszínrajzok, építési dokumentációk.
A fenti adatszolgáltatás alapján a megbízó által közölt információk, továbbá a helyszíni szemrevételezés bejárás útján
a TEGOVOFA irányelveit figyelembe véve értékeltem. Vizsgáltam az ingatlan elhelyezkedését,
megközelíthetőségét, környezetét, speciális adottságukból adódóan a város egészségügyi ellátásában betöltött
szerepét.
Az így megszerzett ismeretek lehetővé tették, hogy az egyes területeken lévő valamennyi épületről megalapozott
jellemzés készüljön, amely magába foglalja az objektumok műszaki jellemzőit, a műszaki állapot meghatározását,
gépészeti ellátottságát.
Az értékelés nettó pótlási költség, valamint piaci összehasonlító adatok figyelembevételével történt.
Mindezen adatok és a helyszíni tapasztalatok lehetővé tették a részletes, majd az összesített értékbecslést.
2. Az értékbecslés módszere és szempontjai
A korlátozott forgalmi képességű vagyoni tételek – földterület - vagyonértékét hasznosságuk adja. A telek
értékbecslésénél figyelembe vettem a településen belüli elhelyezkedését, megközelíthetőségét, közműellátottságát, a
rajta lévő felépítmények funkcióját. Ezen kívül összehasonlítottam a területet a környező, hasonló adottságú, funkciójú
telkek jelenlegi piaci értékével.
Az épületek, építmények vagyonértéke az újraelőállítási értéknek a műszaki állapot által befolyásolt összegéből
kiinduló és az összehasonlító adatok figyelembevételével került megállapításra.
Az újraelőállítási érték kialakításánál azonos mértékű, szerkezetű, hasznosíthatóságú, felszereltségű, funkciójú új
épület előállításának költségeit a jelenlegi fajlagos árak alapján vettem számításba.
A műszaki állapot felmérése az elhasználódás foka, a korszerűség figyelembevétele részben szemrevételezéssel történt.
Ennyiben szubjektív elemeket tartalmazó a becsült érték.
Az épületgépészeti rendszereket az épületekkel együtt értékeltem, de az épületek egyenkénti jellemzése kitér az
épületgépészeti felszereltségre. Az épületre megállapított műszaki állapot százalékos értéke a gépészeti rendszerek
állapotát is magába foglalja.
Az ingatlan külső közművei (víz, csatorna, áram, gáz, stb.) állaguk figyelembevételével, felderíthetőségük
függvényében az építmények és egyéb építmények leírásánál kerültek értékelésre.
3. Az ingatlan nyilvántartási adatai
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:

Gyomaendrőd, fő út 85.
3495
1528 m2
A mellékelt tulajdoni lap – szemle szerint
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Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Jelenlegi funkció:

Kivett
Óvoda
Tehermentes
Használaton kívül, korábban óvodaként üzemelt

4. Az ingatlan leírása és értékelése
Az ingatlan a gyomai városrészen található lakó és egyéb funkciójú ingatlanok környezetében. Megközelítése
műúton.
Az ingatlan az alábbi közművekkel van ellátva:
- Elektromos áram ( 220 V ),
- Vezetékes víz,
- Vezetékes gáz,
- Szennyvízelvezetése a csatornahálózatba
4/1.1. Telek értékelése
Az ingatlan sík területen fekszik, a város átlagos szintmagasságánál magasabban. A telek zártsorú, mértanilag
szabálytalan alakú, beépítettsége a helyi szabályozásnak megfelelő. Az ingatlan csendes kisvárosias környezetben
található. A telken beton térburkolat van, amely a közlekedést biztosítja.
A fajlagos telekárat figyelemmel a 2013-2015 évben történt értékesítések, vagyonértékelések alapján 1.700,Ft/m2 –ben határoztam meg.
Földterület ( építési telek, művelés alól kivont, beépítetlen terület ) értékkorrekció-szorzó értékének
meghatározása.
Sorszám

Megnevezés

1

Jogi szempontból eredő
Eltérés
Alternatív hasznosítás
lehetőségéből eredő lehetőségek
Építési szempontból származó
eltérések
Használati szempontból eredő
eltérés
Környezeti adottságokból
Származó eltérés
Infrastruktúra ellátottságának
különbözőségéből származó
eltérés
Egyéb lényegesnek ítélt
szempont
Az értékelési szempontok
Összevont számtani átlaga

2
3
4
5
6
7

A fajlagos értéktől
való eltérés
Korrekciós tényező
1.

A fajlagos értéktől
való eltérés
Korrekciós tényező
2.

Telekár: 1.528 m2 x 1.700 Ft/m2 =2.597.600 Ft. Kerekítve: 2.598 eFt.

Megjegyzés az
eltérés tartalmára
vonatkozóan
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4/1/2. A telken található épület értékelése
Szerkezeti leírás.
1. Alapozás: tégla.
2. Lábazat: tégla.
3. Függőleges teherhordó szerkezet: tégla.
4. Vízszintes teherhordó szerkezet: vegyesen fagerendás és vasbeton áthidalókkal.
5. Födém: porított fafödém.
6. Fedélszerkezet: fa.
7. Tetőfedés: cserép.
8. Szigetelések: utólagos lábazati szigetelés.
9. Hőszigetelés: nincs.
10. Nyílászáró szerkezetek: vegyesen gerébtokos fenyőfa ablakok sík üvegezéssel, valamint hőszigetelt
üvegezésű műanyag nyílászáról. A bejárati ajtó szintén műanyagszerkezet.
11. Meleg padló burkolatok: pvc padló, csaphornyos parketta.
12. Hideg padló burkolatok: simított beton, márvány mozaiklap, mázas kerámialap.
13. Vakolatok: Az épület külső felületi H-10 habarcs vakolat. A belső vakolatok szintén habarcsból készültek.
14. Falfestések: belső falfestések DISZPERZIÓS.
15. Bádogos munkák: horganyzott ereszcsatorna.
16. Elektromos munkák: áramkörökbe bontott hálózat, 220 volt betáplálás.
17. Fűtés: melegvizes fűtés gazkazánról, radiátor hőleadókkal.
18. Melegvíz ellátás: villanybojlerből.
Műszaki állapota:
Az épület műszaki állapota: jó
Az épület helyiségei:
Csoportszoba
Csoportszoba
Csoportszoba
Öltöző - folyosó
Gyermek mosdó
Közlekedő
Konyha
Szélfogó
Közlekedő
WC előtér
Mosdó – zuhanyzó
Szélfogó
Iroda
Öltöző
Kazánház
Mindösszesen:
Értékmegállapítás:
Hasznos terület:
Újraelőállítási érték:
Műszaki állapot,
korszerűség:
Az épület életkora

Az értékbecslő egyéni
indexe

43,33 m2
50,01 m2
52,25 m2
37,41 m2
14,04 m2
11,88 m2
12,22 m2
1,60 m2
6,64 m2
1,23 m2
6,85 m2
4,09 m2
5,84 m2
3,81 m2
3,70 m2
254,90 m2

254,90 m2
254,90 x

145 eFt =

36.960 eFt

60 % =

36.960 x

0,60 =

22.176 eFt

80 és 40 éven
felüli

22.176 x

0,50 =

11.088 eFt

0,4 – 1,6
között

11.088 x

0,60 =

6.653 eFt
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javasolt
Az egyéni index alkalmazásánál figyelemmel voltan a közelmúltban történt önkormányzati Dózsa Gy. utca 1.
szám alatti ingatlan értékesítésére.
Jelenleg Gyomaendrődőn túlkínálat van az eladó ingatlanokból. Vállalkozások hirdetnek eladó telephelyet és
egyéb ingatlanokat kevés sikerrel. Az endrődi településrészen lakóingatlanok 60 – 65 ezer Ft/m2fajlagos áron
hirdetnek és adnak el. A szakvéleményben szereplő üzleti célú hirdetések fajlagos árai 52.000,- Ft/m2 és
133.000,- Ft/m2 között változik.
Az értékbecsléshez mellékelt összehasonlító adatok között feltüntettem gyomaendrődi eladó lakóingatlanokat
is. A tornatermi épület sajátosságánál fogva valószínűleg nehezen értékesíthető.
III. Értékbecslés
Az ingatlan értékét az érvényben lévő jogszabályok és a kialakult, elfogadott nyugat – európai, valamint a hazai
szakmai gyakorlat szerint:
Az ingatlan
forgalmi értéke alapján kell megállapítani.
A forgalmi értékét befolyásolja:
 A település jellege,
 A településen belüli fekvés,
 Az elhelyezkedés,
 A megközelíthetőség,
 Az infrastruktúra,
 A beépíthetőség,
 A műszaki kialakítás,
 Az állag és állapot,
 A hasznosíthatóság,
 Az újraelőállítási költségek,
A fentieket figyelembe véve az értékbecslésre kerülő ingatlanok esetén az alábbi értéknövelő és értékcsökkentő
tényezők vehetők figyelembe:
Értéknövelő tényezők:


Az ingatlan elhelyezkedése.

Értékcsökkentő tényezők:


A településen alacsonyak az ingatlanárak a túlkínálat miatt.

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

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

Kerekített érték
2598000
6653000
9251000
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Kerekítve: 9.250.000,-Ft azaz: Kilencmillió – kettőszázötvenezer forint.

V. Összefoglalás
Gyomaendrőd Város Jegyzője megbízása alapján elvégeztem a
Gyomaendrőd, 3495 hrsz. ingatlan
értékbecslését
A rögzített adatok, számítások alapján az ingatlan becsült forgalmi értéke összesen: 9.250.000,- Ft

Ez az értékek az ÁFA-t tartalmazzák.

Gyomaendrőd, 2015. szeptember 2.

Csényi István
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MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

1.
2.
3.
4.

Tulajdoni lap – másolat
Térképvázlat
Rajzok
összehasonlító adatok
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Összehasonlító adatok

1. értékesítés
Gyomaendrőd, Dózsa György utca 1. Korábbi funkció: gyógyszertár. Műszaki állapot: felújításra szorul. Az
épület hasznos alapterülete: 254 m2. Az épületen belül 2 db lakás van. A telek területe: 826 m2. A
gyógyszertári épület helyi védettség alatt áll. Értékesítve árverésen, 2012. szeptember hónap, 6.814 eFt
összegben. Fajlagos vételár: 26.827 Ft/m2.
2. Üzleti célú helyi hirdetés
Gyomaendrőd központjában eladó egy közel 600 m2-es ingatlan, földszintjén üzletekkel, 1436
m2-es telken. A ház 8évvel ezelőtt teljes egészében igényesen fel lett újítva, fűtését is
korszerűsítették. Az emeleteken minden luxust kielégítő, tágas szobák találhatóak, több
fürdőszobával, konyhával, kiszolgáló helyiségekkel. Ár. 79.900.000,- Ft. Fajlagos ár: 133.166,Ft/m2.

Gyomaendrőd endrődi részén eladó egy 90 m2-es aktívan üzemelő, nagy forgalmú vendéglátóegység, közel 700 m2-es telken.
Ár: 9,9 millió Ft. Fajlagos ár: 110.000,- Ft/m2.

29
Nagy ház eladó Gyoma közepén. Fele lakóterület 6 helyiséggel, a másik
fele meg üzlethelyiségek, összesen 290 m2 alapterülettel. Diszkónak,
étteremnek, vendéglátóhelynek kiválóan alkalmas 9 helyiséggel. A nagy
pincében borozót üzemeltettek. Az épület mellett nagy udvar van, hátsó
épülettel. Az ingatlan összközműves. A telek területe 899 négyzetméter.
Az ingatlan könnyen elérhető, közvetlen Fő út mellett fekszik. Az épület
tatarozásra szorul. Ár: 15 millió Ft. Fajlagos ár: 51.724,- Ft/m2.

5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. szeptember 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gellai Ferenc ajánlata
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A kistérségi start közfoglalkoztatási program bővítése lehetőségei közt 2013. évben Gyomaendrőd Város Képviselő testülete megvásárolta a Városháza mellett lévő következő területeket
Hrsz.
3448
3449
3452

Terület ( m2 )
2095
4065
4121

A mintegy 2,5 ha nagyságú területeken vegyes gyümölcsös telepítése történt meg.
Gellai Ferenc felajánlotta a tulajdonában lévő 3445 hrsz.-ú 5571 m2 nagyságú, beépítetlen terület elnevezésű
ingatlant megvételre. Gellai Ferenc 380.000,- Ft összegben jelölte meg a vételárat. Az ingatlan a foglalkoztatási
programban használt területekhez közel helyezkedik el.
A kistérségi start közfoglalkoztatási program keretein belül jelenleg használt területet lehet bővíteni. Ezen területek
közel vannak a belterülethez, jó megközelíthetők, öntözhetők és ellenőrizhetők.
Az érintett terület besorolása a helyi építési szabályozás alapján „Vt” jelű, településközpont vegyes övezet. Az
ingatlan-nyilvántartás szerint beépítetlen megjelölésű az ingatlan.
Az előterjesztéshez mellékelt értékbecslés alapján a terület becsült forgalmi értékét 430 ezer forintban állapította
meg.
A területvásárlás forrására a 2014. évi szabad maradványt javaslom kijelölni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"A vételi ajánlat elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Gellai Ferencnek ( Gyomaendrőd, dr.
Csókási Béla tér 21. ) a tulajdonában lévő 3445 hrsz.-ú beépítetlen terület megvásárlására tett ajánlatát az alábbi
feltételek mellett.
A területvásárlás célja: A kistérségi start közfoglalkoztatási program keretein belül jelenleg használt terület bővítése.
1.
Vételár: 380.000,- Ft,
2.
A vételár megfizetése legkésőbb az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg történik,
3.
Az adásvételi szerződés elkészíttetése, az ügyvédi költség a földhivatali eljárás díjai a Gyomaendrőd Város
Önkormányzatát terhelik,
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4. Az ingatlan birtokba adása: legkésőbb a szerződés aláírását követő 8 napon belül, illetve amennyiben a
területen betakarításra váró termény van, akkor a betakarítást követő 8 napon belül.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert az
adásvételi szerződés megkötésére és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
A területvásárlás forrása: a 2014. évi szabad maradvány.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI
SZAKVÉLEMÉNY

A Gyomaendrőd, 3445 hrsz-ú beépítetlen terület megjelölésű ingatlan megvásárlás előtti
becsült forgalmi értékének megállapításáról

Készült: 2015. augusztus 18.

Készítette:

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

2
I. ÉRTÉKLAP

Az ingatlan becsült forgalmi értéke
430.000 Ft,
azaz. Négyszázharmincezer forint.

Az értékmeghatározás részletezését a szakvélemény tartalmazza. A fenti, reálisan becsült
piaci alapú forgalmi érték kiindulásként szolgál bármely vagyonérték megállapításához.

Az értékbecslés jelen időszakra vonatkozik. Későbbi felhasználás esetén az új érték nem
számítható az inflációs rátával növelt összeggel, az értékbecslést ez esetben aktualizálni kell.

Gyomaendrőd, 2015. augusztus 18.

3
II. AZ INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKE
I.

Előzmények, helyszíni szemle

Gyomaendrőd Város Jegyzője ( 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám ) megbízást adott
arra, hogy a Gyomaendrőd, belterület 3445 hrsz-ú beépítetlen terület megjelölésű ingatlan
becsült forgalmi értékéről készítsek ingatlanforgalmi szakértői véleményt. Az értékbecslés
célja: vásárlás előtt a becsült forgalmi érték meghatározása.
A terület megvásárlása Képviselő - testületi hatáskörben hozott döntés alapján történik.
A területek megvásárlásának célja: A kistérségi start közfoglalkoztatási program keretein
belül használt terület bővítése.
Az ingatlant helyszíni szemrevételezés útján a TEGOVOFA irányelveit figyelembe véve
értékeltem. Vizsgáltam az ingatlanok elhelyezkedését, megközelíthetőségét, környezetét.
A becsült értéket piaci összehasonlító adatok alapján határoztam meg.
II. Az ingatlanok leírása
Az ingatlano nyilvántartási adatai
Hrsz.:
Elhelyezkedés:
Terület nagysága:
Megnevezés:
Bejegyzett
jogok,
terhek:
Tulajdonos:
Tulajdoni hányad:

3445
belterület
5371 m2
kivett, beépítetlen terület
per és tehermentes
Gellai Ferenc
1/1

Az érintett terület besorolása a helyi építése szabályozás alapján „Vt” jelű településközpont
vegyes övezet. Az ingatlan-nyilvántartás szerint beépítetlen megjelölésű az ingatlan.
Ezen területeket a tulajdonosok mezőgazdasági művelés alatt tartják. Korábban az ingatlanok
mezőgazdasági művelés alatt álltak, szőlő és egyéb gyümölcsös volt telepítve.
A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján a
terület „Vt” jelű építési terület.
A telkekre az „Vt” jelű építési övezet előírásai vonatkoznak az alábbiak szerint
9. § (1) A Vt jelű településközpont vegyes övezet területén
a) A közterületek felől és az oldalhatárok előkerti szakaszán tömör kerítés nem építhető.
b) Állattartási épület nem létesíthető.
c) Utcai telekszélesség: min. 14 m.
d) Magastető csak 20-45° tetőhajlással építhető.
e) Közműellátás szintje: teljes.
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(2) A szabályozási tervlapon jelölt utcafronton (Fő út 71-109) új épület elhelyezése esetén a
feltüntetett (5,0 m) előkert létesítendő.
(3) A Vt jelű építési övezetekben új építés esetén a következő paraméterek biztosítandók:
*megjegyzés Új építés, ill. telekosztás csak az övezet egészére kiterjedő terv tervtanácsi
véleményezése alapján engedélyezhető,
h = az épület megfelelő homlokzatának építménymagassága oldalkert és hátsókert esetén
Min.
Min.
Jel Övezeti Beépítési Max.
jel
mód
beépítettsé Min/max telekterüle zöldfelül Előker Oldalker Hátsóker
g (%)
építmény t (m2)
et (%)
t min t min t min.(m)
(m)
(m)
magassá
g (m)
40
40
9,0
2000
30
_
h/2
6
Szabadonál
Vt1 V Sz
* t
ló
9, 200
0 0
40
Szabadonál
Vt2 V Sz
* t
ló
7, 200
5 0
40
Vt3
V Sz
Szabadonál
t
ló
800
6,
5
Vt4 O 45 Oldalh.
V
álló
t
500
7,
5
Vt5 Z 45 Zártsorú
V
t
500
7,
5
Vt6 K 45 Kialakult
V
t
500
7,
5
Vt7 K 45 Kialakult
V

40

7,5

2000

30

_

h/2

6

40

6,5

800

30

_

h/2

6

45

7,5

500

27,5

_

h

6

45

7,5

500

27,5

_

_

6

45

7,5

500

27,5

_

K

h

45

7,5

Kialakult

27,5

_

K

h

5
t
K
7,
5
(4) A Vt jelű építési övezetekben új építés esetén a következő rendeltetésű épületek
engedélyezhetők:
a) lakóépület,
b) igazgatási épület,
c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató épület,
d) egyéb közösségi szórakoztatóépület, amennyiben nincs zavaró hatása az egyéb funkciókra,
e) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
f) sportépítmény,
g) parkolóház, üzemanyagtöltő,
h) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági tevékenység
céljára szolgáló épület.
A vizsgált ingatlanok környezetében 2011 – 2013 év közötti időszakban 120 – 200 Ft/m2 áron
történt értékesítés. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a vizsgált ingatlan környezetében 3
területet vásárolt meg, melyek az alábbiak voltak
Hrsz.
3448
3449
3452
Összesen:

Terület
( m2 )
2095
4065
4121

Vételár ( Ft )

Fajlagos ár Ft/m2

310.000
500.000
500.000
1.310.000

148
123
121

Gyomaendrődőn jelenleg túlkínálat van az ingatlanpiacon, sok az árverés alá vont ingatlan, az
építkezés minimális. Mindezt figyelembe véve határoztam meg a becsült forgalmi értéket.
III. Értékbecslés
Az ingatlan értékét az érvényben lévő jogszabályok és a kialakult, elfogadott nyugat –
európai, valamint a hazai szakmai gyakorlat szerint:
Az ingatlan értékét
Forgalmi értéke alapján kell megállapítani.
A forgalmi értékét befolyásolja:
 A település jellege,
 A településen belüli fekvés,
 Az elhelyezkedés,
 A megközelíthetőség,
 Az infrasruktúra,
 A beépíthetőség,
 A környezetvédelem,
 A műszaki kialakítás,
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Az állag és állapot,
A hasznosíthatóság,
Az újraelőállítási költségek,
A várható hozam,
A kereslet – kínálat, stb.

Értéknövelő tényező:
-

A belterület közelsége.

Értékcsökkentő tényező:
- beépítése esetén a közművek létesítésének magasak a költségei a rácsatlakozási
távolságok miatt,
- a területek jelenleg földúton közelíthetők meg,
- alacsony kereslet.
Becsült érték számítása
Hrsz.
3445

Terület
( m2 )
5371

Becsült forgalmi érték
számítása
80 Ft/m2x5371 m2= 429.680

Becsült forgalmi érték
kerekítve ( Ft )
430.000

IV. Összefoglalás
Gyomaendrőd Város Jegyzője ( 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám ) alapján
elvégeztem az
a Gyomaendrőd, belterület 3445 hrsz-ú ingatlanok értékbecslését
A rögzített adatok, számítások alapján az ingatlan becsült forgalmi értéke a településen, az
ingatlanpiaci helyzet alapján és az árak figyelembevételével:
430.000,- Ft,
azaz: Négyszázharmincezer forint.
V. Záradék
Az értékelési bizonyítvány egészként kezelendő, abból részletet kivenni és azt önállóan
értelmezni nem lehet.

Gyomaendrőd, 2015. augusztus 18.

Csényi István
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MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

1. Térképrészletek.
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. szeptember 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Területhasználati szerződések meghosszabbítása
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
Az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi beépítetlen és egyéb területek haszonbérleti
szerződései 2015. szeptember 30. napjával lejárnak. A megállapított bérleti díjak nagysága
szerződésenként a terület nagyságától függően 1.110 Ft-tól 6.530 Ft-ig változott.
Ezen beépítetlen területeket a bérlők zömében veteménykertként hasznosítják.
A szerződések 2014 évben egy év időtartamban kerültek meghosszabbításra.
A bérleti díj a tárgyévet megelőző évi fogyasztói árindex mértékével került emelésre. A KSH által
2014. évre közölt fogyasztói árindex 99,8 %.
A bérleti szerződéseket a korábbi gyakorlatnak megfelelően javaslom 1 évre meghosszabbítani, a
bérleti díjakat, pedig változatlanul hagyni 2016 évre.
Gellai Ferenc át kívánja adni a 3445 hrsz-ú ingatlan bérleti jogát Vince Zoltán, 5502 Gyomaendrőd,
Vásártéri ltp. B. ép. II. em. 5. szám alatti lakosnak. Az erről készült nyilatkozat mellékelve lett az
előterjesztéshez.

A belterületi ingatlanok az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyonába tartoznak.

Kérem a Képviselő - testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntését határozati javaslat
formájában hozza meg.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Szerődések hosszabbítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
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A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 2015. szeptember
30. napjával lejáró beépítetlen területek haszonbérleti szerződéseket meghosszabbítja 2016. szeptember 30.
napjáig, a következő haszonbérleti díjak figyelembe vételével:
Ssz.

Név

Hrsz.

1.

Ádám Mihály

909

2.

Arany Dánielné

1038, 6. parcella

3.

Orbán Józsefné

3415

4.

Diós Balázs

1038 12. parcella

5.

Eiler Márton

3419

6.

Farkas Sándorné

7681/5

7.

Vince Zoltán

3430

8.

Izsó Lajos

1045

9.

Kulik Zsuzsa

1080

10.

Szőke Lajos

1397

Haszonbér összege 2015.
szeptember 30. napjáig (Ft)
1110

Haszonbér összege 2015.
október 1. napjától (Ft)
1110

1110

1110

4100

4100

1110

1110

4420

4420

6530

6530

2220

2220

4070

4070

5530

5530

2510

2510

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. szeptember 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Integrált Település Fejlesztési Terv véglegesítése
Nyíri Szmolár Eszter
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Gyomaendrőd Város Integrált Településfejlesztési stratégiája – véglegesítés
Tisztelt Képviselő-testület!
A DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002; DDOP-; ÉAOP-; ÉMOP-; KDOP-; KMOP-; NYDOP-6.2.1K-13-2014-002 azonosító
számú, „Fenntartható településfejlesztés a ki- és középvárosokban (fővárosi kerületekben) – Integrált
Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projekt keretében Önkormányzatunk együttműködési
megállapodást kötött a Belügyminisztériummal az integrált településfejlesztési stratégia tervezetének elkészítéséről.
A Belügyminisztériummal vállalkozási szerződést kötött regionális szakértői csapat, az ITS DA Konzorcium(
TreneconCowiTanácsadó és Tervező Kft., MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt.) Önkormányzatunkkal
együttműködve, határidőre elkészítette a településfejlesztési stratégiát.
A Belügyminisztérium 2015. augusztus 31-én kelt levelében tájékoztatott, hogy Gyomaendrőd Város Megalapozó V
izsgálatát, valamint Integrált Településfejlesztési Stratégiáját a szakmai követelményrendszer szempontjából
megvizsgálta és azt teljesítettnek tartja, jóváhagyja.
E jóváhagyás alapján lehetővé vált határozathozatal céljából a T. Képviselő-testület elé terjeszteni a végleges
dokumentumokat. Ezen utolsó mozzanattal teljesül a Belügyminisztérium és Önkormányzatunk között kötött
megállapodásban rögzített vállalásunk.
A Belügyminisztérium részére megküldött dokumentumokkal kapcsolatban Képviselő-testületünk a 337/2015. (VI.
25.) Gye. Kt. számú határozatával már előzetes egyetértését fejezte ki.
A dokumentumok a honlapunkon folyamatosan elérhetőek, bár ezek a véleményezési eljárásra készült
dokumentációk: http://www.gyomaendrod.hu/hu/integralt_telepulesfejlesztesi_strategia
Az előterjesztés mellékletét képezik a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI. 8.)Kormányrendelet alapján meghatározott véleményezési időszakban érkezett megkeresések, az azokra adott
tervezői válaszok, a válaszokkal érintett módosítások. Ezen felül a Belügyminisztérium minőségbiztosítása kapcsán
kiadott vélemény, és az arra adott tervezői válaszok, javítások szintén a mellékletben találhatóak.
A vélemények, valamint a BM minőségbiztosítása alapján javított teljes, végleges dokumentáció az alábbi helyről
tölthető le:
http://www.gyomaendrod.hu/eloterjesztesek/ktulesek/its_da_gyomaendrod_its_vegleges.pdf
http://www.gyomaendrod.hu/eloterjesztesek/ktulesek/its_da_gyomaendrod_megalapozo_vizsgalat_vegleges.pdf
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a végleges jóváhagyó határozat meghozatalára!
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"ITS jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
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szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002; DDOP-; ÉAOP-;
ÉMOP-; KDOP-; KMOP-; NYDOP-6.2.1K-13-2014-002 azonosító számú, „Fenntartható településfejlesztés a ki- és
középvárosokban (fővárosi kerületekben) – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projekt
keretében a „Gyomaendrőd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata”, valamint a
„Gyomaendrőd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája” tárgyú dokumentációkat megismerte, a
Belügyminisztérium által BM/132-253/2015 iktatószámú szakmai megfelelőséget igazoló nyilatkozat alapján
jóváhagyja.
Egyúttal a véleményezési szakaszban keletkezett véleményeket, valamint az azokra adott tervezői válaszokat, a
Belügyminisztérium minőségbiztosítását, az annak kapcsán keletkezett javításokat megismerte, azokat jóváhagyja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 09. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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Nyíri-Szmolár Eszter
Feladó:
Küldve:
Címzett:
Tárgy:

Polgármesteri Hivatal Köröstarcsa [onkormanyzat@korostarcsa.hu]
2015. június 26. 11:36
nyiri@pmhiv.gyomaendrod.hu
ITS

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Nyíri-Szmolár Eszter
Hiv. szám: IV.4-92/2015

Tisztelt Cím!

Ezúton tájékoztatom, hogy Köröstarcsa Község Önkormányzata részéről Gyomaendrőd Város
Megalapozó Vizsgálatának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájával kapcsolatosan
észrevételt nem teszünk.
Köröstarcsa, 2015. június 26.

Lipcsei Zoltán
polgármester
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Nyíri-Szmolár Eszter
Feladó:
Küldve:
Címzett:
Tárgy:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata [onkormanyzat@gyomaendrod.hu]
2015. június 26. 13:55
'Nyíri-Szmolár Eszter'
FW: Gyomaendrőd Város Megalapozó Vizsgálatának és a megküldött ITS
véleményezése

From: paulo.erzsebet@gmail.com [mailto:paulo.erzsebet@gmail.com] On Behalf Of Pauló Erzsébet
Sent: Friday, June 26, 2015 11:26 AM
To: onkormanyzat@gyomaendrod.hu
Subject: Gyomaendrőd Város Megalapozó Vizsgálatának és a megküldött ITS véleményezése

Tisztelt Nyíri-Szmolár Eszter!
Gyomaendrőd Város tárgyban szereplő dokumentumai véleményezésre, partnerségi egyeztetésre
megküldésre kerültek Kondoros Város Önkormányzatának.
A megküldött dokumentumokkal kapcsolatban észrevétellel nem kívánunk élni.

Üdvözlettel:
Pauló Erzsébet
Beruházási előadó
Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal
5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Tel.: +36 66 589 329, Fax:+36 66 589 302
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A 314./2012. Korm. rendelet alapján történő egyeztetés keretében beérkező vélemények egységes kezelésének táblázata
Gyomaendrőd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet szerinti egyeztetési eljárás keretében érkezett vélemények
Sorszám

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Egyeztetési eljárásban résztvevő
szervezet neve

Békés Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Földművelésügyi Főosztály (5600
Békéscsaba, Hunyadi tér 4.)
Békés Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály
Útügyi Osztály (5600 Békéscsaba,
Szarvasi út 107.)
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Műszaki
Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály (5000
Szolnok, Indóház u. 8.)

Dokumentáció
kiküldésének
dátuma
(ÉÉÉ.HH.NN)

Dokumentáció
átvételének
dátuma
(ÉÉÉ.HH.NN)

Észrevétel érkezette

Észrevételek beérkezésének dátuma

(I/N)

(ÉÉÉ.HH.NN)

2015.05.27

2015.05.29

I

2015.06.03

2015.05.27

2015.05.29

I

2015.06.02

Nincs az eljárásnak további
Legfonotsabb szabályozások figyelembevétellének
szakasza. Az ismertetett
kérése, véleményezési eljárás további szakaszában
szabályozások más ill. részletesebb
részt kíván venni.
terveknél alaklmazandók.

2015.06.04

A "Megalapozó vizsgálat" "Ásványi nyersanyag
lelőhely" leírásban a szénhidrogén kutatási terület
és bányatelkek felsorolása kimaradt. Bányatelkeket,
kutatási területeket felsorolja, információkat
megadja. Eljárás további szakaszában nem kíván
részt venni, az elfogadott dokumentációt kéri CD-n
megküldeni.

Köszönjük az észrevételt.
Kiegészítettük a dokumentumot.

A véleménnyel egyetértünk, ilyen
javaslatot adtunk (csak
helyhezkötötten vsz igénybe
termőföldet bármely tervezett
fejlesztés).

2015.05.27

2015.05.29

I

Békés Megyei Kormányhivatal
Földhivatali Főosztály

Körös-Maros Nemzeti Park
Igazgatóság

Beérkezett vélemény leírása

Tervezői válasz

Tájékoztatás hatósági hatáskör hiányáról

Nincs teendő.

2015.05.27

2015.05.29

I

2015.06.08

Termőföldek takarékos és csak asz indokolt
szükségeletnek fmegfelelő felhasználására javaslat.
Egyebekben egyetért.

2015.05.27

2015.05.28

I

2015.06.10

Véleményük szerint nem érint természetvédelmi
szempontból kiemelt területet. Természetvédelmi
szempontú kifogás, észrevétel nem merült fel.

A dokumentum tartalmazza a
védett területek felsorolását.
Köszönjük az egyetértést.

Békés Megyei Kormányhivatal
népegészségügyi Főosztály

Békés Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útés Hídügyi Főosztály
Engedélyezési és
forgalomszabályozási Osztály
Békés Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke

2015.05.27

2015.05.29

I

2015.06.10

Kiegészítést tesz 1.9.2.3. és a 1.17.9. fejezethez.

A kért kiegészítések véleményünk
szerint nem az ilyen átfogó
dokumentumban szerepelnek, így
nem történt kiegéyzítés.

2015.05.27

2015.05.28

I

2015.06.10

Kifogást nem emelnek, figyelmet felhívják a
projektek megvalósítása során a vonatkozó
hatályos jogszabályokra.

Köszönjük; nincs teendő.

2015.05.27

2015.06.01

I

2015.06.15

Egyetért, észrevételt nem tesz, elfogadását
támogatja.

Köszönjük; nincs teendő.

2015.05.27

2015.05.28

I

2015.06.18

Pontosításokat kér mind a Megalapozó, mind az
ITS dokumentumban.

Köszönjük az észrevételeket, a
javítást elkészítettük,
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Áll. Ig. Elj. Vélemények

A 314./2012. Korm. rendelet alapján történő egyeztetés keretében beérkező vélemények egységes kezelésének táblázata
Gyomaendrőd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet szerinti egyeztetési eljárás keretében érkezett vélemények
Sorszám

10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

Egyeztetési eljárásban résztvevő
szervezet neve

Örménykút Község
Önkormányzatától
Honvédelmi Misztérium Hatósági
Hivatal
Békés Megyei Kormányhivatal
Békéscsabai Járási Hivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztály
Mezőtúr Város Önkormányzata

Dokumentáció
kiküldésének
dátuma
(ÉÉÉ.HH.NN)

Dokumentáció
átvételének
dátuma
(ÉÉÉ.HH.NN)

Észrevétel érkezette

Észrevételek beérkezésének dátuma

Beérkezett vélemény leírása

Tervezői válasz

(I/N)

(ÉÉÉ.HH.NN)

2015.05.27

2015.05.28

I

2015.06.11

Kifogást nem emel.

Köszönjük; nincs teendő.

2015.05.27

2015.06.03

I

2015.06.12

Külön észrevételt nem tesz.

Köszönjük; nincs teendő.

2015.05.27

2015.06.01

I

2015.06.17

Jogszabályi rendelkezésekre hivaja fel a figyelmet,
valamint az 5130/1 hrsz-ú terület kapcsán a 99.
oldalon pontosítást kér, egyebekben jóváhagyja.

A megalapozó munkarész
elkészülte után jött ki az új
jogszabály, ám a kiegészítést,
módosítást elvégeztük.

2015.05.27

2015.05.29

I

2015.06.18

Egyetért, észrevételt nem tesz, elfogadását
támogatja.

Köszönjük; nincs teendő.

A veszélyes üzemen túl a többi
észrevétel más tervezési
szakaszokat érint; ezekkel
kapcsolatban nincs teendő.

Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság

Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Földművelésügyi
és Erdőgazdálkodási Főosztály,
Erdőfelügyeleti és Hatósági
Osztály

17.

Szarvas Város Önkormányzata

18.

Hunya Község Önkormányzata

19.

Békés Megyei RendőrFőkapitányság Rendészeti
Igazgatóság

2015.05.27

2015.05.29

I

2015.06.18

OTSZ-re felhívja a figyelmet. Veszélyes üzem Keselyősi Kft. Ügye lezárult. Csapadékvíz elvezető
úrkok módosítása esetén a vízkárelhárítási tervben
is módosítani kell. Vízgazdálkodási törvényre
figyelem felhívás. Gyomaendrődi vízellátást
részletez, védőidomról tájékoztat.
Szennyvízcsatorna fejlesztés esetén felhívja a
figyelmet a szennyvíztelep kapacitására. Holtágak
fejlesztésénél felhívja a figyelmet a vízgazdálkodási
funkciók vizsgálatára. Részt kíván venni a többi
szakaszban is, kéri a végeleges anyagot
elektronikus adathordozón.

2015.05.27

2015.06.01

I

2015.06.18

Hírközlési érdeket nem érint, nem áll módjában
véleményezni.

A megalapozó munkarész 1.16.3.
fejezete foglalkozik a hírközléssel;
fejlkesztési igényt is jelzünk.

2015.05.27

2015.05.29

I

2015.06.22

1.12.1. Természetia dottságok fejezet
kiegészítésének kérése (ha jelölése), figyelmet
felhívja ha ITS erdőt érintene, az eng. hatóságra.

A kért adatokkal kiegészítettük az
anyagot.

2015.05.27

2015.05.28

I

2015.06.23

2015.05.27

2015.05.28

I

2015.06.23

2015.05.27

2015.06.01

I

2015.06.23
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Holtág kérdését fontosnak tartják, kifogást nem
emelnek, elfogadását támogatják.
Egyetért, észrevételt nem tesz, elfogadását
támogatja.
Egyetért, észrevételt nem tesz, elfogadását
támogatja, további szakaszban nem kíván részt
venni.

Köszönjük; nincs teendő.
Köszönjük; nincs teendő.

Köszönjük; nincs teendő.

Áll. Ig. Elj. Vélemények

A 314./2012. Korm. rendelet alapján történő egyeztetés keretében beérkező vélemények egységes kezelésének táblázata
Gyomaendrőd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet szerinti egyeztetési eljárás keretében érkezett vélemények
Sorszám

20.

21.

22.

Egyeztetési eljárásban résztvevő
szervezet neve

Békés Megyei Kormányhivatal
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és
Törvényességi Felügyeleti
Főosztály Építésügyi osztály
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Kardos Község Önkormányzata

24.

Köröstarcsa Község
Önkormányzat
Csabacsűd Nagyközség
Önkormányzat
Kondoros Város Önkormányzata

26.

Dokumentáció
átvételének
dátuma
(ÉÉÉ.HH.NN)

Észrevétel érkezette

Észrevételek beérkezésének dátuma

Beérkezett vélemény leírása

Tervezői válasz

(I/N)

(ÉÉÉ.HH.NN)

2015.05.27

2015.05.29

I

2015.06.23

Egyetért, támogatja, eredményindikátorok
kidolgozatlanságát jelzi, 7. fejezet 3. bekezdésnél
javítást kér.

A javítást elvégeztük. Az
indikátorok közben elkészültek.

Kerékpárút létesítésénél felhívja a figyelmet a
74/2014 (XII.23.) BM rendeletre, továbbá Vízmű
kutak és Liget fürdő védőövezetre, védőidom
Köszönjük az észrevételt, javítottuk.
meglétére figyelmeztet, Igazgatóság nevét kéri
átírni, egyebekben egyetért, javasolja elfogadásra.

2015.05.27

2015.05.28

I

2015.06.25

2015.05.27

2015.05.28

I

2015.06.26

Kéri a "rivalizáló viszony" kifejezés mellőzését,
inkább együttműködő viszonyról erősít meg.
Egyebekben egyetért.

A kérésnek megfelelően
finomítottuk a megfogalmazást.

2015.05.27

2015.05.28

I

2015.06.26

Nem tesznek észrevételt, támogatják.

Köszönjük; nincs teendő.

2015.05.27

2015.05.28

I

2015.06.26

Nem tesznek észrevételt.

Köszönjük; nincs teendő.

2015.05.27

2015.05.28

I

2015.06.26

Nem tesznek észrevételt.

Köszönjük; nincs teendő.

2015.05.27

2015.05.28

I

2015.06.26

Nem tesznek észrevételt.

Köszönjük; nincs teendő.

Dévaványa Város Önkormányzat

23.

25.

Dokumentáció
kiküldésének
dátuma
(ÉÉÉ.HH.NN)
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Áll. Ig. Elj. Vélemények

Összefoglaló értékelés
aDAOP-6.2.1/13/K-2014-0002; DDOP-; ÉMOP-;ÉAOP-; KDOP-;KMOP-;NYDOP-6.2.1/K-13-

2014-0002 azonosítószámú „Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban
(fővárosi kerületekben) – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című
projektek keretében

Azonosítók:
Település neve: GYOMAENDRŐD
Településfejlesztési dokumentum fajtája: MV, ITS

A. Az értékelés legfontosabb pozitív megállapításai
−

−

A stratégia kidolgozása során a tervezők példamutató igényességgel és alapossággal
készítették elő a város közép- és hosszútávú fejlesztési terveit és az ezt megalapozó
helyzetelemzést is. (A helyzetelemzés néhány hiányosságát a C pont és részletesen az
értékelés tartalmazza.)
A fejlesztési dokumentum igényes szerkesztése, áttekinthetősége segítségére van a
szakembereknek abban, hogy a fejlesztések célját és rendszerét pontosan láttassa, ami
példaértékű lehet más települések számára is.

B. A dokumentum formai, szerkesztési színvonala
−

Az elkészül fejlesztési dokumentumok formai és szerkesztési színvonala kiemelkedő, az
elhelyezett térképek, diagramok, táblázatok segíti a leírtak értelmezését, nyomon követését.
Egy-egy ilyen nagyobb terjedelmű dokumentum olvashatóságát, a fejezetek nyomon
követését (vagy pl. visszaugrást egy korábbi részhez) azonban segíti, ha a végleges
változatban majd elkészítik a tartalom jegyzékét (un. oldaltérképét), mely a monitoron a
szöveges rész mellett olvasható.

C. A dokumentum feltétlenül javítást igénylő elemeinek azonosítása
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT
1) A tervezők alapvetően követik a kormányrendeletben előírt tartalmi fejezeteket, azonban a
megalapozó vizsgálat tartalmi követelményeit tartalmazó jogszabályban meghatározott
vizsgálati fejezetek némelyike nem szerepel a megalapozó vizsgálatban (1.7.3 Települési
identitást erősítő tényezők…; 3.3.3. egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek
lehatárolása, térképi ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akció-területek)). E pontok a
kormányrendelet értelmében elhagyhatók vagy összevonhatók, de ennek indoklása
1

szükséges. Az anyagban szerepeltetni kell – akár egy-két mondatban – a tartalmi
követelményektől való eltérés okát (pl. a bevezetésben, vagy az adott fejezet elején).
2) Javasolt a tartalomjegyzék összehangolása az anyag alfejezeteivel is a kormányrendelet
mélységéig (pl. 1.16. fejezet „négy-számú” alfejezetei).
INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA
1) Alapvetően követték a megadott tartalmi követelményt és ahol a tervezők úgy ítélték meg, ki
is bővítették további témákkal, részletekkel. A jogszabályban meghatározott fejezetek
némelyike azonban nem szerepel a dokumentumban (bár annak egyes tartalmi elemei más
alfejezetekben kétségtelenül benne vannak). E pontok a kormányrendelet értelmében
elhagyhatók vagy összevonhatók, de ennek indoklása szükséges. Az anyagban szerepeltetni
kell – akár egy-két mondatban – a tartalmi követelményektől való eltérés okát.
2) A legtöbb beavatkozás költségbecslését tartalmazza az ITS, és ezek finanszírozását elsősorban
európai uniós ágazati és területi operatív programok fogják biztosítani. A projektek becsült
költsége és a mozgósítható források közötti hozzávetőleges egyensúlyt nem mutatták ki. Az
egyensúly kimutatása történhet pl. a település múltbeli (2007–13 EU tervezési ciklus)
forrásfelhasználásának alapul vételével; a TOP megyei keretek ismeretében, azok várható
településenkénti megoszlásának becslésével, amihez hozzáadhatók a tervezett ágazati
beavatkozások költségei; vagy más települések hasonló adatai alapján, figyelembe véve a
település ambícióit, terveit is (pl. a 2007–13 időszakban megszerzett források mennyiségének
meghaladása, stb.).
(Pl.:„Az ITS keretében megvalósítani tervezett projektek forrásigénye (mintegy XXXX millió Ft)
jelentősen meghaladja a tervezési időszakban reálisan bevonható források mértékét, ami,
optimista becslés esetén sem várható, hogy meghaladja a ZZZZ milliárd forint összeget. Mivel
az elérhető források összetétele sem ismert, az ITS ténylegesen végrehajtásra kerülő
beavatkozásai sem azonosíthatóak. Az elérhető forrásokhoz kapcsolódó feltételek folyamatos
figyelése, lehetőség szerinti alakítása és ez alapján a végrehajtandó projektek kiválasztása az
ITS menedzselésének részét képezi.”)
3) Az ITS nem tartalmazza a stratégia megvalósításáért felelős szervezeti háttér ismertetését.
Szükséges bemutatni/kidolgozni a dokumentumban foglalt fejlesztési szándékok stratégiai és
operatív megvalósításért felelős irányító és döntéshozó intézményrendszert, és ehhez
rendelni egy becslést, hogy a fejlesztések operatív lebonyolítása nagyjából mekkora és milyen
minőségű, összetételű humán kapacitással valósítható meg (a szükséges humánerőforráskapacitás kimutatásának alapjául lehet venni a korábbi évek tapasztalatait).

D. Egyéb, az értékelt dokumentum minőségének javítására irányuló
javaslatok
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT
1) A tervezők felhasználták a KSH által rendelkezésre bocsájtott adatokat, a legfrissebb adatokat
összehasonlították a korábbi adatokkal, és ezekből tendenciákat vizsgáltak, elemeztek. Az
elemzésből azonban elmaradt a hasonlónak tekintett városokkal való összehasonlítás.
Javasolt a hasonlónak tekintett városokkal való összehasonlítás fontosságára utalni a
2

szövegben: például a város határozza meg pozícióját társadalmi és gazdasági helyzetének
legfontosabb területein más, hasonlónak tekintett (közeli, hasonló népességszámú, hasonló
társadalmi vagy gazdasági kihívások előtt álló, stb.) településekhez képest és az ITS
monitorozása és értékelése során az elért eredményeket e települések eredményeivel, illetve
helyzetének változásával vesse össze.
INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA
1) Az anyag ITS intézkedéseihez meghatározta az indikátorokat, a bázis- és célértékek
meghatározása azonban igen esetleges (a bázisérték a legtöbb esetben n.a., a célértékeknél
az eltérés mértékének feltüntetése (+/-) még valamelyest értelmezhető, de pontos értékek a
bázisérték hiányában értelmezhetetlenek (pl. Öregedési index; öntözhető terület nagysága,
stb.). Az indikátorok bázis- és célértékeinek meghatározása a jelenleg rendelkezésre álló
anyagok és ismeretek alapján valóban igen nehézkes. Javasolt ezért, hogy azoknál az
indikátoroknál, ahol nem sikerült bázis- és célértékeket azonosítani, ott a dokumentum
utaljon arra, hogy az ITS monitorozása (első éves felülvizsgálata) során kell majd azokat
pótolni. Az ITS-ben meghatározott indikátorok számszerűsített értékei helyett a
várható/tervezett változást (növekedés, csökkenés, nem változik) javasolt szerepeltetni
inkább – a nullák/n.a-k/üres cellák helyett – az adott indikátorra vonatkozóan.
2) Az ITS érintőlegesen jelzi a magán befektetők által megvalósítható fejlesztések lehetőségét,
de nem vázolja fel az együttműködés főbb feladatait/lehetőségeit (pl. folyamatos
kommunikáció, tájékoztatás, közös projekt/pályázati lehetőségek, támogatások stb.). Az ITS
készítésének egyik elvárt eredménye, hogy a stratégia segítse a települést a magán
befektetőkkel való szervezett és strukturált együttműködés kialakításában. Javasolt
kiegészíteni a dokumentumot, az anyagban – akár több helyen is – megemlíteni ezeket a
lehetőségeket.
3) Az ITS biztosítja, hogy a monitoring-tevékenység eredményei hozzáférhetőek legyenek a
partnerek számára. Bár a monitoring fejezetben, külön ennek részletei már nem kerültek
bemutatásra, csupán egy összefoglaló utalás jelzi ezt. Javasolt a partnerek monitoring és
értékelési jellegű tevékenységekbe történő bevonásának módjára vonatkozóan pár
mondattal kiegészíteni a szöveget. (Pl.:„A monitoring tevékenység során keletkező adatokat a
település rendszeresen megjelenteti saját honlapjának azon részén, amelyet a
településfejlesztéssel kapcsolatos információk számára tart fenn. Emellett, a monitoring
adatokat célzottan megküldi az ITS kialakításában aktívan közreműködő partnerek részére és
számukra negyedéves rendszerességgel konzultációs lehetőséget biztosít az ITS előrehaladása
tárgyában. A képviselőtestület évi egy alkalommal nyilvános közmeghallgatást tart az ITS
megvalósításának előrehaladásáról.”)
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Tervezői válaszok
a településfejlesztési dokumentumok Belügyminisztériumi
jóváhagyásához
DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002
„Dél-Alföldi Operatív Program – Fenntartható
településfejlesztés a kis- és középvárosokban – Integrált
Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása”

Gyomaendrőd

2015. augusztus 17.

ITS DA Konzorcium

1133 Budapest, Váci út 76. VI. torony 3. em

1. BM ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSRE ADOTT TERVEZŐI VÁLASZOK
Belügyminisztériumi szakmai megfelelőség vizsgálat keretében érkezett módosítási igények és tervezői válaszok, Gyomaendrőd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
kapcsán.
Belügyminisztériumi szakmai
minőségbiztosítás során
meghatározott módosítási igény

Sorszám

B pontban megfogalmazott javaslatok
1.
Még tovább javítana az egyébként is
színvonalas
szerkesztésen,
ha
megjelenne az oldaltérkép.

Tervezői válasz

A módosítás kezelésének helye a dokumentumban
(fejezet és oldalszám)

A végeges dokumentumokat oldaltérkép (könyvjelzők)
megjelenítésére alkalmas PDF formátumban mentettük el.
Ahhoz, hogy az oldaltérkép megjelenjen a PDF olvasó program
nézet beállítása lehet szükséges.
Például az Adobe Acrobat Readerben a következőképpen:
View menü > Show/Hide > Navigation Panels > Bookmarks

C pontban megfogalmazott javaslatok
1.

2.

1.

A tervezők alapvetően követik a
kormányrendeletben előírt tartalmi
fejezeteket, azonban a megalapozó
vizsgálat tartalmi követelményeit
tartalmazó
jogszabályban
meghatározott vizsgálati fejezetek
némelyike
nem
szerepel
a
megalapozó vizsgálatban. Indoklás
szükséges.
Javasolt
a
tartalomjegyzék
összehangolása
az
anyag
alfejezeteivel is a kormányrendelet
mélységéig.

A

jogszabályban

meghatározott

Megalapozó vizsgálat
A bevezetésben röviden utalunk az összevonásokra,
egyszerűsítésekre.

A kormányrendelethez képest alkalmaztunk egyszerűsítést, de
bővítést is. Az egyszerűsítésekről – az előző sorral azonosan –
szólunk, de tovább nem bővítjük a tartalomjegyzéket.
természetesen a dokumentumon belüli összehangolás
megtörténik.
Integrált Településfejlesztési Stratégia
A bevezetésben röviden utalunk az összevonásokra,

Megalapozó vizsgálat: Bevezetés: Az ITS szakmai-tartalmi
felépítését meghatározó dokumentumok 13. oldal

Tartalomjegyzék: 4-9. oldal

ITS: Bevezetés: 9. oldal

ITS DA Konzorcium

1133 Budapest, Váci út 76. VI. torony 3. em
Belügyminisztériumi szakmai megfelelőség vizsgálat keretében érkezett módosítási igények és tervezői válaszok, Gyomaendrőd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
kapcsán.
Sorszám

2.

3.

Belügyminisztériumi szakmai
minőségbiztosítás során
meghatározott módosítási igény

Tervezői válasz

fejezetek némelyike azonban nem egyszerűsítésekre.
szerepel a dokumentumban (bár
annak egyes tartalmi elemei más
alfejezetekben kétségtelenül benne
vannak). E pontok a kormányrendelet
értelmében
elhagyhatók
vagy
összevonhatók, de ennek indoklása
szükséges.
Az
anyagban
szerepeltetni kell – akár egy-két
mondatban
–
a
tartalmi
követelményektől való eltérés okát.
A projektek becsült költsége és a Nem csak annyi projekt szerepel az anyagban, amennyire
mozgósítható
források
közötti biztosan van forrás, hanem minden olyan terv, melyet meg
hozzávetőleges egyensúlyt nem kellene valósítani. Ezért inkább az a helyi álláspont, hogy
mutatták ki. Az egyensúly kimutatása lehetőség szerint minden már megfogant projekt szerepeljen a
történhet pl. a település múltbeli stratégiában, hiszen elképzelhető, hogy valamilyen forrásból
(2007–13 EU tervezési ciklus) előbb-utóbb megvalósítható lesz. Az összehasonlítás más,
forrásfelhasználásának
alapul hasonló nagyságú városokkal pedig veszélyes is lehet, hiszen
vételével; a TOP megyei keretek pontosan a település egyediségére nem lehetünk tekintettel.
ismeretében,
azok
várható Ezekkel együtt viszont a megyei TOP-os forrásfelhasználásra
településenkénti
megoszlásának van utalás az anyagban.
becslésével, amihez hozzáadhatók a Ugyanakkor a javasolt módon kiegészítettük a dokumentumot.
tervezett ágazati beavatkozások
költségei; vagy más települések
hasonló adatai alapján, figyelembe
véve a település ambícióit, terveit is.
Az ITS nem tartalmazza a stratégia Ezt valóban nem tartalmazza a stratégia. Az egyik probléma
megvalósításáért felelős szervezeti éppen az, hogy az Önkormányzat már most is túlfeszített
háttér ismertetését.
Szükséges humán kapacitás területén, többletlétszámra viszont nincs
bemutatni/kidolgozni
a lehetőség, erre nem lesz külön intézményrendszer.

A módosítás kezelésének helye a dokumentumban
(fejezet és oldalszám)

ITS 4.7 fejezet 73. oldal

ITS 8.2.1 fejezet 122. oldal

ITS DA Konzorcium

1133 Budapest, Váci út 76. VI. torony 3. em
Belügyminisztériumi szakmai megfelelőség vizsgálat keretében érkezett módosítási igények és tervezői válaszok, Gyomaendrőd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
kapcsán.
Sorszám

Belügyminisztériumi szakmai
minőségbiztosítás során
meghatározott módosítási igény

dokumentumban foglalt fejlesztési
szándékok stratégiai és operatív
megvalósításért felelős irányító és
döntéshozó intézményrendszert.
D pontban megfogalmazott javaslatok
1.

Az
elemzésből
elmaradt
a
hasonlónak tekintett városokkal való
összehasonlítás.
Javasolt
a
hasonlónak tekintett városokkal való
összehasonlítás fontosságára utalni a
szövegben

1.

Az anyag ITS intézkedéseihez
meghatározta az indikátorokat, a
bázis- és célértékek meghatározása
azonban igen esetleges. Az
indikátorok bázis- és célértékeinek
meghatározása
a
jelenleg
rendelkezésre álló anyagok és
ismeretek alapján valóban igen
nehézkes. Javasolt ezért, hogy az
ITS monitorozása (első éves
felülvizsgálata) során kell majd
azokat pótolni.
Az ITS érintőlegesen jelzi a magán
befektetők által megvalósítható
fejlesztések lehetőségét, de nem
vázolja fel az együttműködés főbb

2.

Tervezői válasz

A módosítás kezelésének helye a dokumentumban
(fejezet és oldalszám)

Ugyanakkor egyeztetve az Önkormányzattal, kiegészítettük az
anyagot egy részletesebb ismertetéssel.

Megalapozó vizsgálat
A tényadatok összehasonlítását részben tartalmazza a
helyzetfeltáró
munkarész,
következtetéseket
is
megfogalmaztunk. Ugyanakkor az anyagot kiegészítettük, bár
az összehasonlításokat minden esetben helyén kell kezelni,
amire kiemelten figyelni kell.

Megalapozó vizsgálat 2.2 fejezet 140-143. oldal

Integrált Településfejlesztési Stratégia
A javaslatot megfogadtuk, több fejlesztésnél is a leírtak szerint
módosítottuk az anyagot.

ITS: 8.5.2 fejezet, táblázatok 129-136.oldal
ITS: 8.5.3 fejezet 139. oldal

Néhány javaslattal kiegészítettük az anyagot.

ITS 8.4 fejezet 124-125. oldal

ITS DA Konzorcium
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Belügyminisztériumi szakmai megfelelőség vizsgálat keretében érkezett módosítási igények és tervezői válaszok, Gyomaendrőd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
kapcsán.
Sorszám

3.

Belügyminisztériumi szakmai
minőségbiztosítás során
meghatározott módosítási igény

feladatait/lehetőségeit. Javasolt a
kiegészítés.
Javasolt a partnerek monitoring és
értékelési jellegű tevékenységekbe
történő
bevonásának
módjára
vonatkozóan
pár
mondattal
kiegészíteni a szöveget.

Tervezői válasz

Kiegészítettük az anyagot.

A módosítás kezelésének helye a dokumentumban
(fejezet és oldalszám)

ITS 8.5.2 fejezet 139. oldal

ITS DA Konzorcium

1133 Budapest, Váci út 76. VI. torony 3. em

2. GYOMAENDRŐD ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRŐL MEGFOGALMAZOTT KIEGÉSZÍTÉSI IGÉNYEK
Belügyminisztériumi szakmai megfelelőség vizsgálat idején Gyomaendrőd Önkormányzatától érkezett módosítási igények és tervezői válaszok, Gyomaendrőd Város Integrált
Településfejlesztési Stratégiája kapcsán.
Sorszám

1.

Az Önkormányzat részéről
meghatározott módosítási igény

BM
minőségbiztosításról
visszaérkezett
dokumentumhoz
kapcsolódóan az Önkormányzat még
további 12 új projektet alakított ki.
Ezek részben a legújabb, TOP
forrásokhoz
kapcsolódó
megbeszélések következményeként
fogalmazódtak meg. valamennyi új
projektötlet szerepeltetését kérte az
Önkormányzat.

Tervezői válasz

A 12 új projekt között van hálózatos, akcióterületi és egyéb
projekt is. Valamennyi újonnan felmerült projektet
szerepeltetjük a dokumentumban.
Hálózatos projekt: 12-20. számú projekt
Akcióterületi projekt: ezek egyben hálózatos projektek is
Egyéb projekt:3-5. számú projekt
A projektekkel kapcsolatos valamennyi további összefüggést is
átdolgoztuk, kiegészítettük (forrás, indikátor,…)

A módosítás kezelésének helye a dokumentumban
(fejezet és oldalszám)

ITS hálózatos projektek 48-52. oldal
ITS egyéb projektek 64-65. oldal

A fentiek mellett a dokumentumok véglegesítése során sor került a kisebb formai, stilisztikai hibák javítására.

8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. szeptember 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Holtági Egyesületek beszámolója
Szabóné Galambos Éva
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete ez évben is tárgyalja a közigazgatási területén lévő
holtágak üzemeltetését. A holtági horgász egyesületek megküldték a 2015. évi üzemeltetésről
szóló beszámolóikat.
A Kecsegészug Tájvédelmi és Horgászegyesület, a Pap-zugi Természetvédelmi és
Horgászegyesület, a Templomzugi Környezetvédelmi és Horgászegyesület, a Bónom-Zug
Vizéért Egyesület elkészítették az éves beszámolóikat, valamint a Zöldpark Kft. elkészítette
részletes beszámolóját a holtág üzemeltetési feladatokról Gyomaendrőd közigazgatási területén
lévő holtágak üzemeltetéséről, melyet a csatolt mellékletek tartalmaznak.
A Körösi Halász Szövetkezet, valamint a Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgászegyesület
beszámolójukat a 2015. évről későbbi időpontban tudják megküldeni részünkre, melyet
megérkezést követően az érintett bizottságok részére, valamint a képviselő-testület részére
megküldünk.
Kérem a T. Képviselő-testületet az elkészített beszámolók elfogadására.
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete ez évben is tárgyalja a közigazgatási területén lévő
holtágak üzemeltetését. A holtági horgász egyesületek megküldték a 2015. évi üzemeltetésről
szóló beszámolóikat.
A Kecsegészug Tájvédelmi és Horgászegyesület, a Pap-zugi Természetvédelmi és
Horgászegyesület, a Templomzugi Környezetvédelmi és Horgászegyesület, a Bónom-Zug
Vizéért Egyesület elkészítették az éves beszámolóikat, valamint a Zöldpark Kft. elkészítette
részletes beszámolóját a holtág üzemeltetési feladatokról Gyomaendrőd közigazgatási területén
lévő holtágak üzemeltetéséről, melyet a csatolt mellékletek tartalmaznak.
A Körösi Halász Szövetkezet, valamint a Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgászegyesület
beszámolójukat a 2015. évről későbbi időpontban tudják megküldeni részünkre, melyet
megérkezést követően az érintett bizottságok részére, valamint a képviselő-testület részére
megküldünk.
Kérem a T. Képviselő-testületet az elkészített beszámolók elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
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1. döntési javaslat
"Zöldpark Kft. kezelésében llévő holtágak üzemeltetéséről szóló beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

1. A Bizottság javasolja a Zöldpark Kft. kezelésében lévő holtágakról szóló
beszámoló elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
2. döntési javaslat
"A Bónom-zug Vizéért Egyesület kezelésében lévő holtág üzemeltetéséről szóló beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

2. A Bizottság javasolja a Bónom-zug Vízéért Egyesület kezelésében lévő holtágról
szóló beszámoló elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
3. döntési javaslat
"Papzugi Természetvédelmi Horgász Egyesület kezelésében llévő holtág üzemeltetéséről szóló beszámoló
elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

3. A Bizottság javasolja a Papzugi Természetvédelmi Horgász Egyesület kezelésében
lévő holtágról szóló beszámoló elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
4. döntési javaslat
"Templomzugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület kezelésében lévő holtág üzemeltetéséről szóló beszámoló
elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

4. A Bizottság javasolja a Templomzugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
22

kezelésében lévő holtágról szóló beszámoló elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
5. döntési javaslat
"Kecsegészug Tájvédelmi és Horgász Egyesület kezelésében lévő holtág üzemeltetéséről szóló beszámoló
elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

5. A Bizottság javasolja a Kecsegészug Tájvédelmi és Horgász Egyesület
kezelésében lévő holtágról szóló beszámoló elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
6. döntési javaslat
"Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület kezelésében lévő holtág üzemeltetéséről szóló beszámoló
elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

6. A Bizottság javasolja a Soczó-zugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület ke
zelésében lévő holtágról szóló beszámoló elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
7. döntési javaslat
"Körösi Halász Szövetkezet kezelésében lévő holtágak üzemeltetéséről szóló beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

7. A Bizottság javasolja a Körösi Halász Szövetkezet kezelésében lévő holtágakról
szóló beszámoló elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. szeptember 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Lakossági szennyvíz csatlakozás támogatása
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 2012-es módosítása a 10-szeresére emelte azoknak a
személyek talajterhelési díját,amelyek ingatlana nincs rácsatlakozva a kiépített szennyvízhálózatra.
A talajterhelési díj összegének emelkedése miatt a 2012-es évben megnőtt a szennyvízcsatornára rákötni
szándékozók aránya. Erre való tekintettel önkormányzatunk az Alföldvíz Zrt-vel közösen rákötési kampányt indított.
A hálózatot üzemeltető Zrt. a kampányban részt vevő ingatlanok szennyvízbekötés tervét elkészítette, valamint a
rákötést követően 5 havi szennyvízdíj megfizetését elengedte. Önkormányzatunk 2012 májusában módosította a
magánerős lakossági út- és közműépítések szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló 20/2011. (V. 30.)
önkormányzati rendeletet, így eltekintett az utólagos rácsatlakozási díj megfizetésétől. A Képviselő-testület 2012
szeptemberében módosította a talajterhelési díjról szóló 20/2004. (IV. 29.) önkormányzati rendeletet, ezzel lehetővé
téve, hogy kérelemre a tárgyévben fizetendő díjból 50%-os kedvezményben részesülhessen az a fizetésre
kötelezett, akinek a családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét (28.500-Ft).
A fenti kedvezmények ellenére is jelenleg mindegy 88 olyan magánszemély tulajdonában álló ingatlan található a
településen, mely nem tud rácsatlakozni a közmű hálózatra.
A korábbi években a városi szennyvíztisztító telep alacsony hatásfokú működésének köszönhetően a kibocsátott
szennyvíz mennyiségének arányában vízterhelési díjat kellett fizetni a szolgáltatónak, melyet a szolgáltató beépített
a díjaiba.
A közelmúltban megvalósult szennyvíztisztító telep fejlesztésnek köszönhetően a kivitelezési és a próbaüzem
idejére vízterhelési díj kedvezményt lehetett igénybe venni. Ez a díjkedvezmény összege a 2014. évre vonatkozóan
2.334.000 Ft, a 2015. évi összeg a telep működési hatásfokától függ, és csak később derül ki.
Az Önkormányzat és a szolgáltató között korábban létrejött megállapodás értelmében a fejlesztéseknek köszönhető
díjkedvezményeket az Önkormányzat a városi szennyvízhálózat fejlesztésére fordítja.
Ezek alapján célszerű és eredményes megoldásnak látjuk azt, hogy a lakossági szennyvízcsatlakozás segítéseként
az Önkormányzat a vízterhelési díjkedvezmény összegét egy pályáztatási rendszerben a lakossági rákötések
részbeni finanszírozására fordítaná.
A 2012-ben elkészített házi bekötési tervek beárazását megkértük az Alföldvíz Zrt-től, így az várhatóan a Képviselőtestületi ülésig a rendelkezésünkre fog állni.
A beérkezett költségvetések alapján ki lehet dolgozni azt a pénzügyi megoldási rendszert amely reményeink szerint
az eddigieknél hatékonyabban tudja majd elősegíteni a lakossági rácsatlakozást.
A Képviselő-testület támogatása esetén a hivatal az októberi testületi-ülésre kidolgozza a támogatási feltételeket.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Szennyvíz csatlakozás támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság támogatja a 2014. évi 2.334.000 Ft összegű vízterhelési díj lakossági szennyvízcsatlakozás
támogatására történő felhasználását. Felkéri a jegyzőt, hogy a támogatási feltételeket és a finanszírozási technikát
tartalmazó pályázati felhívást, továbbá a támogatási szerződést dolgozza ki és terjessze a 2015. októberi Képviselő24

testületi ülésre.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. szeptember 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Kulturális Egyesület Kérelme
Nyíri Szmolár Eszter
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2015. július hónapban a Kulturális Egyesület (5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 50.) nevében Hajdú László
kérelemmel fordult a T. Képviselő-testülethez, Polgármester úrhoz.
A kérelmében az alábbiakat adta elő:
„A Kollmann ház előtti zöld övezetet hivatalosan Határ Győző térré nyilvánítsák, és helyezzenek el még több padot!
A gyomai szabad strand „lejáratát” a folyóhoz tegyék biztonságossá (ez az idejáró, állandó vendégek kérése is)
valamint itt is célszerű volna padok elhelyezése.”
1. Határ Győző tér – közterület elnevezés
A közterület elnevezéssel kapcsolatban indoklást is nyújtott be az Egyesület, mely jelen előterjesztés melléklete.
A közterületek elnevezése során három jogszabályt kell figyelembe venni:
1) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 3. pontja értelmé
ben a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése kizárólagos Képviselőtestületi hatáskör. Az elnevezés során figyelembe kell venni a 14. § (2) bekezdését amely rögzíti, hogy "A 13. § (1)
bekezdés 3. pontjában meghatározott közterület, illetve közintézmény nem viselheti ... olyan személy nevét, aki a XX.
századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett.."
2) A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm.
rendelet 14/A. § (2) bekezdése értelmében "Közterület elnevezéseként nem alkalmazható
a) ugyanazon településen vagy a fővárosban ugyanazon a kerületen belül azonos jellegű közterületre alkalmazandó
azonos,
b) kormányrendeletben meghatározottak szerint a közterületek megkülönböztetését lehetővé tevő szabályokkal való
ellentét miatt összetéveszthető, vagy
c) kormányrendeletben meghatározottak szerint a közterületek elnevezésére vonatkozó technikai feltételekkel
ellentétes
elnevezés"
3) A közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló 15/2013. (V.10.) önkormányzati rendeletünk pedig
rögzíti a közterület elnevezés eljárási szabályait.
Az előírások szerint az egyesülési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó gyomaendrődi székhellyel rendelkező civil
szervezet kezdeményezheti közterületnév megállapítását.
A névadási javaslatot írásban nyújtotta be, tartalmazza a javasolt közterület pontos behatárolását, a javasolt
elnevezést, valamint annak indoklását.
A névadással kapcsolatban, a rendelet alapján az alábbiak szerint szükséges eljárni:
A névadási kezdeményezést a tervezett névadást megelőzően legalább 60 nappal korábban kell benyújtani.
A javaslatokat a Képviselő-testület Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága (a
továbbiakban: bizottság) véleményezi.
A bizottság a véleményezés megalapozása érdekében szakértői tanácsadó testületet hívhat össze az egyetemes
magyar és helytörténetben, a nyelvtudományban, a néprajzban, a hittudományban, a jog- és közigazgatás
tudományban jártas helyi szakemberek bevonásával.
Vitás esetben a névadás megalapozása érdekében a bizottság javasolhatja a Képviselő-testületnek a Földrajzinévbizottság véleményének kikérését is.
A bizottság által véleményezett névadási javaslatot és annak részletes indokolását 30 napra a helyben szokásos
módon közszemlére kell tenni.
A bizottság kezdeményezheti az érintett lakosság véleményének közvetlen megismerését is:
egyéni választókerületi képviselőnél a választói fórum összehívásának,postai úton eljuttatott kérdőíves
konzultációnak,különösen indokolt esetben helyi népszavazás elrendelésének kezdeményezésével. A fentiekben
foglalt véleménykérés esetén, a fórumon jelenlévők, illetve a kérdőívre válaszolók egyszerű többségének
véleményre figyelemmel dönt a Képviselő-testület.
A fentiek alapján megállapítható, hogy a közterület névadási kezdeményezés megfelel a jogszabályi
követelményeknek, így a bemutatott eljárási rend betartásával a közterület a javasoltak szerinti elnevezhető.
Tájékoztatásul írjuk, hogy ez a névadási javaslat már egyszer napirenden volt a Képviselő-testület előtt 2013-ban,
amikor az önkényuralmi rendszerekhez köthető közterületi nevek módosítását tárgyalta. Ekkor a Kulturális Egyesület
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eredeti kérelmével ellentétben a szakértői bizottság javaslata alapján az ügyrendi bizottság a Rózsa Ferenc utca
közterületi megnevezés Határ Győző utca megnevezésre módosítását javasolta. Mivel az eredeti elnevezési javaslat
nem került a döntéshozó elé, illetve a módosított javaslat sem kapta meg a szükséges számú szavazatot, így az
ismételt kezdeményezésben döntés hozható.
2. Padok kihelyezése térre, szabad strandra
Önkormányzatunk az idei közfoglalkoztatás keretében városszerte több padot ill. hulladékgyűjtőt helyezett el, többek
között a Fő út 173-179. Társasház előtti területen is.
Amennyiben a tér további hasznosítására kerülne sor, úgy azt szükséges mindenképpen megterveztetni. Korábban
volt elképzelés arról, hogy központi terület lévén játszótér kialakítására alkalmas lehetne. Ez azonban nagyobb
költségigénnyel jár. Érdemes megfontolni azonban, hogy kisebb beruházási költség mellett – esetleg a
közfoglalkoztatás által gyártott termékek felhasználásával – a park remekül kialakított növényzete, zöldfelülete
alkalmas lenne sétálásra, üldögélésre, tehát térburkolattal kellene ellátni bizonyos helyeken, illetve konkrétan a
zöldterületen további padok, esetleg kandeláberek kihelyezése javasolt.
Amennyiben a T. Képviselő-testület a park fejlesztését megszavazza, úgy szükséges a 2016. évi költségvetésben
erre külön forrást elkülöníteni.
A szabad strandon – a jelenlegi üzemeltetési szerződést figyelembe véve – padok kihelyezése nem javasolt, inkább
a további fejlesztési igények megfontolásakor szükséges figyelembe venni.
3. Gyomai Szabad Strand lejáró
A gyomai szabad strand (03/9 hrsz. kivett strandfürdő) fejlesztése sok helyi lakos igénye. Jelenleg bérleti jogviszony
áll fenn Önkormányzatunk és Pájer Sándor egyéni vállalkozó között. Amíg ez a szerződés le nem jár (2015.
december 31.), addig csak terv szinten, de mindenképpen szükséges a kérdéssel foglalkozni.
„Gyomaendrőd a vizek városa”, ez az Integrált Településfejlesztési Stratégia megalkotása során sokszor elhangzott,
azzal együtt, hogy városunk a legnagyobb eséllyel a turizmus terén tudna profitálni. Az ITS-ben megfogalmazott
jövőképünk:
„A város népességmegtartó erejének növelése a lakosság életkörülményének, életszínvonalának javításával, a
kulturális és természeti értékek, különösen a holtág-rendszer megőrzését szem előtt tartó stabil gazdasági
háttérben.”
A szabad strandot rengetegen látogatják, szívesen teszik ezt mind a helyiek, mind az ide látogató turisták. A
partszakasz azonban az évek során igencsak leamortizálódott, a bejárás a vízbe valóban nehézkes. A csúszós és
meredek part nem kedvez sem az idősebbeknek, sem a kisgyermekekkel odalátogatóknak, de még az aktív
sportolóknak sem. A strand látogatottságát és használhatóságát mindenképpen növelné a partszakasz
„kényelmessé” és biztonságossá tétele.
Ehhez azonban szükséges lenne a bejáró part rész meredekségének megszüntetése, vagy az erózió mértékének
csökkentése esetleg valamilyen műtárgy beépítésével.Ha homok terítésre is sor kerülne, a folyó nem sodorná
magával azonnal az odahordott anyagot. Némi utánpótlásra így is minden évben sort kellene keríteni, de jóval
kisebb lenne az erózió, mint a jelenlegi állapotban.
Mivel a kivett terület a jelenlegi szabályozás szerint nem tartozik természetvédelmi oltalom alá, így előzetes
egyeztetésre megkeresést küldtünk a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatósághoz. Az igazgatóság véleménye a Testületi
ülés időpontjáig remélhetőleg megérkezik.
Ezt a fejlesztést azonban – amennyiben új üzemeltetési szerződés előkészítésére kerülne sor – a jövőbeni
üzemeltetővel is egyeztetni szükséges, akár a megvalósítás kérdéseiben is.
Amennyiben a T. Képviselő-testület dönt a fejlesztésről, úgy arra a 2016. évi költségvetésben forrást biztosítani
szükséges, melynek megtárgyalása a lehetséges megoldások bemutatása után, leghamarabb novemberben
lehetséges.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntések meghozatalára!
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"Határ Győző tér elnevezés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja
a Képviselő-testületnek, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek.
3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva Gyomaendrőd belterület 36/2 helyrajzi számú, beépítetlen terület
művelési ágú, természetben parkosított tér, közterületnek 2015. október 1-jétől a Határ Győző tér nevet adja. Egyben
kérje fel a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 09. 24.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
2. döntési javaslat
"Parkosítás Fő út 173-179. sz. előtti területen"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja
a Képviselő-testületnek a Fő út 173-179. szám előtti, 36/2. helyrajzi számon található területen további parkosítás
megvalósítását
Egyben javasolja felkérni a Jegyzőt a lehetséges megoldási javaslatok kidolgozására, melyet a novemberi
Képviselő-Testületi ülésen terjesszen elő.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 09. 24.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
3. döntési javaslat
"03/9 hrsz-ú "gyomai" szabad strand partszakasz fejlesztése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja
a Képviselő-testületnek a 03/9 helyrajzi számon található "gyomai" szabad strand területen további fejlesztését, a
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság véleménye alapján.
Egyben javasolja felkérni a Jegyzőt a lehetséges megoldási javaslatok kidolgozására, melyet a novemberi KépviselőTestületi ülésen terjesszen elő.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 09. 24.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. szeptember 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Kállai Ferencet ábrázoló szobor állítása
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!
A Gyomai Szülőföld Baráti Kör kérelmet nyújtott be még 2014 áprilisában, melyben az Önkormányzat hozzájárulását
kérte egy Kállai Ferencet ábrázoló mellszobor felállításához. Az egyesület kérelme akkor csupán a szobor helyének
kijelölésére (Szabadság tér autóbusz pályaudvar és a Körös Étterem és Szálloda közötti park) vonatkozott.Az áprilisi
ülésen a képviselő- testület 249/2015.(IV. 30.) Gye. Kt. határozatával támogatta a Baráti Kör kérését, melyben a
mellszobor felállításának helyszínéül a 1597/4 hrsz-ú Szabadság teret jelölte ki.
A Baráti Kör 2015szeptemberében újabb kérelmet nyújtott be a testülethez, melyben kérte, hogy lehetőségeihez
mérten támogassa anyagilag is a szobor elkészültét, mely egy padon ülve ábrázolja Kállai Ferencet. Az
előterjesztésben szerepelt az is, hogy az Önkormányzat feladata a szobor helyének kijelölése az egyesület feladata
pedig a művész kiválasztása és a szükséges szakvélemények és engedélyek beszerzése.
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. §-a értelmében művészeti alkotás közterületen való
elhelyezéséről a település önkormányzatának képviselő-testülete át nem ruházható hatáskörében dönt. A döntéshez
a műalkotás művészi értékére vonatkozóan szakvéleményt kell beszerezni. A műalkotás művészi értékét a Magyar
Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (MANK) Szolgáltatási Igazgatósága (régebbi nevén: Magyar Művelődési
Intézet és Képzőművészeti Lektorátus)véleményezi. A szakvélemény kiadásához szükséges a tervezet műalkotás
és a helyszín bemutatása. A szakvélemény az Önkormányzatot nem köti, azonban annak kikérése kötelező. A
szakvélemény várható költsége : 100-150 ezer Ft+ Áfa.
Kérem, hogy a szobor kiállításával kapcsolatos intézkedések mielőbbi megtétele érdekében a Képviselő-testület adja
hozzájárulását a szobor a fentiekben megjelölt közterületen történő elhelyezéséhez. Javasoljuk, hogy a szobor
állítást 1,5 millió forinttal támogassa a Képviselő-testület, melynek forrása a 2015. évi költségvetés működési
céltartalékában megjelölt 10 millió Ft.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat jóváhagyását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Hozzájárulás Kállai Ferencet ábrázoló szobor állításához "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kállai Ferenc emlékére alkotott szobor Szabadság téren
történő felállításához hozzájárul.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szobor felállításához 1,5 millió Forint támogatást
biztosít a 2015. évi költségvetés 7. mellékletének működési céltartalékának 18. sorában meghatározott Kállai
adomány néven elkülönített keret terhére.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a
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szoborállítással kapcsolatos szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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