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A helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosítása
Enyedi László
Dr. Uhrin Anna jegyző
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete több fordulón keresztül tárgyalta és végezte el a helyi
adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát.
A Képviselő-testület a következő változtatásokat javasolta a helyi adórendeletünkben:
A magasabb szintű jogszabályok változásából adódó módosítások kerüljenek átvezetésre.
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).
Építményadó (vállalkozási célú építmények esetén): Az építmények jelenlegi 300 Ft/m2 helyett 200 Ft/m2
adómértékkel történő adóztatása, a jelenleg adókötelezettség alól kivett helyiségek 100 Ft/m2 adómértékkel
történő adóztatása mellett.
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 rendelet tervezetét az előterjesztés döntési javaslata tartalmazza.
A szabályozás várható következményei, előzetes hatásvizsgálat:
1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
Az adózóknál a javasolt változtatások a következő hatást gyakorolnák az éves adófizetési kötelezettségre:
Telekadó
(kommunális
adóként történő
adóztatás esetén)
180
449
294
0
651
53

Építményadó
Építményadó
(vállalkozási célú
(üdülési célú
építmények után) építmények után)
Csökkenne
Nem változna
Növekedne

239
13
78

Adózó, fő
Magánszemélyek
kommunális adója

Összesen

631
4.587
1.400

1.499
4.894
2.182

Az éves adófizetési kötelezettség növekedése, illetve csökkenése az alábbi nagyságú lenne az adózóknál:

Változás
mértéke,
Ft
csökkenés
100.001 felett
50.001 – 100.000

Telekadó
Építményadó
Építményadó
(kommunális
(vállalkozási célú
(üdülési célú
adóként történő
építmények után) építmények után)
adóztatás esetén)
7
5

0
0

0
2
2

Adózó, fő
Magánszemélyek
kommunális adója

Összesen

0
0

7
7

10.001 – 50.000
5.001 – 10.000
3.001 – 5.000
2.001 – 3.000
1.001 – 2.000
1 – 1.000
nem változna
növekedés
1 – 1.000
1.001 – 2.000
2.001 – 3.000
3.001 – 5.000
5.001 – 10.000
10.001 – 50.000
50.001 – 100.000
100.001 felett

63
51
39
29
34
11
13

15
87
54
18
6
0
294

76
84
144
30
54
59
0

0
0
0
0
0
631
4.587

154
222
237
77
94
701
4.894

4
10
6
10
16
18
7
7

134
491
26
0
0
0
0
0

37
7
9
0
0
0
0
0

1.400
0
0
0
0
0
0
0

1575
508
41
10
16
18
7
7

Az önkormányzat éves adóbevételére az alábbi hatást gyakorolnák a javasolt változtatások:
Adónem
Építményadó (vállalkozási célú építmények után)
Építményadó (üdülési célú építmények után)
Telekadó (kommunális adóként történő adóztatás esetén)
Magánszemélyek kommunális adója
Összesen:

Bevétel változása

ezer Ft
- 911
- 108
- 2.879
+ 664
- 3.234

Az önkormányzat éves adóbevétele a javasolt változtatások hatására mintegy 3,2 millió forinttal csökkenne. A
változtatásokkal viszont, az egyszerűbbé és átláthatóbbá váló adóztatással, főleg az építményadó és a kommunális
adó alapterület szerinti adókategóriáinak megszüntetésével, a beépítetlen belterületi telkek kommunális adóval
történő adóztatásával az ellenőrzési eljárás is sokkal egyszerűbbé válhatna, ami elősegítené az adózatlan
ingatlanok feltárását, kompenzálva ezzel a bevétel kiesést.
2. Környezeti és egészségügyi következmények: nincsenek.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Az adminisztratív terhek átmenetileg növekednének, mivel a
vállalkozási célú építmények utáni építményadósok esetében új adóbevallás bekérésére, benyújtására lenne
szükség, valamint a többi adónem esetében is szükséges lenne az adónyilvántartó rendszeren a változások
átvezetése, az adózóknak új határozatok kiküldése. Ez főleg a 2015. év végi, illetve a 2016. első félévi időszakban
jelentene jelentősebb adminisztrációs terhet. A későbbiekben viszont az egyszerűbbé váló rendeleti szabályozás
miatt ezek a terhek is csökkenhetnének.
4. Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A magasabb
szintű jogszabályok módosulása mindenképp szükségessé teszi az ebből eredő változások átvezetését a helyi
adórendeletünkön. A további változtatások is azt szolgálják, hogy a helyi rendeletünkben lévő szabályozás ne legyen
ellentétes a törvényi előírásokkal. Így megelőzhető lenne egy esetleges törvényességi felülvizsgálat által előírt
kötelező rendeletmódosítás.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendeletmódosítás
a fentiekben részletezett többletfeladatot jelentene az önkormányzati adóhatóság dolgozóinak, valamint kisebb
mértékben többletkiadást is okozna (bevallások előállítása, kiküldése, postaköltség stb.). A feladatok a jelenlegi
személyi és tárgyi állománnyal megoldhatók.
A rendelet tervezet indokolása:
1. § - Pontosításra került a tűzoltók helyi adók alóli mentesítésének szabályozása, az önkéntes tűzoltó egyesület
szaktevékenységet végző tagja mellé bekerült a készenlétet ellátó önkormányzati tűzoltó is, ami nem jelent változást
a mentesítettek körében. A mentesíthető adók köréből kikerült a telekadó, mivel a belterületi beépítetlen területek a
magánszemélyek kommunális adója keretében kerülnek adóztatásra. A mentesítést az önkormányzati tűzoltóság
parancsnoka az eddigi február 28-a helyett január 15-ig kezdeményezheti. Mivel a mentesíthető adók esetében az
adókötelezettség az adott év január 1-jei állapothoz kötődik, célszerű a mentesíthetők körét is ehhez az időponthoz
megállapítani, így a mentesítés évnyitás után egyből elvégezhető lenne.
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2. § - A telekadó megszűnésével az értelmező rendelkezések közművesítéssel összefüggő részei aktualitásukat
vesztették. A kiépített út fogalmának meghatározásánál a helyi rendeletünk egy már hatályon kívül helyezett
jogszabályra hivatkozik. A fogalom meghatározásánál célszerű a jogszabály tételes megjelölése (merev hivatkozás)
helyett ún. rugalmas hivatkozás alkalmazása.
3. § - Az építményadó hatálya alá tartozó építmények pontosabb, a helyi adókról szóló törvénynek megfelelő
meghatározása, melynek során kikerül a helyi rendeletünkből a vállalkozási célú építmények esetén az
adókötelezettség alól kivett helyiségek tételes felsorolása, és megtörténik az adókötelezettség alá való bevonásuk.
4. § - A Képviselő-testület által elfogadott adómértékek kerültek beépítésre mind az üdülési célú, mind a vállalkozási
célú építmények esetében. Az üdülési célú építmények esetében a teljes alapterület szerinti sávos besorolás
megszüntetésre kerül, a jelenlegi övezeti besorolás változatlanul hagyása mellett. A vállalkozási célú építmények
esetében bevonásra kerülnek az építményadó kötelezettség alá az eddigi adókötelezettség alól kivett helyiségek is.
5. § - Az üdülési célú építmények övezeti besorolásáról szóló mellékletben az utcanév módosulásból eredő változás
került átvezetésre.
6. § - A magánszemélyek kommunális adója hatálya alá tartozó adótárgyak meghatározása került pontosításra,
valamint az eddig telekadó hatálya alá tartozó beépítetlen belterületi földrészletek kommunális adóval történő
adóztatása került szabályozásra.
7. § - A magánszemélyek kommunális adója alóli mentesítés, illetve kedvezménynyújtás került újraszabályozásra. A
Képviselő-testület döntésének megfelelően bekerült a mentesíthető körbe az, aki a „Lakossági szennyvízcsatlakozás
támogatása” pályázat keretében a település szennyvízhálózatára rácsatlakozik.
8. § - A magánszemélyek kommunális adójának mértékei kerülnek meghatározásra a Képviselő-testület döntésének
megfelelően. Az eddigi hasznos alapterület szerinti sávos besorolás megszüntetésre kerül a jelenlegi övezeti
besorolás változatlanul hagyása mellett. Továbbá beépítésre kerültek a beépítetlen belterületi földrészletek új
adómértékei is.
9. § - A lakások utáni magánszemélyek kommunális adója szempontjából összetartozó településrészekről szóló
mellékletben az utcanév módosulásból eredő változás került átvezetésre.
10. § - Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni adómérték került egységesítésre.
11. § - Újonnan megnyitott adóbeszedési számla kerül felvételre.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"A helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosítása "
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet
módosítását az alábbi rendelet tervezet szerint:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
………/......... (……….) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
TERVEZET
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (3) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(3) Mentes a helyi adók közül az építményadó és a magánszemélyek kommunális adójának megfizetése alól az
önkéntes tűzoltó egyesület szaktevékenységet végző tagja és a készenlétet ellátó önkormányzati tűzoltó. A
mentesítést, az adott év január 1-jei személyi állományi létszámnak megfelelően, az önkormányzati tűzoltóság
parancsnoka átiratban kezdeményezi minden év január 15-ig.”
2. § Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § E rendelet alkalmazásában kiépített út: Az az út, amely az utak építésének, forgalomba helyezésének és
megszüntetésének engedélyezéséről szóló jogszabály szerint nem minősül földútnak.”
3. § Az Ör. 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Adóköteles a rendelet hatálya alá tartozó területen lévő minden nem lakás céljára szolgáló épület,
épületrész (továbbiakban együtt: építmény), illetve a nem magánszemély tulajdonában lévő lakás.
(2) Mentes az adó alól:
a) a magánszemély tulajdonában lévő lakás, amennyiben azt nem üzleti célra használják,
b) a magánszemély tulajdonában lévő gépjárműtároló, amennyiben azt nem üzleti célra használják,
c) a nem magánszemély tulajdonában lévő lakás, amennyiben magánszemély bérleti joga miatt a lakás után
magánszemélyek kommunális adója fizetési kötelezettség áll fenn."
4. § Az Ör. 7. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Az építményadó mértéke:
(1) Üdülés célját szolgáló építmények esetén, ha az építmény a rendelet 1. melléklete
a) A. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 560 Ft/m2/év,
b) B. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 460 Ft/m2/év,
c) C. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 400 Ft/m2/év,
d) D. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 320 Ft/m2/év.
(2) Raktározásra, tárolásra szolgáló építmények esetén 100 Ft/m2/év.
(3) Az (1) és (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó építmények esetén 200 Ft/m2/év.”
5. § Az Ör. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
6. § Az Ör. 12. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § Adóköteles a rendelet hatálya alá tartozó területen:
a) magánszemély tulajdonában lévő lakás vagy lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban együtt:
lakás),
b) magánszemély tulajdonában lévő beépítetlen belterületi földrészlet (továbbiakban: telek), valamint
c) a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga.”
7. § Az Ör. 13. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (1) Mentes az adó alól az az adóalany:
a) aki az adóév első napján a hetvenedik életévét betöltötte, az adóköteles lakásban egyedül lakik, és jövedelme
nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj kétszeresét. Az adómentességre való jogosultságot minden
adóévben, az adóév január 15. napjáig kell kérelmezni és igazolni,
b) aki Gyomaendrőd Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által kiírt „Lakossági
szennyvízcsatlakozás támogatása” pályázat keretében a település szennyvízhálózatára rácsatlakozik. A mentesség
a rákötés évét követő évtől kezdve öt adóéven át illeti meg az adóalanyt. A mentességet az Önkormányzat
hivatalának városüzemeltetési feladatot ellátó szervezeti egysége által kiadott igazolás alapján hivatalból kell
biztosítani.
(2) Adókedvezmény illeti meg azt az adóalanyt, aki az adóköteles ingatlan előtt megvalósuló szilárd burkolatú út
építéséhez anyagilag hozzájárul. A kedvezmény a műszaki átadást követő évtől kezdve négy adóéven át
érvényesíthető a hozzájárulás összegével, legfeljebb azonban a fizetendő adó összegével azonos mértékben. A
kedvezményt az Önkormányzat hivatalának városüzemeltetési feladatot ellátó szervezeti egysége által kiadott
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igazolása alapján hivatalból kell biztosítani.
(3) Abban az esetben, ha az adóalanynak az (1) bekezdés b) pontja szerinti adómentesség érvényesítési
időtartamán belül a (2) bekezdés szerinti adókedvezményre is megnyílik a jogosultsága, úgy az adókedvezményt az
adómentesség időtartamának leteltét követően kell megállapítani.
(4) Ha az adóköteles ingatlan tulajdonjogában az adómentesség vagy az adókedvezmény érvényesítési időtartamán
belül változás következik be, akkor az adómentesség, adókedvezmény hátralévő része az új tulajdonost illeti meg.”
8. § Az Ör. 15. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § A magánszemélyek kommunális adójának mértéke:
(1) A 12. § a) és c) pontjába tartozó adókötelezettség esetén lakásonként, illetve nem magánszemély tulajdonában
álló lakás bérleti jogonként
a) ha a lakás a település belterületén helyezkedik el és nem tartozik a 3. melléklet hatálya alá 7.100 Ft/év,
b) ha a lakás a 3. mellékletben rögzített településrészen helyezkedik el 5.250 Ft/év,
c) ha a lakás nem tartozik az a) és b) pont hatálya alá 2.500 Ft/év.
(2) A 12. § b) pontjába tartozó adókötelezettség esetén telkenként
a) amennyiben a telek négyzetméterben számított területe a 400 m2-t nem haladja meg 2.500 Ft/év,
b) amennyiben a telek négyzetméterben számított területe a 400 m2-t meghaladja 5.000 Ft/év.”
9. § Az Ör. 3. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
10. § Az Ör. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység végzése esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000 Ft.”
11. § Az Ör. 22. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
„n) 53200125-11098656 számú helyi jövedéki adó beszedési számlát vezet.”
12. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az Ör. 2. § b) pontja, a 3. § (2) bekezdése, a 4. TELEKADÓ alcíme, a 14. §-a, a 22. § l) pontjának
„,és” szövegrésze, a 22. § m) pontjának „vezet” szövegrésze és a 2. melléklete.
1. melléklet a …../..... (….) önkormányzati rendelethez
(1. melléklet a 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez)
Üdülési célú építmények övezeti besorolása
A.) A település belterületén lévő üdülőövezethez tartozó területek:
- Dobó István utca (1520-1550 hrsz.),
- Fűzfás-zug belterületi része (3215 - 3402 hrsz.),
- Hantoskerti út (880 - 908 hrsz.),
- Kőrös sor 1302/1 - 1302/32 hrsz.),
- Németzugi sor,
- Pocos-kertnek azon telkei, amelyek a holtágra nyúlnak (1304-1360 hrsz.),
- Dr. Szilágyi Ferenc üdülőtelep (1173/1 - 1173/13 hrsz., 1249 - 1288 hrsz., 1300/3 - 1300/27 hrsz.).
B.) A település külterületén lévő üdülőterületek, ahol elektromos vezeték van és a zug, vagy zug-rész útja
kiépített út, vagy kiépített úthoz közvetlenül csatlakozik:
- Bónom-zug külső (15060/1 - 15060/52 hrsz., 15061/27 - 15061/28 hrsz. és 15061/35 - 15061/37 hrsz.)
- Kecsegés-zug belső (15101 - 15184 hrsz.)
- Kecsegés-zug külső (16004 - 16067 hrsz.)
- Kecskés-zug (15057/1 - 15057/7 hrsz.)
- Pap-zug külső (15056/1 - 15056/18 hrsz.)
- Simai-zug (15403 - 15466 hrsz.)
- Sirató-zug külső (14960 - 14998 hrsz.)
- Soczó-zug belső (9401 - 9489 hrsz.)
- Soczó-zug külső (15259 - 15272 hrsz. és 15202 - 15257 hrsz.)
- Templom-zug belső (9601 - 9626 hrsz. és 9701 - 9751 hrsz.)
C.) A település külterületén lévő üdülőterületek, ahol vagy elektromos vezeték van, vagy a zug, vagy zugrész útja kiépített út, vagy kiépített úthoz közvetlenül csatlakozik:
- Bogárzó-zug, (15764 - 15952 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Bónom-zug belső (8801 - 9041 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Dan-zug belső (15502 - 15655 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Dan-zug külső (16402 - 16591 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Görbefok-zug (15702 -15761 hrsz.), (elektromos vezeték)
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- Kecsegés-zug külső (16093 - 16147 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Kecskés-zug (15057/8 - 15057/34 hrsz.), (kiépített út)
- Kecskés-zug (15061/2 - 15061/26 hrsz., 15061/29 - 15061/34 hrsz. és 15061/38 - 15061/43 hrsz.), (elektromos
vezeték)
- Kis-zug (15339 - 15352 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Pap-zug belső (15055/1 - 15055/38 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Pap-zug külső (15053/2 - 15053/43 hrsz. és 15056/27 - 15056/49 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Peres-zug (15051/4 - 15051/42 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Rév-zug (15274 - 15317 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Sirató-zug belső (16801 - 17131 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Sirató-zug külső (0810/2 hrsz. és 14901 - 14955 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Susány-zug (16601 - 16671, 16701 - 16781 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Templom-zug külső (7701/1 - 7701/9 és 15319 - 15337. hrsz.), (elektromos vezeték)
- Torzsás-zug belső (14201 - 14203/34 hrsz., 14204 - 14218 hrsz. és 16202 - 16272 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Torzsás-zug külső (16302 - 16366 hrsz.), (elektromos vezeték)
D.) A település külterületén lévő üdülőterületek, ahol elektromos vezeték nincs és a zug, vagy zug-rész útja
nem kiépített út, és kiépített úthoz közvetlenül nem is csatlakozik:
- Harcsás-zug (9101 - 9294 hrsz.)
- Kecsegés-zug külső (16070 - 16091 hrsz.)
2. melléklet a …../...... (….) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet a 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez)
A lakás és a lakásbérleti jog utáni magánszemélyek kommunális adója szempontjából összetartozó
településrészek
Bánomkerti térség utcái
- Bánomkerti út
- Losonczi István utca
- Tokai Ferenc utca
- Toldi Miklós utca
Nagylapos utcái
- Csejti utca
- Mester utca
- Simai utca
- Tóth Árpád utca
- Varjasi utca
- Vasútsor utca
Öregszőlő utcái
- Álmosdomb utca
- Bacsalaposi út
- Diófa utca
- Határ út
- Iskola utca
- Kis utca
- Kondorosi út
- Kör utca
- Páskumi út
- Polyákhalmi út
- Szarvasi út
- Szőlőskert utca
- Ugari út
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Uhrin Anna
Hivatali felelős: Enyedi László
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. október 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás
szerződés megkötése
Nyíri Szmolár Eszter
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos
közszolgáltatás elvégzésére az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Gyomaszolg Ipari Park Kft.-vel áll
szerződéses viszonyban. Ez a jogviszony a hatályos szerződés IX. 1. c) pontja szerint közös megegyezéssel
megszüntethető.
A Képviselő-testület 417/2015. (VIII. 27.) Gye. Kt. számú döntésével határozott arról, hogy a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás elvégzését a – több önkormányzat tulajdonában
lévő – Gyomaközszolg Nonprofit Kft. hatáskörébe utalja, amennyiben a Társaság rendelkezik a tevékenység
elvégzéséhez szükséges feltételekkel. A feladat elvégzéshez szükséges feltételek rendelkezésre állnak, így az új
közszolgáltatási szerződés megkötésének akadálya nincs.
Önkormányzatunk a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 6. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti ajánlatkérő. (6. § (1) b): „az állam, a helyi önkormányzat és minden költségvetési szerv, a
közalapítvány, a helyi és országos nemzetiségi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása, a helyi
önkormányzat által a helyben központosított közbeszerzés keretében, valamint több helyi önkormányzat, illetve a
közös hivatalhoz tartozó települések központosított közbeszerzési rendszere keretében ajánlatkérésre kizárólagosan
feljogosított szervezet, a területfejlesztési önkormányzati társulás, a térségi fejlesztési tanács”.)
A Kbt. 9. § (1) bekezdés k) pontja és kb) alpontja szerint a törvény nem vonatkozik azokra a megállapodásokra,
amelyeket a 6. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti ajánlatkérő és olyan gazdálkodó szervezet köt egymással,
amelynek részvényei vagy üzletrészei kizárólag ezen ajánlatkérő és más a 6. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti
ajánlatkérő(k) tulajdonában vannak, amely felett az ajánlatkérők - tekintettel a közfeladat, illetve a közszolgáltatás
ellátásával vagy ellátásának megszervezésével összefüggő feladatára - az ügyvezetési jellegű feladatok ellátását
illetően teljes körű ellenőrzési jogokkal közösen rendelkeznek és képesek a gazdálkodó szervezet stratégiai
céljainak és fontos döntéseinek alapvető befolyásolására, feltéve, hogy a szerződéskötést követően a gazdálkodó
szervezet adott üzleti évben elért nettó árbevételének legalább 80%-a a tag ajánlatkérőkkel kötendő szerződések
teljesítéséből származik.
Fentiekből adódik, hogy a szóban forgó közszolgáltatási szerződés megkötésére nem kell alkalmazni a Kbt.
szabályait.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseket a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban Vgtv.) szabályozza.
A Vgtv. 44/G. § (2) bekezdése szerint a közszolgáltatásra vonatkozó szerződést legfeljebb 10 évre lehet megkötni. A
szerződés tervezetet az 1. sz. döntési javaslat tartalmazza.
A tevékenységet végző közszolgáltató adatait a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 8/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete tartalmazza,
melyet fentiek miatt módosítani szükséges az alábbiak szerint.
A módosítandó - hatályos - rendelet szövege:
1. melléklet a 8/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
a) A közszolgáltató adatai
név: Gyomaszolg Ipari Park Kft
székhely: Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 3741/13 hrsz
adószám: 10665387-2-04
cégjegyzékszám: 04-09-001752
b) Ártalmatlanító hely adatai
Cím: Gyomaendrőd külterület 02238/3 hrsz
Tulajdonos: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Megnevezés: Szennyvíztisztító telep
Üzemeltető: Alföldvíz Zrt.
Módosítás (közszolgáltató adatai):
1. melléklet a 8/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
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a) A közszolgáltató adatai
név: Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.
székhely: Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 3741/13 hrsz
adószám: 13794602-2-04
cégjegyzékszám: 04 09 007188
b) Ártalmatlanító hely adatai
Cím: Gyomaendrőd külterület 02238/3 hrsz
Tulajdonos: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Megnevezés: Szennyvíztisztító telep
Üzemeltető: Alföldvíz Zrt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására a döntési javaslatok jóváhagyására!
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"Közszolgáltatás szerződés megszüntetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 417/2015. (VIII. 27.) Gye.
Kt. döntése alapján a Gyomaszolg Ipari Park Kft-vel kötött szerződést, a szerződés IX. 1. c) pontja szerint közös
megegyezés alapján 2015. november 6. hatállyal megszüntesse.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 11. 06.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
2. döntési javaslat
"Új Közszolgáltatás szerződés megkötése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. XXXX hatállyal a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás elvégzésére közszolgáltatási
szerződést kívánjon kötni a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel, az alábbiak szerint:
NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZZEL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSI
SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
KSH azonosító: 15725527-8411-321-04
Törzskönyvi azonosító: 725525
Adószám: 15725527-2-04
Bankszámlaszám: 53200125-11062402
Számlavezető pénzintézet: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
Képviseli: Toldi Balázs polgármester
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mint a közszolgáltatást megrendelő önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről
Teljes név: GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Nonprofit Közszolgáltató Kft.
Rövid név: GYOMAKÖZSZOLG Nonprofit Kft.
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
Cégjegyzékszám: 04-09-007188
KSH azonosító (statisztikai számjel): 13794602-3811-572-04
KÜJ azonosító:101 959 814
KTJ azonosító: 101 705 153
Adószám: 13794602-2-04
Bankszámlaszám: 11733120-20015453
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
Képviseli: Fekete József ügyvezető
mint közszolgáltatást ellátó (non profit) gazdasági társaság (a továbbiakban: Közszolgáltató) között, az alulírott
helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
A közszolgáltatási szerződés célja, hogy a közszolgáltatás teljesítése érdekében a felek közötti kapcsolatok
szabályozásáról hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodjon. Felek megállapítják, hogy Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának feladat-ellátási körébe tartozik, a településen az ingatlantulajdonosoknál keletkező nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó vízgazdálkodási közszolgáltatás szervezése és
fenntartása.
I. Preambulum
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 417/2015. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozattal döntött
arról, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás elvégzésére
közszolgáltatási szerződést kíván kötni a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel.
2. A szerződő felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági
társaság, így a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 9. § (1) bekezdés ka) pontja
alapján jelen szerződés nem tartozik a Kbt. hatálya alá.
II. A szerződés tárgya
1. A szerződő felek rögzítik, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény (továbbiakban Vgtv.) IX/A.
fejezet 44/C paragrafusának (2) bekezdése szerint az Önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben
állapítja meg a közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait, a Közszolgáltató
megnevezését, valamint annak a működési területnek a határait, amelyen belül a Közszolgáltató a közszolgáltatást
rendszeresen ellátni köteles és az ártalmatlanítás céljából történő átadási helyet, továbbá a közszolgáltatás
ellátásának rendjét, módját és időtartamát, a Közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és
kötelezettségeit, valamint a közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit, a közszolgáltatás
igénybevételére vonatkozó kötelezettséget, a közszolgáltatás igénybevételének módját és feltételeit, az
ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb mértékét, megfizetésének
rendjét, az esetleges kedvezmények és a szolgáltatás ingyenességének eseteit, az üdülőingatlanokra, az időlegesen
használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat, a közszolgáltatással összefüggő személyes
adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.
2. A szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat megbízza a Közszolgáltatót, hogy Gyomaendrőd Város
közigazgatási területén, az Önkormányzat mindenkor hatályos rendeletében előírtak szerint lássa el a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével és elhelyezésével kapcsolatos közfeladatokat. A Közszolgáltató a
szennyvíz begyűjtési tevékenységét az önkormányzati rendelet alapján, az egyes ingatlanok tulajdonosainak és
használóinak javára és költségére végzi.
III. A szerződés időbeli hatálya
Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés 2015. év november hó 06. napján – Képviselő-testületi jóváhagyást
követően – lép hatályba és 2025. év november hó 06. napjáig tart.
IV. A szerződés területi hatálya
Jelen szerződés hatálya kiterjed Gyomaendrőd Város közigazgatási területére.
V. Pénzügyi megállapodások
1. Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés hatálya alá tartozó közszolgáltatás igénybevételének fogyasztói
díjtételeit Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati rendeletében határozza
meg.
2. A felek megállapodnak abban, hogy a közszolgáltatás díjtételeit meghatározó önkormányzati rendelet elfogadását
megelőzően a Közszolgáltató költségelemzés alapján díjkalkulációt készít. A díjkalkulációt a Közszolgáltató javaslata
alapján a jegyző terjeszti elő évente november 30-ig.
3. A díjkalkuláció alapján díjat csökkenteni kell legalább a közszolgáltatás ellátásához biztosított költségvetési
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támogatással. A kalkulált díj és a közszolgáltatás igénybevételének díjának különbözetét az Önkormányzat számla
ellenében megtéríti a közszolgáltató felé.
VI. A szolgáltatás szabályai
1. Felek megállapodnak abban, hogy a nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésével és elhelyezésével
kapcsolatos tevékenységet (továbbiakban: szippantás) az azt igénylők előzetes jelzés (telefonon, írásban, szóban)
alapján tehetik meg, és a Közszolgáltató a szippantást három munkanapon belül elvégzi.
2. Az összegyűjtött folyékony hulladék elszállítása az önkormányzat tulajdonában és a Alföldvíz Zrt.
Üzemeltetésében lévő Gyomaendrődi szennyvíztisztító telepre (Hrsz.: 02238/3)történik.
3. Önkormányzati, közületi megrendelés esetén a megrendelő intézmények, cégek vezetői aláírásukkal igazolják a
szippantás teljesítését, ami az aktuális hó utolsó napját követő munkanapon kerül kiszámlázásra.
4. Lakossági megrendelés esetén díjfizetés a szippantást követően azonnal megtörténik készpénzfizetési számla
ellenében.
5. Igazolt díjhátralék esetén kiegyenlítésére vonatkozó eljárás rend a Vgtv. 44/E. §-ban előírtak szerint történik.
VII. Közszolgáltató kötelezettségei
A szerződő felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató kötelezettségei a következők:
a) Biztosítja a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását;
b) A közszolgáltatást az önkormányzati rendeletben és a vízgazdálkodási tevékenységre irányadó jogszabályokban
foglaltak szerint végzi, meghatározott rendszerben és gyakorisággal;
c) Biztosítja a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű járművet, gépet, eszközt, valamint
a szükséges képzettségű és létszámú szakembert;
d) A közszolgáltatás folyamatos biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztéseket, beruházásokat és
karbantartásokat elvégzi;
e) Tevékenysége során betartja a hatályos környezetvédelmi, közegészségügyi, munka-, baleset-, és tűzvédelmi
szabályokat, amelyek esetleges megsértéséből eredő következményekért a polgári jogi szabályai szerint felel;
f) Megtéríti a szolgáltatás során okozott károkat;
g) A Közszolgáltató az általa alkalmazott közszolgáltatási díj mértéke alkalmazásának tapasztalatairól a települési
önkormányzat képviselő-testületének legalább évente egyszer – legkésőbb tárgyév november 31-ig – tájékoztatja;
és adatokkal alátámasztva készíti el javaslatát az új közszolgáltatási díjra;
h) Az Önkormányzatot rendszeresen tájékoztatja a szolgáltatás végzésével összefüggő valamennyi lényeges
körülményről;
i) Biztosítja a tevékenységével összefüggő biztosítások megkötését és érvényességének fenntartását;
j) A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes költségelszámolást készíteni, és azt a
tárgyévet követő év március 31-ig a települési önkormányzatnak benyújtani.
k) Közszolgáltató a Közszolgáltatás részeként – elektronikus és telefonos – ügyfélszolgálati tevékenységet biztosít a
Közszolgáltatás igénybe vevői számára. Az ügyfélszolgálati tevékenység során a Közszolgáltató a megrendelések,
kifogások, panaszok kezelése során betartja a hatályos – különösen a fogyasztóvédelmi – jogszabályi
rendelkezéseket.
VIII. Önkormányzat kötelezettségei
A szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a szerződés időtartama alatt a közszolgáltatás hatékony és
folyamatos ellátása érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy:
a) A Közszolgáltató számára szükséges információkat rendszeresen biztosítja;
b) A településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolását elősegíti;
c) A szerződés hatálya alatt harmadik személlyel a szerződés tárgyában meghatározottakra vonatkozóan
közszolgáltatási szerződést nem köt, kivéve, ha a Közszolgáltató súlyos mulasztásából eredően a szippantás
másképp nem oldható meg;
d) A Közszolgáltatónak a közszolgáltatás díjának megállapítására irányuló kezdeményezését megtárgyalja, a díj
kialakításában együttműködik, és azt rendeletében évente megállapítja;
e) Gondoskodik a lakosság, ill. az érintettek folyamatos tájékoztatásáról, ennek során együttműködik a
Közszolgáltatóval.
f) Az Önkormányzat az esetlegesen hozzá érkező panaszokat, kifogásokat haladéktalanul továbbítja a
Közszolgáltató felé. Az ilyen jellegű panaszok, kifogások kivizsgálásáról, a megtett intézkedésekről Közszolgáltató
30 napon belül tájékoztatja az Önkormányzatot.
IX. Alvállalkozók, a teljesítésben közreműködők igénybevétele:
a) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésben részletezett közszolgáltatás ellátásához
Közszolgáltató jogosult alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők (teljesítési segédek) igénybevételére.
b) A Közszolgáltató által bevont alvállalkozók teljesítéséért Közszolgáltató úgy felel, mintha saját maga teljesített
volna.
X. Szerződés megszűnése
1. A szerződés megszűnik:
a) A Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;
b) Felmondással;
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c) A felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntetik.
2. Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha:
a) a Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére és a vízgazdálkodásra vonatkozó
jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozat előírásait súlyosan megsérti, és ennek tényét a bíróság vagy
hatóság jogerősen megállapítja;
b) a Közszolgáltató a szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsérti.
3. A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést akkor mondhatja fel, ha:
a) az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét - a közszolgáltató felszólítása
ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését;
b) a közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a közszolgáltatási szerződés
tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése
körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti.
4. A közszolgáltatási szerződés felmondási ideje 2 hónap. A felmondást a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal
az ok részletes megjelölésével lehet foganatosítani.
A felmondási idő alatt a felek e szerződés tartalma szerint kötelesek eljárni, és az abban foglalt kötelezettségüket
szerződésszerűen és maradéktalanul teljesíteni.
XI. A szerződés módosítása
Az Önkormányzat és a Közszolgáltató egybehangzó akarattal írásban módosíthatja a közszolgáltatási szerződést.
XII. Egyéb rendelkezések
1. Felek jelen szerződést folyamatos közszolgáltatás ellátásának biztosítására kötik és az esetleges jogvitáikat
lehetőség szerint egyeztetés útján, peren kívül kísérelik meg rendezni.
2. Amennyiben a felek közötti egyeztetés eredményre nem vezet, úgy a jogviták rendezésére kikötik Szarvas
Járásbíróság kizárólagos illetékességét.
3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a
Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 8/2014.
(IV. 4.) önkormányzati rendelet, valamint a szippantott szennyvízre vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírások
rendelkezései szerint kell eljárni.
4. Felek e közszolgáltatási szerződést, mint akaratukkal mindenben megfelelőt, igazoltan képviselőjük útján
oldalanként kézjegyükkel ellátva helybenhagyólag írják alá.
Ezt a szerződést Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a ……………………………….. sz. határozatával jóváhagyta.
Gyomaendrőd, 2015. ……………………………………..
Önkormányzat képviseletében:

Közszolgáltató képviseletében:

…………………………………
Toldi Balázs
polgármester

…………………………………
Fekete József
ügyvezető
Ellen jegyzi:
…………………………………
Dr. Uhrin Anna
Jegyző

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 11. 06.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
3. döntési javaslat
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"Rendelet módosítás"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 8/2014. (IV. 4.)
önkormányzati rendeletet módosító rendeletét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2015. (…..) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 8/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendeletet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C.
§ (2)-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
szóló 8/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendeletet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet 2015. november 6-án lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2015. …….
…………………………………
Toldi Balázs
polgármester

…………………………………
Dr. Uhrin Anna
Jegyző

1. melléklet a …./2015. (….) önkormányzati rendelethez
a) A közszolgáltató adatai
név: Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.
székhely: Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 3741/13 hrsz
adószám: 13794602-2-04
cégjegyzékszám: 04 09 007188
b) Ártalmatlanító hely adatai
Cím: Gyomaendrőd külterület 02238/3 hrsz
Tulajdonos: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Megnevezés: Szennyvíztisztító telep
Üzemeltető: Alföldvíz Zrt.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 11. 06.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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Melléklet „a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás
kötelező igénybevételéről szóló 8/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú
rendelettervezethez
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. társadalmi hatásai:
A tervezetnek társadalmi hatása nincs.
II. gazdasági hatásai:
A lakosság számára a rendelet tervezetnek gazdasági hatása nincs. A közszolgáltatási díj
beszedésére továbbra is a közszolgáltató jogosult, az ő bevételét képezi, a közszolgáltatási díj
nem növekszik.
III. költségvetési hatásai:
A tervezetnek költségvetési hatása nincs.
IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti következményei nincsenek.
V. egészségi következményei:
A tervezetnek egészségi következménye nincs.
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs, a Gyomaközszolg Kft.
rendelkezik a feladat elvégzéséhez szükséges háttérrel, az ezzel kapcsolatos előkészítő
feladatok elvégzése (pl. szippantó autó névátírása) már megtörtént. A közszolgáltatás
lakosság részéről történő igénybevétele egyedi megrendelések útján megy végbe, így
adminisztráció szempontjából nem jelent különösebb terhet.
VII. megalkotásának szükségessége:
A Képviselő-testület 417/2015. (VIII. 27.) Gye. Kt. számú döntésével határozott arról, hogy a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás elvégzését a
– több önkormányzat tulajdonában lévő – Gyomaközszolg Nonprofit Kft. hatáskörébe utalja,
amennyiben a Társaság rendelkezik a tevékenység elvégzéséhez szükséges feltételekkel. A
feladat elvégzéshez szükséges feltételek rendelkezésre állnak, így az új közszolgáltatási
szerződés megkötésének akadálya nincs.
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A helyi szabályozás módosításának elmaradása jogszabálysértést eredményez és a
kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonja maga után.
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

INDOKOLÁS A RENDELETTERVEZETHEZ:
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdés b) pontja szerint az
önkormányzati rendelet tartalmazza a közszolgáltató megnevezését.
A 417/2015. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozattal a Képviselő-testület döntött, hogy a , hogy a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás elvégzését a –
több önkormányzat tulajdonában lévő – Gyomaközszolg Nonprofit Kft. hatáskörébe utalja.
A közszolgáltató megváltozása miatt elengedhetetlen a rendelet 1. mellékletének
módosítása.

Gyomaendrőd, 2015. október

Nyíri-Szmolár Eszter
köztisztviselő

3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. október 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Köztemetők üzemeltetésének átszervezése
Megyeri László aljegyző, Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmény:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2000. november 2-án Kegyeleti közszolgáltatási szerződést kötött a
Gyomaszolg Kft-vel a gyomai és endrődi városrészekben található köztemetők üzemeltetési feladatainak ellátására.
A közszolgáltatási szerződést 15 évre kötötték.
A szerződés lejártát követően önkormányzatunk kívánja az üzemeltetési feladatokat ellátni olyan formában, hogy a
Gyomaszolg Ipari Park Kft.-t - Kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretei között - utasítja a feladat ellátására.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. temető üzemeltetéssel és fenntartással kapcsolatos feladatai az alábbiak lennének:
1.
építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastukturális létesítmények, közcélú zöldterületek karbantartása,
gondozása,
2.
temetkezési üzemeltetői szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyintézői feladatok lebonyolítása
3.
ravatalozó takarítása
4.
ravatalozó nyitása, zárása
5.
sírhelyek nyilvántartásának vezetése
6.
elhunytak hűtése
7.
sírnyitás és sírásás
8.
ravatalozóval kapcsolatos közüzemi díjak továbbszámlázása az önkormányzat részére a szolgáltatókkal
történő önkormányzati szerződéskötésig
9.
üzemeltetéshez kapcsolódó bevételek önkormányzat nevében történő beszedése
A feladat ellátására az önkormányzat havi 300 E – 350 E Ft-ot biztosít (a feladat ellátása során felmerülő költségek
pontosítása folyamatban van) a Kft. részére, mely összeg felhasználásáról a Kft. adott évre vonatkozó éves
beszámolójában köteles elszámolni, illetve a felmerülő kiadásokról elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.
Bevételek, melyek az Önkormányzatot illetik meg:
·
ravatalozó bérleti díja
·
elhunytak hűtése
·
sírhely megváltás
·
sírnyitás és sírásás
·
üzemeltetéshez kapcsolódó ügyintézés díja
Az önkormányzatnál realizálódó bevételek áfás bevételként jelentkeznek, ami jogalapot biztosít arra, hogy a
tevékenység ellátása során felmerülő kiadások áfáját teljes egészében vissza is igényelje az önkormányzat.
2016. évben a temető üzemeltetéséből származó bevétel képezi a forrását az utasítás alapján ellátott üzemeltetési
feladat költségeinek, valamint a felmerülő rezsiköltségeknek. Pozitív egyenleg esetén a bevétel többlet a ravatalozók
karbantartására, az ott lévő berendezések cseréjére, pótlására, a köztemetőkben található építmények, közművek
és egyéb infrastrukturális létesítmények karbantartására fordítható.
2017. évtől, amennyiben az önkormányzatok település-üzemeltetési feladatainak finanszírozási rendje és módja
nem változik, úgy jogosultak leszünk a köztemetők fenntartásához kapcsolódó állami támogatásra is.
A települési önkormányzatok település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataik ellátásához különböző jogcímek
alapján részesülhetnek támogatásban. A támogatás feltételeit és fajlagos összegét az adott évi költségvetési törvény
határozza meg.
A jogcímek között szerepel a köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása, mely abban az
esetben illeti meg a települési önkormányzatot, ha rendelkezik az OSAP adatszolgáltatás alapján köztemetőre
vonatkozó naturális mutatóval, valamint a köztemető-fenntartás és működtetés elnevezésű kormányzati funkción
jelentkezett az önkormányzatnál nettó kiadás. Ahhoz, hogy 2016. évben jogosult legyen az adott település ezen
állami támogatásra, már 2014. évben is jelentkeznie kellett a megadott kormányzati funkción kiadásnak.
Amennyiben a költségvetési törvény rendelkezései, illetve az állami támogatásra való jogosultság feltételrendszere
az előző évek gyakorlatának megfelelően lesz a következő években is meghatározva és elfogadva,
Önkormányzatunk 2017. évben válik jogosulttá ezen a jogcímen állami támogatásra. Ez azzal indokolható, hogy
2015. évben a fent megnevezett kormányzati funkción a temetői utakon végrehajtott karbantartási munkákból
adódóan jelentős összegű kiadás teljesült.
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Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. mellékletében a köztemető
fenntartás támogatásának fajlagos összegét településkategóriánként állapították meg. A 10.001-40.000 fő
lakosságszám közötti településeket a településen lévő köztemető nagysága alapján 104 Ft/m2 támogatás illeti meg.
Gyomaendrőd köztemetőinek nagysága: 128.952 m2, mely alapján 13,4 millió Ft állami támogatásban részesülhetne
a település.
A fentiekben részletezett megoldás feltétele, hogy az önkormányzat a feladat ellátására a 100%-os tulajdonú
gazdasági társaságával kegyeleti közszolgáltatási szerződést kössön.
A közszolgáltatási szerződés megkötése arra irányul, hogy a közérdeket szolgáló közfeladat végzésére utasítja
gazdasági társaságát, ehhez a kompenzációt előre paraméterezhetően és objektív módon rögzíti, a kompenzáció
mértéke nem haladja meg a közszolgáltatási kötelezettségek végrehajtása során felmerült költségeket, stb., akkor az
egy olyan közszolgáltatás ellentételezéseként adott kompenzáció lesz, amely nem minősül állami támogatásnak,
nem termékértékesítés vagy szolgáltatás nyújtás, így nem képez ÁFA alapot sem.
Ezzel együtt a szerződéses jogviszonyban a gazdasági társaság ellátja az önkormányzatot megillető bevételek
önkormányzati bizonylatokon történő beszedését, amely alapja lesz a feladat ellátás forrása biztosításának és a
visszaigényelhető ÁFA bázisának is.
A gyakorlati feladat ellátás jogi alapjaként szükséges módosítani a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló
26/2000. (XI. 2.) önkormányzati rendeletet, határozatot kell hozni a gazdasági társaság utasításáról a kötelező
közfeladat ellátásra és szerződést kell kötni a kötelező kegyeleti közszolgáltatási feladat ellátására.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a következő döntési javaslatok elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"Köztemetők üzemeltetésének átszervezése - rendelet módosítás"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a következő
normaszövegű rendelet megalkotását:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2015. (…) önkormányzati rendelete
a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI. 2.) önkormányzati rendeletet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.)
5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az Önkormányzat köztemetőinek
üzemeltetésére a közbeszerzéseket szabályozó törvény alapján olyan gazdálkodó szervezettel köt szerződést,
amelynek egyedüli tagja, és amely felett - tekintettel a közfeladat, illetve a közszolgáltatás ellátásával vagy
ellátásának megszervezésével összefüggő feladatára - az ügyvezetési jellegű feladatok ellátását illetően teljes körű
ellenőrzési jogokkal rendelkezik és képes a gazdálkodó szervezet stratégiai céljainak és fontos döntéseinek alapvető
befolyásolására az egyéb jogszabályi feltételek fennállására figyelemmel.”
2. § Az Ör. 12/A. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„12/A. § A köztemetőben a sírhelynyitással és sírásással kapcsolatos feladatok kizárólag az üzemeltető
szakszemélyzetének igénybevételével végezhetők el, melynek díját az 1. melléklet tartalmazza.”
3. § Az Ör. 1. melléklete kiegészül a rendelet 1. mellékletével.
4. § (1) Ez a rendelet 2015. november 2-án lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az Ör. 3. §-a és 4. §-a.
1. melléklet a ../2015. (…) önkormányzati rendelethez
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[1. melléklet a 26/2000. (XI. 2.) önkormányzati rendelethez]
A
21
Ügyintézés

B

……,- Ft

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Köztemetők üzemeltetésének átszervezése - kegyeleti közszolgáltatási szerződés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a következő
szövegű határozat meghozatalát:
1) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a kizárólagos tulajdonában álló Gyomaszolg
Ipari Park Kft.-t, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés
2. pontjában meghatározott köztemető kialakítása és fenntartása; továbbá a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelező önkormányzati feladatot és e törvény köztemető
fenntartására és üzemeltetésére előírt kötelezettségeket lássa el.
2) Az Önkormányzat a feladat ellátására a 2015-ös költségvetési évben 700.000 Ft-os, azaz hétszázezer forintos
támogatási keretet biztosít a 2014. évi szabad maradványa terhére.
3) Utasítja a Polgármestert, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft-vel a következő tartalmú Kegyeleti közszolgáltatási
szerződést kösse meg:
„KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
(tervezet)

amely létrejött egyrészről a
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.), képviseli: Toldi Balázs polgármester,
(továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. (5500 Gyomaendrőd, Ipartelepi út 2.) képviseli: Fekete József ügyvezető (továbbiakban:
Társaság)
között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. A Szerződés tárgya:
1.1 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott köztemető
fenntartási feladatokra figyelemmel az önkormányzati köztemetők fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos
feladatok ellátására a Társaság jogelődjével kegyeleti közszolgáltatást kötött és ennek keretében átadta a feladat
ellátásához szükséges építményeket, közműveket, tárgyi és infrastukturális létesítményeket, berendezéseket és
felszerelési tárgyakat.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában
meghatározott köztemető kialakítása és fenntartása; továbbá a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelező önkormányzati feladatok és e törvény köztemető fenntartására és
üzemeltetésére előírt kötelezettségek teljesítése céljából a Gyomaszolg Ipari Park Kft-vel az alábbi kegyeleti
közszolgáltatási szerződést (továbbiakban: Szerződés) köti az együttműködés részletes szabályozása érdekében.
1.2 Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen okiratban foglalt Szerződés a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv.
9. § (1) bekezdés ka) pontjában foglalt rendelkezések alapján nem minősül közbeszerzési eljárás-köteles
ügyletkötésnek.
2. A Szerződés időtartama:
Szerződő felek a jelen szerződést 2 hónap [5 éves] időtartamra kötik meg.
3. A Társaság feladatainak meghatározása:
3.1 A Társaság a használatába adott, gyomaendrődi 3750 hrsz alatt bejegyzett 6 ha 346 m2 területű, valamint az
5168/7 hrsz alatt bejegyzett 6 ha 5906 m2 területű, köztemető ingatlanvagyon fenntartása és üzemeltetése körében,
a jelen szerződésben foglaltak szerint megállapított, a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges, Önkormányzat által
nyújtott forrásokból, az üzleti tervében meghatározott kereteken belül az alábbi feladatok ellátását végzi:
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1. építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastukturális létesítmények, közcélú zöldterületek karbantartása,
gondozása,
2. temetkezési üzemeltetői szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyintézői feladatok lebonyolítása,
3. ravatalozó takarítása,
4. ravatalozó nyitása, zárása,
5. sírhelyek nyilvántartásának vezetése,
6. elhunytak hűtése,
7. sírnyitás és sírásás
8. utak, árkok, közművek tisztán tartása
3.2 A Társaság a Szerződés mellékletét képező, kihelyezett házipénztári és pénzkezelési szabályzat szerint, a
következő feladatokat végzi az Önkormányzat megbízásából:
1. kifizeti a ravatalozóval kapcsolatos közüzemi díjakat és tovább számlázza az Önkormányzat részére,
2. Beszedi az a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI. 2.) önkormányzati rendelet 1.
mellékletében részletezett, üzemeltetéshez kapcsolódó bevételeket az Önkormányzat nevében és elszámol az
Önkormányzat felé
4. A Szerződésben foglalt feladatok ellátásának tárgyi és pénzügyi feltételei:
4.1. Az Önkormányzat a jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott szerződéssel átadta az üzemviteli épületet
tulajdonba adta a 3. pont szerinti tevékenység eredményes teljesítése érdekében.
4.2. A Társaságnak nyújtott támogatás:
Az Önkormányzat a Társaság működőképességének fenntartására, az önkormányzati vagyon karbantartására,
illetve állagvédelmére, valamint a 3. pontban rögzített szakmai feladatok ellátására pénzeszközt ad át, melynek
mértékét a Felek minden év költségvetésében határozzák meg a Társaság előzetes üzleti terve alapján. Az előzetes
üzleti tervet az Önkormányzat felhívása alapján a Társaságnak megelőző év november hónapjában el kell
készítenie, első alkalommal 2016. január 20-ig. A támogatás havi részletekben kerül kifizetésre a Társaság által
elkészített, s az Önkormányzat által elfogadott ütemezésnek megfelelően. Az év első két hónapjában az előző évi
támogatás 1/12 – 1/12 része kerül havonta tárgyhó 10. napjáig kiutalásra.
A közszolgáltatás teljesítéséhez biztosított pénzeszköz mértéke nem haladja meg a közszolgáltatás ellátásának
nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel
összefüggésben keletkezett bevételek különbségét.
4.3. A Társaság éves üzleti terve elfogadásának részeként az Önkormányzat külön dönt az alkalmazandó
belépődíjak és bérletek áráról, mely bevétel a Társaságot illeti meg.
5. Szerződő felek jogai és kötelezettségei:
Az Önkormányzat a Társaságot megbízza a jelen szerződésben rögzített feladatok ellátásával, a Társaság pedig azt
elvállalja, az alábbi jogok és kötelezettségek tekintetében:
5.1. A Társaság a jelen szerződés alapján jogosult az 4.1. pontban meghatározott önkormányzati vagyon
birtoklására, használatára, figyelemmel arra, hogy ezen jogok gyakorlása felek által korábban a jelen szerződés 1
pontjában meghatározott szerződés alapján is megillette.
5.2. A Társaság a használatában lévő önkormányzati vagyont rendeltetésének megfelelően használhatja. A
Társaság felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes, vagy szerződésellenes használat következménye.
5.3. A Társaság köteles a vagyontárgyak műszaki állagát a jó gazda gondosságával biztosítani. A vagyontárgyak
fenntartásának költségei az Önkormányzatot terhelik. Ennek keretében a Társaságnak az alábbi kötelezettségei
állnak fenn:
- kezdeményezi az ingatlan funkciójának megfelelő karbantartását, gondoskodik az ingatlan megbízható
üzemeltetéséről, a víz-, az energia és egyéb épületgépészeti rendszerek működőképességéről, az épületek
takarításáról (ide értve a napi műszaki feladatokat és karbantartást, a víz-, az energia és más közmű-ellátást, a
közegészségügyi feladatok ellátásának biztosítását), valamint a vagyonvédelem megvalósítását;
- viseli a jelen szerződésben foglalt feladatok ellátásából fakadó terheket és a közterheket, valamint a szerződés
időtartama alatt keletkezett, másra át nem hárítható károkat. Ezzel összefüggésben a Társaság köteles az
Önkormányzatot tájékoztatni a dologban beállt károkról és a fenyegető kárveszélyről.
5.4. A Társaság köteles az önkormányzati vagyont illetően – az állag-, a környezet védelme érdekében és az
önkormányzati vagyon használatából adódó minden egyéb esetben – a vonatkozó jogszabályok, szabványok
hatósági, szakhatósági és műszaki előírások (így különösen: a közegészségügyi, a tűzvédelmi és munkavédelmi
előírások) szerint eljárni. A Társaság az átadott vagyon használata során köteles a jelen szerződésben reá háruló
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kötelezettségeket megtartani.
5.5. A Társaság köteles az üzemeltetéssel járó adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének eleget tenni,
valamint felel az adatok hitelességéért és naprakész állapotáért.
5.6. A Társaság köteles a használatában lévő vagyonnal folyamatosan elszámolni, a tárgyévben hatályos
önkormányzati vagyonrendelet, a számviteli törvény, valamint az önkormányzati vagyonnyilvántartás szabályai
szerint. A Társaság az önkormányzati vagyon tárgyairól elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amely tételesen
tartalmazza ezen eszközök könyvszerinti bruttó- és nettó értékét, az amortizáció összegét, az azokban
bekövetkezett változásokat
5.7. A Társaság köteles azonnal írásban bejelenteni az Önkormányzatnak, ha:
a) köztartozása esedékessége több mint 1 hónapja lejárt,
b) az általa használt önkormányzati vagyon összértékében bekövetkezett 10 %-os mértéket meghaladó
csökkenésről szerez tudomást,
c) a használt önkormányzati vagyonban súlyos környezeti veszélyeztetés alakul ki,
d) a használt önkormányzati vagyonnal kapcsolatban az Önkormányzat beavatkozását igénylő természeti és
környezeti károkozás történt, vagy egyéb, az önkormányzati vagyont érintő veszélyhelyzet következett be.
5.8. Szerződő felek megállapítják, hogy az Önkormányzat a jelen szerződés tárgyát képező ingó- és ingatlanvagyon
tekintetében vezetékes víz, tűz, elemi, katasztrófa és személyi kár kockázatokról szóló vagyon- és
felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik.
5.9. Azonnali hatályú felmondásnak van helye, ha:
a) a használat jelen szerződésben meghatározott célja lehetetlenné vált,
b) a Társaság a vagyontárgyakat rongálja, rendeltetésellenesen vagy szerződésellenesen használja, illetve
hasznosítja, vagy pedig egyébként fennáll a veszély, hogy azokat a Társaság a szerződés lejártát követően nem
tudja a szerződésben meghatározott állapotban visszaadni,
c) az Önkormányzat vagy a Társaság jelen szerződésben, illetve a jogszabályokban meghatározott kötelezettségeit
súlyosan megszegi.
6. A szerződés teljesítésének ellenőrzése:
6.1. A felek által megbízott személyek a szerződés teljesítését évente minden év január hónapjában felülvizsgálják
és a szerződés esetleges módosítására javaslatot tesznek.
6.2. A Társaság köteles üzleti tervét (szükség esetében aktualizált üzleti terv) a tárgyévet megelőző év
mérlegbeszámolójával egyidejűleg legkésőbb minden év április 15-ig az Önkormányzat elé terjeszteni.
6.3. Az Önkormányzat jogosult ellenőrizni a Társaság temető üzemeltetési tevékenységét valamint a Társaságot
terhelő kötelezettségek rendszeres és folyamatos betartását. Ennek során az Önkormányzat jogosult adatokat,
dokumentumokat bekérni a Társaságtól, és helyszíni ellenőrzést folytatni az Mötv. 119. § alapján.
7. A szerződés megszűnése:
7.1. A szerződés megszűnik:
rendes felmondással indoklási kötelezettség nélkül annak közlésétől számított 90 nap elteltével.
A 5.10. pontban szabályozott azonnali hatályú felmondással
7.2. A jelen szerződés megszűnésekor a Társaság köteles a használatba adott ingó- és ingatlan vagyontárgyakat –
a természetes elhasználódásra (amortizációra) tekintettel – rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a
tulajdonos Önkormányzat részére visszaadni.
A jelen szerződés megszűnése esetén a Társaság köteles tételesen elszámolni az általa használt önkormányzati
vagyonnal, átadás-átvételi eljárás útján.
9. Egyéb rendelkezések:
9.1. Jelen megállapodásra az Mötv., a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
9.2. A szerződés 6 példányban, egymással szó szerint mindenben megegyező tartalommal készült, amelyet a
szerződő felek képviselői elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírnak.
Gyomaendrőd, 2015. ………
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviseli: Toldi Balázs
polgármester

Gyomaszolg Ipari Park Kft.
Képviseli: Fekete József
ügyvezető

Mellékletek:
1. Használatba adott ingatlanok nyilvántartási értéke szerinti kimutatás
2. Kihelyezett Önkormányzati házipénztár pénzkezelési szabályzata”
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. október 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Helyi értékvédelem alá helyezés
Kmetykó János főépítész, Megyeri László aljegyző
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő Testület.
A Körösmenti Vadásztársaság a főépítészhez benyújtott kérelemmel fordult a Képviselő Testület felé, amelyben
kezdeményezte a külterületi 01468/4 hrsz-ú földrészleten lévő „Bethlen kúra” helyi egyedi értékvédelem alá
helyezését .
Az épített örökség védelméről szóló 1/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésben foglaltak
értelmében a kezdeményezést döntés hozatalra a Képviselő Testület elé terjesztem.
A fenti rendelet 3. § (5) bekezdésben foglaltak szerint „A helyi védettség alá helyezésről, valamint a védettség
megszüntetéséről a Képviselő-testület dönt.”
A kérelmező az előírt dokumentációt összeállította, amelyet az előterjesztéshez mellékelek. Az abban foglalt
szakmai indoklás mind várostörténeti, mind építészeti szempontból érdemessé teszi az épület helyi egyedi védelem
alá helyezését. Erre két önkormányzati rendelet módosításával van lehetőség.
Módosítani kell az 1/2011 (II. 1.) önkormányzati rendeletet, ki kell egészíteni annak 1. mellékletében szereplő „Helyi
védettség alatt álló egyedi értékek” felsorolását a „Bethlen Kúria épületével.
Szintén módosítani kell a 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendeletet. Annak 1. mellékletét képező szabályozási
tervlapon jelölni kell a védettséget. Erre a 314/ 2012 (XI.8.) korm rendelet értelmében csak 2015. XII. 31-ig van
lehetőség. A módosításra az egyeztetési eljárás több hónapos időszükséglete miatt már csak a következő teljeskörű
felülvizsgálatkor lesz lehetőség. A függelékben szereplő felsorolás rendelet módosítás nélkül kiegészíthető.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Helyi értékvédelem alá helyezés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a következő
normaszövegű rendelet megalkotását:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2015. (….) önkormányzati rendelete
a város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet és az épített örökség
védelméről szóló 1/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi LXV. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. § A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete kiegészül a
rendelet 1. mellékletével
2. § Az épített örökség védelméről szóló 1/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete kiegészül a rendelet 2.
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mellékletével
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
1. mellékelt a …/2015. (…) önkormányzati rendelethez
[1. melléklet a 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelethez]
Helyi védettség alatt álló épületek
„Bethlen kúra” – hrsz: 01468/4
2. mellékelt a …/2015. (…) önkormányzati rendelethez
[1. melléklet a z 1/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelethez]
„Bethlen kúra” – hrsz: 01468/4

Helyi védettség alatt álló egyedi értékek

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. október 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrőd Településrendezési eszközök 4. és 5. módosítása véleményezési
szakaszának lezárása
Kmetykó János főépítész
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete 216/2015 (IV.30) KT sz. határozatában hozzájárult a Településrendezési
Eszközök 4. és 5. sz. módosításának előkészítéséhez. A módosítás a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben
(továbbiakban: rendelet) foglalt eljárási szabályok szerint folyamatban van. A rendelet 39. § (2), (3) bekezdésében
foglaltak szerint a véleményezési szakasz Képviselő Testületi döntéssel (határozattal) zárható le.
„39. § (1) Véleményeltérés esetén a polgármester egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell
készíteni.
(2) A véleményezést követően a beérkezett véleményeket - egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is - ismertetni kell a
képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény,
észrevétel el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell.
(3) A véleményezési szakasz lezárul a (2) bekezdés szerinti döntés dokumentálásával és közzétételével.”
A véleményezési szakaszban beérkezett véleményeket, valamint az azokra adott válaszokat az előterjesztés
melléklete tartalmazza. (Vélemények 4.sz. módosítás, Véleményezési szakasz összesítő 4.sz módosítás)
A TESZK 4. sz. módosításához a Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti
Főosztály Építésügyi Osztálya és Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke adott észrevételeket
tartalmazó véleményt. Az észrevételekben több pontban kifogásolták a TESZK módosításban alkalmazott szakmai
megoldásokat., ezért az eltérő vélemények egyeztetésére 2015. október 14.-én Gyomaendrőd Város Polgármestere
egyeztető tárgyalást hívott össze. Az egyeztetésen az észrevételekre adott válaszok elfogadásra kerültek, így
eltérő vélemény nem maradt, a véleményezési szakasz lezárható.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"Gyomaendrőd Településrendezési eszközök 4. módosítása véleményezési szakaszának lezárása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a következő
határozat meghozatalát:
Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete hozzájárul a 216/2015 (IV. 30.) Gye. Kt. határozattal indított TESZK 4.sz.
módosítás partnerségi egyeztetési és a véleményezési szakaszának lezárásához az alábbiak szerint:
Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete megismerte a város Településrendezési Eszközére vonatkozó 4.sz.
módosítás terveit. A tervezett módosítással kapcsolatban a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott, előzetes tájékoztatási szakaszra és
véleményezésre biztosított határidőn belül a partnerségi egyeztetésbe bevontak és az államigazgatási szervek
részéről érkezett észrevételeket megismerte, az észrevételek egyeztetésének eredményét tudomásul vette, azokat
elfogadja. A fentiek alapján Gyomaendrőd város Képviselő Testülete a Településrendezési Eszközök 4.sz.
módosítására vonatkozó véleményezési és partnerségi egyeztetési szakaszt lezárja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. döntési javaslat
"Gyomaendrőd Településrendezési eszközök 5. módosítása véleményezési szakaszának lezárása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a következő
határozat meghozatalát:
Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete hozzájárul a 216/2015 (IV. 30.) Gye. Kt. határozattal indított TESZK 5. sz.
módosítás partnerségi egyeztetési és a véleményezési szakaszának lezárásához az alábbiak szerint:
Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete megismerte a város Településrendezési Eszközére vonatkozó 5.sz.
módosítás terveit. A tervezett módosítással kapcsolatban a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott véleményezésre biztosított határidőn
belül a partnerségi egyeztetésbe bevontak és az államigazgatási szervek részéről érkezett észrevételeket
megismerte, az észrevételek egyeztetésének eredményét tudomásul vette, azokat elfogadja. A fentiek alapján
Gyomaendrőd város Képviselő Testülete a Településrendezési Eszközök 5.sz. módosítására vonatkozó
véleményezési és partnerségi egyeztetési szakaszt lezárja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Tájékoztatást adó szerv

Válasz
igen
érkezett
nem
igen Továbbiakba
ni részvétel
nem
Vél.dok papír alapon

Gyomaendrőd Város 4.sz. Településrendezési Eszköz módosítás előzetes tájékoztatásban és a véleményezési szakaszban
beérkezett vélemények összesítője

+

1

Békés Megyei Kormányhivatal,
Építésügyi,Hatósági, Oktatási és
Törvényességi Felügyeleti
Főosztály
5600 Békéscsaba Derkovits sor 2.

+

Előzetes tájékoztatás

Az adott tájékoztatás
leírása (kivonat)

A TESZK módosítással

+ kapcsolatos Szabályokat
közöl

Azok figyelembe vétele a
tervben
-A tervezés során a megalapozó
vizsgálatokat megvizsgáltuk,
azok módosítása, új
megalapozó vizsgálat készítése
a TESZK jelenlegi
módosításához nem szükséges.
-A település igazgatási területén
felhasználható, szabad
gazdasági területek csak az
ipari park területén vannak,

az új gazdasági területek más övezeti besorolásúak, és konkrét gazdasági cél
érdekében szükségesek.
- A módosítás hiteles földhivatali alaptérképek felhasználásával készült.
- Biológiai aktivitás a település külterületén már végrehajtott erdősítések
figyelembe vételével jelentősen növekszik
- A 0112/ 9 hrsz-ú földrészlet tulajdonosa nem kívánja mezőgazdasági üzemi területté változtatni a szántóját, így az nem vonható be a módosításba.
- Környezeti vizsgálati kötelezettség alá a település egészére készülő településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv tartozik.
(2/2005 (I.11.) Korm r. 1.sz mell. 2. pont). Jelen módosításnál a várható
környezeti hatás függvényében válhatna szükségessé környezeti vizsgálat.
A környezetvédelmi szakhatóság az előzetes eljárás során tett véleményében megállapította, hogy a módosítások környezet- és természetvédelmi
előírásokba nem ütköznek, ezért jelen módosításhoz környezeti vizsgálat
nem szükséges.
1

Véleményezési szakasz
vélemények
és válaszok

- Közli, hogy a3. 4. sz módosítással
érintett terület kiváló termőhelyi
adottságú szántóterületek övezetébe
tartozik.
A megyei főépítész közlése szerint
ez 2014. 01.01.-től hatályos2013
évi CCXXIX törvény módosítása
alapján az érintett földrészletek kikerültek ebből az övezetből.
- A térségi övezetek lehatárolását
az OTRT 12/A§ (1)- ben foglaltak
szerint kéri a terveken feltüntetni.
A fenti jogszabály csak rendezési
terv készítés ese-tére írja elő ezt a
kötelezett-séget. A 282/ 2009
(XI.11) korm rendelet előírása
jelen esetben nem értelmezhető,
mert a TESZK módosítás területi
hatálya kizárja a település teljes
igazgatási területére vonatkozó
módosítás lehetőségét. A MTrTben szereplő lehatárolás a módosítással étintett területek vonatkozásában egyértelműen ábrázolja
a rendszeresen belvízjárta terület
határát A vízügyi szakhatóság hozzájárult a TESZK módosításhoz .

Továbbiakba
ni részvétel

Tájékoztatást adó szerv

Az adott vélemény leírása (kivonat)

Azok figyelembe vétele a tervben

igen
nem
igen
nem

sz

Válasz
érkezett

Gyomaendrőd Város 5.sz. Településrendezési Eszköz módosítás véleményezési szakaszban beérkezett észrevételekvélemények

+

1

Békés Megyei Kormányhivatal,
Építésügyi,Hatósági, Oktatási és
Törvényességi Felügyeleti
Főosztály
5600 Békéscsaba Derkovits sor 2.

+

A Hídfő u. 2., a Lábas u.10. , Bajcsy Zsilinszky u. 66. sz alatti telkek terület felhasználás
módosítását az OTÉK 6§ (2)-ben előírtakkal
ellentétes, attól megengedőbb szabályozásnak
ítéli meg.

Az érintett telkek jelenleg is gazdasági funkciójúak, telephelyek, tehát eltérő szerepkörű és jogi
státuszú területek.
OTÉK fogalom meghatározás:
124. Területfelhasználási egység: a település
igazgatási területének a jellemző rendeltetés
szerint megkülönböztetett területegysége, amely
azonos jellemző vagy kijelölt településfunkciónak biztosít területet.”

A fenti fogalom meghatározás a terület felhasználási egység terjeselmére nem szab korlátot. A területegység terjedelmére sem az építési törvény sem az OTÉK nem tartalmaz előírást. Az speciális esetekben egy db földrészlet is
lehet. Ilyen eset pontosan az, ha egy telektömbön belül több eltérő szerepkörű és beépítési intenzitású funkció helyezkedik el, és azok között van olyan gazdasági funkciójú telek, amely telephelynek lett kijelölve.
A Hídfő utcai és Lábas utcai telkek jelenleg falusias lakóterületen helyezkednek el. Az övezetben nem zavaró
hatású gazdasági tevékenység építményei elhelyezhetők lennének.
Az elmúl években és jelenleg is Magyarországon a pályázati kiírások diszkriminatív volta miatt csak gazdasági
területen elhelyezkedő telephelyekkel lehet pályázni. E miatt az országban számtalan, Békés megyében is több
hasonló „egytelkes” terület felhasználási egység került kialakításra.
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Békés Megyei Önkormányzat
Közgyűlése Elnöke
5601 Békéscsaba Pf.: 118.

+

3

Körös-Maros Nemzeti Park
Igazgatóság
5541 Szarvas Pf.: 72.

+

+

A módosítás megfelel Békés Megye
Területendezési Tervének, illeszkedik Békés
Megye területfejlesztési koncepciójához és
Békés megy e területfejlesztési programjához

-

Észrevételt nem tesz, az eljárás további

-

+ szakaszaiban nem kíván részt venni

4

5

6

7

8

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal
1675 Budapest, Pf.. 41
Békés Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály
5600 Békéscsaba Szarvasi út. 107
Békés Megyei Rendőr-Főkapitányság Rendészeti Igazgatóság
5601 Békéscsaba, Pf.: 124
Békés Megyei Kormányhivatal
Földhivatali Főosztály
5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 1.
Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Hivatala
1555 Budapest, Pf.: 70

Békés Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természet9
védelmi Főosztály
5701 Gyula, Pf.: 99.
Békés Megyei Kataszrófavédelmi
10 Igazgatóság, Vízügyi Szakhatóság
5602 Békéscsaba, Pf.: 60
Békés Megyei Kormányhivatal
11 Népegészségügyi Főosztály
6500 Békéscsaba, Kétegyházi út 2.
Bács-Kiskun Megyei Kormány13 hivatal Erdészeti Igazgatósága
5700 Gyula, Keretes u.18.
Békés Megyei Kormányhivatal,
Békéscsabai Járási Hivatala Járási
14
Építésügyi és Örökségvédelmi O.
5601 Békéscsaba, Pf.: 512.

Észrevételt nem tesz, az eljárás további

+

+ szakaszaiban nem kíván részt venni

+

+ szakaszaiban nem kíván részt venni

Észrevételt nem tesz, az eljárás további

+

+

A módosításhoz a hozzájárulást megadja
Észrevételt nem tesz, az eljárás további

+

+ szakaszaiban nem kíván részt venni

-

-

-

-

+

+

A dokumentációban foglaltak a honvédelem
érdekeit nem érintik, a Magyar Honvédség
nemzeti és szövetségi feladatai végrehajtása
biztosított, ezért az abban foglaltakkal
kapcsolatban külön észrevételt nem tesz.

+

+

A módosításokkal egyet ért, további
észrevételt nem tesz.

-

+

+

Kifogást nem emel, az eljárás további
szakaszaiban is részt kíván venni

-

+

+

A dokumentáció közegészségügyi
szempontból nem kifogásolható

-

+

+

-

+ Észrevétel nem érkezet
Az örökségvédelmi hatástanulmány készítési
kötelezettség szabályait közli. Megállapítja
+ ,hogy mind a telepűlésfejlesztési koncepció,
mind a TESZK rendelkezik 10 évnél nem
régebbi hatástanulmánnyal.

Tekintettel arra, hogy a település hatályos örökségvédelmi hatástanulmánnyal rendelkezik, valamint a Kötv.85/A § (1) és (2) bekezdéseiben
foglaltak a TESZK módosításra nem terjesztik ki
az örökségvédelmi hatástanulmány készítés, vagy
aktualizálás kötelezettségét (az aktualizálás

kifejezés a törvényben nem is szerepel), jelen
módosításhoz új örökségvédelmi hatástanulmányt
nem készítünk. A 314/ 2012 (XI.8.) kormányrendelet 45§ (1), és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint a módosított TESZK 2018 XII. 31.-ig hatályban tartható.

15

16

17

19

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Bányászati Osztály
5001 Szolnok, Pf.:164
Forster Gyula Nemz.
Örökséggazdálkodási és
Szolgáltató Központ
1535 Budapest, Pf. 721.
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi Vasúti és Hajózási
Hivatala
1387 Budapest, 62. Pf.:30.
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
6701 Szeged, pf.:689

Észrevételt nem tesz, az eljárás további

+

+

+

+

+

+ szakaszaiban nem kíván részt venni

-

+ Észrevétel nem érkezett

-

Észrevételt nem tesz, a módosítás elfogadását
támogatja

+ Észrevétel nem érkezett

-

-

Békéscsaba 2015. október 2.
Összeállította:

Csaba Márton
TT/1 04-0024

- AZ OTrT 6.§ (2)- ben foglalt
követelmények teljesülése
igazolását kéri. A végleges tervben
pótoljuk.

2

3

4

5

6

Békés Megyei Önkormányzat
Közgyűlése Elnöke
5601 Békéscsaba Pf.: 118.

Körös-Maros Nemzeti Park
Igazgatóság
5541 Szarvas Pf.: 72.
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal
1675 Budapest, Pf.. 41
Békés Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály
5600 Békéscsaba Szarvasi út. 107
Békés Megyei Rendőr-Főkapitányság Rendészeti Igazgatóság
5601 Békéscsaba, Pf.: 124

+

Részletes tájékoztatást ad a
területrendezési tervekkel
kapcsolatos követelményekről. A 2.és 3. sz módosítás terveit kéri megküldeni. szerkezetben tartalmazzák.

+

+

+

A véleményezési dokumentáció
a területrendezési terveknek
való megfelelést tartalmazza. A
mellékelt tervlapok a korábbi
módosításokat egységes

Természetvédelmi szempontból kifogás,
észrevétel nem merült fel, , az eljárás további
szakaszaiban nem kíván részt venni

-

- A rendszeresen belvízjárta területen kijelölt beépítésre szánt terület
kialakítását csak az OTrT 23. szakaszának előírása szerint a vízügyi
igazgatási szerv hozzájárulása esetén fogadja el.
A Vízügyi igazgatási szerv az előzetes tájékoztatási szakaszban részletes elfogadó nyilatkozatot tett, kifogást nem emelt.
-

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. melléklet értelmében, mivel a település légi közlekedéssel
nem érintett, nem kell megkeresni

+

7

Békés Megyei Kormányhivatal
Földhivatali Főosztály
5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 1.

+

8

Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Hivatala
1555 Budapest, Pf.: 70

+

+

+

+

A módosítással egyetért, az eljárás további
szakaszaiban nem kíván részt venni

-

-

Módosításokhoz hozzájárul, az eljárás további
szakaszaiban nem kíván részt venni

-

-

A módosítással kapcsolatban kifogást nem
emel, megállapítja, hogy az új beépítésre
szánt területek átlagos, vagy az alatti minőségi
osztályú termőföldeket érintenek, az eljárás
további szakaszaiban részt kíván venni

-

Részletes szakmai indoklása alapján
kifogást nem emel.

Észrevételt nem tesz, az eljárás további
szakaszaiban nem kíván részt venni

-

-

2

9

Békés Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
5701 Gyula, Pf.: 99.

Békés Megyei Kataszrófavédelmi
10 Igazgatóság, Vízügyi Szakhatóság
5602 Békéscsaba, Pf.: 60
11

12

13

14

15

16

17
18

Békés Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
6500 Békéscsaba, Kétegyházi út 2.
Békés Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc- biztonsági és
Földművelésügyi Főosztály
5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 4.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága
5700 Gyula, Keretes u.18.
Békés Megyei Kormányhivatal,
Békéscsabai Járási Hivatala Járási
Építésügyi és Örökségvédelmi O.
5601 Békéscsaba, Pf.: 512.
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal Szolnoki
Bányakapitányság
5001 Szolnok, Pf.:164
Forster Gyula Nemz.
Örökséggazdálkodási és
Szolgáltató Központ
1535 Budapest, Pf. 721.
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi Vasúti és Hajózási Hiv.
1387 Budapest, 62. Pf.:30.
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
5701 Gyula, PF.: 19.

Kifogást nem emel, az eljárás további
szakaszaiban részt kíván venni

-

A módosítással egyet ért , további
észrevételt nem tesz

Részletes tájékoztatást ad a katasztrófa
védelmi és vízügyi követelményekről, az
eljárás további szakaszaiban nem kíván részt
venni

-

-

Kifogást nem emel, az eljárás további
szakaszaiban részt kíván venni

-

Közegészségügyi szempontból nem
kifogásolható

+

Hatáskör hiányát állapítja meg, az eljárás
további szakaszaiban nem kíván részt venni

-

-

+

Nem válaszolt, az eljárás további
szakaszaiban nem kell értesíteni

-

-

+

Műemléket, műemléki környezetet, régészeti
lelőhelyet nem érint, az eljárás további
szakaszaiban nem kíván részt venni

-

-

+

Részletes tájékoztatást ad , megállapítja, hogy
a módosítás nyilvántartott szilárd ásványi
nyersanyag lelőhelyet nem érint, az eljárás
további szakaszaiban nem kíván részt venni

-

-

+

+

Nem válaszolt, az eljárás további
szakaszaiban nem kell értesíteni

-

-

+

+

Nem válaszolt, az eljárás további
szakaszaiban nem kell értesíteni

-

-

+

Kifogást nem emel, Az eljárás további
szakaszaibn nem kíván részt venni

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3

Nemzeti Média- és Hírközlési
19 Hatóság Hivatala
6701 Szeged, pf.:689

+

+

Tájékoztatást ad a szakágat érintő követelményekről, véleményezésre kéri a tervet a
szakági alátámasztó munkarészekkel

A tervmódosítás hírközlési létesítményeket
nem érint

Vélemény nem érkezett

Békéscsaba 2015. október 2.
Összeállította:

4

Csaba Márton
TT/1 04-0024

6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. október 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Pályázati kiírás települési főépítész feladatok ellátására
Dr. Uhrin Anna jegyző
Dr. Uhrin Anna jegyző
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 16. pontja szerint az önkormányzati
főépítész a helyi önkormányzati településrendezési, valamint a törvényben meghatározott egyéb építésügyi
feladataival kapcsolatos döntés előkészítő személy.
A települési önkormányzat az építésügyi feladatát, a helyi rendelet megalkotásával és a kapcsolódó sajátos
jogintézményekkel kapcsolatos tevékenységét a települési főépítész közreműködésével látja el. A főépítész
feladatait elsősorban a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint a helyi településrendezési előírások tartalmáról
szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció valamint a településképi bejelentési és
véleményezési eljárás szabályairól szóló 2/2013. (II.1.) önkormányzati rendelet határozza meg.
Kmetykó János települési főépítész határozott idejű megbízása 2015. december 31-vel lejár. Gyomaendrőd Város
Képviselő-testülete 569/2014. (XI. 27.) Gye. Kt. határozatával úgy döntött, hogy pályázatot ír ki 2016. január 1-jétől a
főépítészi munkakör betöltésére.
A főépítészi tevékenység ellátható kinevezéssel köztisztviselőként, vagy - az összeférhetetlenségre, a minősített
adatra és a felelősségre vonásra vonatkozó jogszabályi előírásokra való figyelemfelhívást is tartalmazó, a feladatkör
ellátására vonatkozó írásban megkötött - megbízási szerződés alapján. Jelenleg Gyomaendrődön az utóbbi
keretében történik heti egy napon a feladat ellátása. A főépítész az ügyfélfogadási rendhez igazodva szerdai
napokon végezi a településen a tevékenységét. A fenti időtartam a gyakorlati igények szerint elégségesnek
bizonyult.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat
elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Pályázati kiírás "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázati kiírás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési főépítész feladatok ellátására az alábbi
pályázatot írja ki:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz. )
pályázatot hirdet
főépítészi feladatok
megbízási szerződés alapján történő ellátására.
24

Jogviszony időtartama: - határozott idejű – 3 év időtartamra szóló megbízás.
Ellátandó feladatok:
Főépítészi feladatok ellátása: A mindenkori hatályos jogszabályokban foglaltak szerint, így különösen:
·
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvényben,
·
a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben,
·
a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos
szakmai konzultáció valamint a településképi bejelentési és véleményezési eljárás szabályairól szóló 2/2013. (II. 1.)
önkormányzati rendeletben
·
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben
foglalt feladatok ellátása.
Megbízási feltételek:
·
magyar állampolgárság,
·
cselekvőképesség,
·
büntetlen előélet,
·
a 190/2009. Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt szakirányú felsőfokú végzettség - építész
mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség, vagy
településmérnöki mesterképzési szakon szerzett okleveles településmérnök, vagy azzal egyenértékű
szakképzettség
Főépítészi vizsga vagy az alóli mentesülés a 190/2009.(IX.15.) Korm.rendelet 4. §, valamint a 12. § (4)
bekezdése alapján
·

legalább 5 év szakmai gyakorlat,
a 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 6. § -ban meghatározott összeférhetetlenségi körülmények hiánya,

·
köteles legalább heti 1 alkalommal a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalban egyeztetést,
ügyfélfogadást tartani, megbízatását személyesen ellátni
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
·
részletes szakmai önéletrajz,
·
iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai,
főépítészi vizsga meglétének/vagy a vizsga alóli mentesség igazolása,
·

főépítészi tevékenység ellátására vonatkozó elképzelést tartalmazó motivációs levél,
a feladat ellátására vonatkozó árajánlat,

·
a pályázó nyilatkozata a legalább ötéves szakmai gyakorlat meglétéről;
·
három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
·
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
·
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja
A feladat ellátásának kezdő időpontja:

2016. január 1. napjától.

A pályázat benyújtásának határideje:

2015. november 30.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt: Toldi Balázs polgármester a 06-66-386-122 telefonszámon. Email:
polgarmester@gyomaendrod.hu
Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a településen tervtanács nem működik.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton: Gyomaendrőd Város Önkormányzata címére történő megküldés (5500 Gyomaendrőd Selyem út 124.
sz)
Személyesen : Gyomaendrőd Város Önkormányzata Titkárságán 5500 Gyomaendrőd Selyem út 124. sz.
Kérjük a borítékra feltüntetni az alábbi megnevezést: főépítész
Pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok alapján a Képviselő-testület dönt. A pályázók az eredményes pályázat elbírálását követően
értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók pályázati anyagát az értesítéssel egyidejűleg postai úton
visszaküldjük.
A döntéshozó fenntartja magának a visszavonás valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidőt követő képviselő-testületi ülés időpontja.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye:
Gyomaendrőd Város honlapja www.gyomaendrod.hu
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. október 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Városmarketig terv 2016
Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata folyamatosan dolgozik a várost érintő, városfejlesztést befolyásoló
stratégiákon, terveken. A stratégiakészítési folyamat során felmerült egy városmarketing terv elkészítésének az
ötlete. Ilyen tevékenységet a város idáig nem végzett. A helyi sajátosságokat figyelembe véve, meghatározásra
került az a három célcsoport, melyre a városmarketing terv koncentrálni kíván.
Ezek az alábbiak:
a város lakossága
a befektetők, vállalkozók
a turizmusban résztvevők.
A marketing terv célja, hogy támogassa a településfejlesztési törekvéseket, stratégiai céljainak meg kell egyezniük a
városfejlesztés céljaival, figyelembe kell vennie a városban tervezett fejlesztési elképzeléseket, ezáltal hozzájárulva
a város eredményességéhez.
A marketingtervben foglalt prioritások az alábbiak:
·
Gyomaendrőd mint élettér imázsának javítása
·
Gyomaendrőd mint vállalkozási-befektetési terület imázsának javítása
·
Gyomaendrőd mint turisztikai célterület imázsának javítása
A városmarketing terv a célokat marketing szempontból közelíti meg, mivel az átfogó marketingtevékenység is
segítheti a városfejlesztés céljait.
A 2016-ra vonatkozó városmarketing terv, mint vitaanyag konkrét cselekvési programokat tartalmaz a fejlődést
megalapozó, és a célok elérését biztosító aktivitások irányvonalának és alapelvek megfogalmazása mellett. A
következő évet érintő marketing tervben már fel lehet használni az első év tevékenységéből levonható
tapasztalatokat.
A 2016-ra vonatkozó terv – amely az előterjesztés mellékletét képezi – elfogadását követően kell meghatározni a
konkrét feladatokat és végrehajtásuk idejét, módszerét. A tervben foglaltak megvalósításával az alábbi célokat
kívánjuk elérni:
§ kialakul a korábbi sztereotípiákat meghaladó új, vonzóbb városimázs;
§ javul és nő a város ismertsége;
§ nő a város turisztikai vonzereje, így emelkedik a város iránt érdeklődők száma;
§ erősödik a lakosságban a település iránti kötődés;
§ hozzájárul a városban lévő vállalkozások versenyképességének javításához;
§ vonzóbbá válik városunk a befektetők számára.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és foglaljon állást a Gyomaendrőd Város
2016-ra vonatkozó városmarketing elképzeléseiben.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"2016-ra vonatkozó városmarketing terv elfogadása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
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szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016-ra vonatkozó városmarketing elképzeléseket
megismerte, és annak célkitűzéseivel egyetért.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

28

Városmarketing
2016.

Vitaanyag

Vezetői összefoglaló
A marketing szó hallatán a legtöbbek a különféle reklámokra gondolnak, pedig
mindezek már csak a legvégső „termékei” egy-egy konkrét marketingtevékenységeknek. A
városmarketing (településmarketing) a marketingtudományok egyik ága.
Egy település célja a fejlődés, a fejlődés célja pedig a települést eredményesen
működtetni, ami például a magas lakossági életszínvonal biztosítását vagy a potenciális vevők
számára történő hatékony termékértékesítést foglalja magában. Ha termékről beszélünk, akkor
azt valakinek elő kell állítania, illetve valaki azt igénybe is veszi. Városi szintre vetítve ez a
következőt jelenti:
GYÁRTÓ
- Önkormányzat
- Intézmények
- Vállalkozások
- Civil szervezetek
- Lakosok

TERMÉK (példa)
- Városi beruházás
- Szociális
juttatások
- Oktatás
- Képzett
munkaerő
- Ügyintézés

VEVŐ
- Helyi lakosság
- Vállalkozók,
befektetők
- Turisták
- Döntéshozók

Gyomaendrőd életében a városmarketing tevékenység elindítása befolyásolhatja a város
sikerességét.. Ez meghatározza azt a feladatot, hogy a helyi erőforrások feltérképezését
követően összeállítsunk egy olyan városmarketing tervet, melyben az elvégzendő feladatok
meghatározását követően forrásokat rendeljünk. Ki kell alakítanunk egy Gyomendrődöt
egységesen bemutató arculatot, mely a belső és a külső piac számára is emészthető és jó
értelemben véve eladhatóvá teszi a várost és értékeit. Ezt a gondolatot továbbvíve, ez a
fejlődés begyűrűzik a gazdasági és kulturális életbe, és mint egy multiplikátor nem hagyja
konzerválni a jelenlegi állapotot, hanem elmozdítja a várost jelenlegi helyzetéből, állapotából.
A tanulmány elkészítésének az a célja, hogy kialakulhasson a Gyomaendrődi városimázs, és
a város elnyerje méltó helyét Békés megyében, Magyarországon és az Európai Unióban. Ez
azonban nem fog megvalósulni megfelelő szintű összefogás nélkül, amihez minden olyan
részt venni kívánó segítőkre szükség van, akik ötleteivel, munkáival és elvárásmentes
segítségével, valamint lokálpatriotizmusával hajlandó és képes segíteni azt a munkát, melynek
jelenleg a legelején járunk. Ez megtérülő anyagi áldozatokkal fog járni, de hisszük, hogy egy
jó városmarketinggel Gyomaendrőd fejlődési pályára állítható, különösen akkor, ha a
tervezett Békés megyét is érintő országos infrastrukturális fejlesztések megvalósulásával
párhuzamosan kialakul a Gyomaendrődi város imázs a köztudatban is, ami alatt értjük a

lakosokat, munkáltatókat, befektetőket, ide látogatókat, turistákat, és mindenkit, aki a város
iránt bárminemű érdeklődést tanúsít. Az egyik legfontosabb feladat, hogy megtaláljuk azt az
eszközt, amelyen a leghatékonyabban tudjuk értékesíteni, amit értékesíteni szeretnénk, ezért a
feladathoz kell megtalálni a megfelelő csatornát. A 2016-os év egy teszt lesz, ahol minél
szélesebb kört kell kipróbálni a tervben felsorolt elemek közül, és azok hatékonyságát
folyamatosan tesztelni, mérni kell, hogy a következő évben már a hatékonyabb eszközökre
tudjuk helyezni a hangsúlyt, így folyamatosan tudjuk fejleszteni a városmarketinget
Gyomaendrődön.

A városmarketing szerepe, jelentősége
Mi a marketing?
A „Marketing olyan társadalmi és vezetési eljárás, amelyek segítségével egyének és
csoportok termékeket és értékeket alkotnak s cserélnek ki egymás között, miközben
szükségleteiket és igényeiket kielégítik.” [Kotler 1998.]
Mit jelent a marketing városi szinten?
A mai világ jellemzőiből adódóan (például: az internet széleskörű elterjedése vagy az
emberek fogyasztói magatartásában végbemenő változások miatt) a szolgáltatások értéke,
benne a pihenési, közművelődési, oktatási és szórakozási lehetőségek összessége teremti meg
mára egy város értékét és ez által élhetőségét.
A városmarketing így egyrészt egy sajátos településpolitikai, fejlesztési eszköz,
melynek célja előmozdítani a lakók és a település érdekében munkálkodók, cselekvő
intézmények, cégek, egyének igényeinek, érdekeinek kielégítést. Ugyanakkor egy szintetizáló,
koordináló szerepet is betölt, amely egységes arculat (imázs) formájában megjeleníti,
pozícionálja, kommunikálja a települést.
Városmarketing szempontból tehát a termék maga a város, vagyis a hely, a terület, az
általa kínált adottságok, értékek, lehetőségek, élmények, szolgáltatások, produktumok. Ezek
adják tulajdonképpen a városmarketing során kommunikálni kívánt termékeket (ajánlatokat)
is, amelyek a vevők és a célcsoportok igényeinek, szükségleteinek kielégítését teszik
lehetővé.
A termékek egy része közjavak, amelyek tulajdonosa az önkormányzat vagy az állam
(például: utca, telek, természeti adottság). Más részük viszont magántulajdon, amely helyi

vagy máshol élő magánszemélyek, vállalkozások, szervezetek tulajdonát képezi (például:
étterem, panzió). Ebből eredően nagyon fontos, hogy az egyes tulajdonosok között megfelelő
kommunikáció alakuljon ki a közös cél érdekében. A jól felépített városi szintű
marketingkommunikációs tevékenységek révén meg kell ismertetni és tudatosítani a település
erősségeit, előnyeit, lehetőségeit, illetve formálni az egységes identitást. A marketingmunka
sikere leginkább abban mérhető, hogy mennyire pozitív és milyen közel esik egymáshoz az
objektív állapot (tények, tényleges teljesítmények) és a szubjektív imázs (a célcsoportok által
a városról alkotott megítélés).
Mi az imázs?
Maga az imázs a területidentitás visszatükröződésének lényeges eredménye, a „városi
termék” alapmegjelenése, ami alapján a célcsoportok kialakítják a hozzá való viszonyukat és
a döntésükkor az erre épült bizalomra építenek. A bizalomnak itt döntő jelentősége van,
hiszen a város termékei sok esetben fizikailag nem megfoghatóak (pl: szolgáltatás), vagyis a
vevő (célcsoport) nem konkrét fizikai terméket vesz meg, hanem az abba fektetett bizalmát,
hitét, vagyis a termékről kialakított imázsa alapján cselekszik. A városmarketingnek így azt az
eszköztárat kell meghatároznia, amellyel a leghatékonyabban tudja elérni és megnyerni a
célpiacát.
Kinek a feladata a városmarketing?
A városmarketing tulajdonképpen a településen élő és tevékenykedő valamennyi ember
együttes cselekvéseiből áll össze. Ezek spektruma a mindennapi tevékenységektől (például: a
ház előtti virágosítás) egészen a tudatos kommunikációs munkáig (például: turisztikai
kiajánlók) terjed. A városmarketing akkor lehet igazán sikeres, ha tudatos és folyamatos
kommunikációval egy hosszú távú „magatartást formáló mechanizmus” alakul ki az
önkormányzat, a helyi lakosok, valamint vállalkozók, intézmények, szervezetek között.
Mi a városmarketing célja?
Mindezek alapján Gyomaendrőd számára a következő célt fogalmazhatjuk meg:
Gyomaendrőd városmarketing célja a település egyedülálló természeti, társadalmi és
gazdasági adottságainak, előnyeinek és lehetőségeinek a bemutatása és kommunikálása az
elérni kívánt célcsoportok részére, a város minél szélesebb körű „értékesítése, elfogadtatása” a
külső és belső célcsoport számára.

Helyzetértékelés
Az elképzelés szerint egy városmarketing terv elkészítését tűztük ki célul elsősorban
azokat az elképzeléseket és lehetőségeket feltérképezve, amelyek Gyomaendrőd számára a
2016. évben már látható és érezhető eredményeket produkálhatnak. Áttekintve a korábbi évek
marketing tevékenységét megállapítható, hogy nem volt városmarketing. Megvalósult
marketing a településen szigetszerűen. Például a GYÜSZ-TE, a Liget Fürdő, a, illetve az
Önkormányzat és intézményei is folytatott marketing tevékenységet, viszont ezek
hatékonysága nem volt olyan jó, mintha ez összehangolásra került volna. Minden marketing
tevékenységnek megvolt a maga célja, időnként egymásnak is ellentmondó megoldásokat
szülve. A koordinált városmarketing megvalósításával a marketing tevékenység hatékonysága
és költséghatékonysága egyszerre bekövetkezhetne.
Gyomaendrőd esetében az elmúlt évek marketingkommunikációs tevékenységeit
megvizsgálva elmondható, hogy azok elsősorban a város turisztikai lehetőségeiről szóltak.,
Az 1997 óta működő helyi Tourinform iroda gondozásában készültek bizonyos városi
kiadványok, amelyek a település turisztikai lehetőségeit mutatták be és továbbították azokat
az utazó célközönség számára. A helyi Liget Gyógyfürdő is rendszeresen részt vett különféle
turisztikai kiállításokon és állította össze saját szóróanyagait, ajánlatait. Az egyes városi
rendezvények vagy programok a legtöbb esetben csak a helyi, illetve a szűkebb térségi
lakókat tudták megszólítani.
Mi az amit a városmarketing megvalósításával el kívánunk érni:
A városmarketing megvalósításával szeretnénk felrázni a város gazdasági, foglalkoztatási
turisztikai állapotát. A városmarketingnek ki kell térnie a két fő húzó ágazatra, mely
Gyomaendrődön a gazdasági marketing és a turisztikai marketing.
Gyomaendrőd helyzetét tekintve a Budapest-Bukarest fő vasútvonal mellett fekszik, illetve
elkészültek a tervek egy Gyomaendrőd-Nagyvárad közötti vasúti leágazásra is. Közúti
csatlakozás szempontjából a 47-es főút keresztülmegy a településen. E mellett a települést
körülöleli a Hármas-Körös folyó, mely akár hajózhatóvá is válhatna. A település rendelkezik
ipari parkkal, melyben jelenleg élelmiszeripari, építőipari, közszolgáltató, gabonatároló cégek
is tevékenykednek. A fejlesztési tervekben szerepel az ipari park közműellátottságának a
fejlesztése, illetve igény szerinti kibővítése is. Jelenleg is van néhány szabad terület, mely a

beruházók számára értékes lehet. Az ipari park a vasút és a 47-es főút találkozásánál található,
tehát kihangsúlyozható a logisztikai potenciál.
A településen sok kiadó és eladó kereskedelmi, tároló, illetve lakó ingatlan található,
melynek gazdasági lehetőségét is figyelembe kell venni, a marketingterv elkészítésekor. Nem
elhanyagolható turisztikai szempontból a Liget Fürdő, és számos szálláshely is a településen
található 16 holtág partján. A településen jelentős hagyományai vannak a nyomdaiparnak, a
cipőiparnak, a bútoriparnak, a sütőiparnak. Jelenleg több vegyesvállalat is működik.
Városmarketing szempontból nagyon fontos, hogy a város rendezett és tiszta képet mutasson
az ide látogató, vagy átutazók számára, hogy jó hírünket vigyék. Ebben az irányban történt
előrelépés az elmúlt időszakban, amit folytatni kell.

A gazdasági marketing korábbi tevékenységei
Korábbi években a helyi gazdasági szereplők részéről voltak próbálkozások gazdasági
marketinget érintő tevékenységek megvalósítására, például kiadványok az ipari park bérelhető
területeiről, de ez a tevékenység a terület fogyásával ellaposodott. Készültek fürdőfejlesztési
tervek, koncepciók, ezek megvalósítása még várat magára. Egy dolog biztos, hogy szükség
lenne ennek a tevékenységnek az erősítésére, hogy a foglalkoztatási helyzet javulhasson.
Szükséges lenne olyan befektetőket idehozni, akik hajlandóak lennének a munkaerőpiacot
befolyásoló

fejlesztéseket

megvalósítani.

Ehhez

olyan

gazdasági

városmarketing

tevékenységre van szükség, ami a jelenleg helyben tevékenykedő, és ide érkező
vállalkozásokat is eléri. Ezt a tevékenységet célszerű lenne kettéválasztani, külön kezelendő a
már helyi, és ide vonzandó vállalkozás.
Helyi cégek
-

megfelelő

Leendő gyomaendrődi cégek
gazdasági

kapacitás
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minden

évben,
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segítség az idetelepülésben

az

adók

-

rendezett, tiszta városi megjelenés

Egy agresszív gazdasági városmarketing megvalósítása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a
városban rejlő gazdasági potenciál kiaknázásra kerülhessen. Meg kell keresnünk azokat a
lehetőségeket, csatornákat ahol egy jól irányzott kampánnyal gyorsan hatékony eredményt
tudunk elérni. Egy jól működő honlap a mai világban elengedhetetlen, és a különböző
hírcsatornák

használata

is

nélkülözhetetlen

a

gazdasági

marketingtevékenység

megvalósításához. Meg kell keresnünk azokat a szaklapokat, és szervezeteket, kamarák,
vállalkozók országos szövetségét, stb. ahol a szájhagyományt és a szervezetben rejlő
lehetőségeket is illetve a szervezetben lévő tagok ismeretanyagát, információit is fel tudjuk
használni. Napjainkban az egyik legköltséghatékonyabb marketingeszköz a sajtómegjelenés
generálás. Ehhez napi szintű információt szükséges szolgáltatni a városban történő pozitív
eseményekről, történésekről, melyeket elsődleges hírforrásként a város honlapján érdemes
megjeleníteni.

A helyi termék, mint városmarketing eszköz
A gazdasági marketing egy területeként felvetjük a helyi termékek gazdasági marketingbe
történő bevonásának lehetőségét. Ezt a lehetőséget mindenféleképpen meg kellene ragadni,
meg kell találnunk azokat a termékeket, amelyek a település jó hírét víve, beépülhetnek az
emberek tudatába, és gyökeret is verhetnek benne, így hosszú távon fejlődést eredményezve a
településen. Ez a termék lehetne például a homoktövis-lekvár, mely jelenleg egy helyi
specialitás. Lehetne a szilvából készült ételek, lekvárok, italok, is, de ne feledkezzünk meg a
sajtról, és túróról sem. Ennek kapcsán át kell gondolni a helyi márka, helyi brand
kialakításának, és a bekerülési lehetőség módszertanának kidolgozását. Ebben a kérdésben
számolhatnánk a szociális szövetkezetben rejlő, vagy akár a közmunkában lévő
lehetőségekkel is. Meg kell vizsgálnunk a saját környezetünket, miben van potenciális
lehetőség, meg kell vizsgálni gazdaságossági szempontok alapján is, ez után lehet eldönteni,
hogy érdemes-e belevágni, vagy sem.

Turisztikai marketing tevékenységek
A helyi TDM szervezet (GYÜSZ-TE) 2012-ben többek között azzal a céllal kezdte meg
működését, hogy Gyomaendrődöt a nemzetközi és hazai turisztikai piacon pozícionálja és
hogy „az önkormányzattal karöltve egy megalapozott újszerű marketingstratégiát” alakítson
ki. A TDM szervezet létrehozásával a Gyomaendrőd Város Önkormányzatát, a helyi
turisztikai vállalkozásokat és turisztikai attrakció-üzemeltetőket tömörítő szakma-specifikus

szervezettel egy olyan rendszert kívánt, és kíván kialakítani, melyben szakmailag
megalapozott, rendezett döntési struktúrában a közös célok elérhetővé válnak. Ebben fontos
szerepet szán a meglévő értékek, attrakciók termékké fejlesztésének, ugyanakkor a
piacképes szolgáltatási csomagok létrehozásával jelentősen növelhető a desztináció
látogató-vonzó képessége, egyben versenyképessége.
A szervezet a város ismertségét támogató sokszínű tevékenységet végzett, melyből a
legfontosabbak:
Pályázatfigyelés, Termékfejlesztés Marketing jellegű tevékenységek,Technológiai
jellegű kivitelezések,Szervezeti munkálatok
A sikeres és fejlődő városok nem azért értek el kiemelkedő sikereket, mert valamiféle
rendkívüli adottságokkal rendelkeznek, hanem azért, mert felmérték addigi jelenlegi
helyzetüket, meghatároztak az elérni kívánt célt, aminek érdekében konkrét terveket állítottak
össze és hajtottak végre, valamint a rendelkezésre álló forrásokat is ezek alapján
koncentrálták. Gyomaendrőd számára mindez ugyanígy lehetséges, hiszen a település gazdag
értékkínálattal rendelkezik, amelynek egyes elemeit egy egységes és elfogadott képbe
rendezve meg lehet (és kell is) ismertetni és erősíteni a célközönséggel.
Hazai példák alapján jól látható, hogy egy városi (turisztikai) marketingtervdokumentumban meghatározott célok és azok elérését támogató tevékenységek révén
milyen településfejlesztő hatások érhetők el:
Miskolc: arculatváltás – hogyan lesz egy iparvárosból kellemes városi környezetet
biztosító település mind a helyi, mind az utazó célközönség számára
Tata: identitáserősítés – az iskolákban külön tantárgyként tanulják a gyerekek a város
történetét, nevezetességeit
Nyíregyháza: új piacok megnyerése – célzott és egységes megjelenés révén a lengyel
utazók figyelmének felkeltése
Gyenesdiás: családbarát imázs kialakítása – a városi lehetőségek (pl.: játszóterek) és a
turisztikai kínálatok (pl.: gyermekprogramok, játékok a szálláshelyeken) gyermekes
családokra szabása
Az eddigi marketingkommunikációs eredmények hatásai leginkább a város turisztikai
életében figyelhetők meg, ahol elsősorban a vendégéjszakák száma, az egyes attrakciók
látogatottságai

adatai,

honlaplátogatottsági

és

szolgáltatásfejlesztési adatok szolgálnak információkkal.

optimalizálási

statisztikák,

Mindezek azonban nem adnak teljes képet a teljes hatásról, hiszen a vendégek által
tovább adott pozitív vagy negatív véleményeket ezidáig nem tudtuk nyomon követni,
legfeljebb csak mérni a változó vendégforgalomban. Azt viszont igen, hogy milyen képet
kíván Gyomaendrőd kommunikálni mind az utazók, mind a helyi célközönség számára.
egy lehetőségként: Gyomaendrőd egy csendes, nyugodt, békés szigete a
Körösök ölelésének, ahol egy kellemes városi környezetben adódik
lehetőség a mindennapok fáradalmaitól elszakadva a testi-lelki
feltöltődésre, emlékezetes élmények és tapasztalatok szerzésére, a
település természeti és társadalmi-kulturális értékeinek fenntartható
módon való, példaértékű „gazdálkodásával”.
Jelen pillanatban Gyomaendrőd város gazdasági teljesítménye elmarad az országos
szinttől és a társadalmi-kulturális élete is átlag alattinak mondható. Turisztikai szempontból
vannak olyan települések, amelyekkel a város nem veheti fel a versenyt (és nem is kell),
azonban vannak olyanok is, akik mellé fel tud zárkózni. A lényeg, hogy a város ne követő
legyen, hanem saját adottságaira alapozva „újdonságteremtő”. Még megvannak azok az
értékek, amelyek újrafelfedezésével erősödhet a térségi összefogás, identitás, és mindezeket
meg kell ragadni és támogatni azokkal az adottságokkal, eszközökkel, módszerekkel és
tudással, amelyek alkalmazásával elősegíthető a térségi fejlődés. Fontos megemlíteni, hogy
ezek az adottságok rég óta rendekezésre állnak, pont ezért vélhetően a helyieknek fel sem
tűnik, hogy egy turisztikai paradicsomban élnek, csak a szüretelést még nem kezdtük el. Nem
állíthatjuk, hogy megtaláljuk a legjobb megoldást, de hisszük, hogy ennek egyik meghatározó
eszköze lehet egy városi (turisztikai) marketingterv elkészítése és az abban foglaltak
megvalósítása.
A városi (turisztikai) marketingtervtől hosszabb távon várt eredmények, hatások (a
legfontosabbakat megemlítve):

Gazdasági hatások
-

-

-

a helyi adóbevételek
növekedése (IFA, IPA,
építményadók,
gépjárműadók)
más módon nem
értékesíthető erőforrások
hasznosítása (pl: táj,
vízpart, hagyományok)
egyéni, vállalati és

Társadalmi hatások
-

-

a helyi életminőség
javulása
a helyi életszínvonal
emelkedése, a lakosság
megtartása
az urbanizációs folyamat felgyorsulása, támogatása
(infrastruktúra,
szolgáltatások fejlődése)

Hatások a természeti
környezetre
természetvédelmi
területek védelme,
megőrzése
a természeti értékek
minőségének biztosítása
tájba illő építkezés,
természeti értékek iránti
megbecsülés és tisztelet
erősödése

-

-

közösségi jövedelmek
növekedése
munkahelyteremtés
a szolgáltatások bővülése
az ingatlanok értékének
növekedése
multiplikátorhatás a
gazdaság egyes
területeire
a városi infrastruktúra
fejlődése
a vállalkozói kedv
növelése
települések közötti
gazdasági
egyenlőtlenségek
csökkentése

-

-

-

-

-

a társadalmi mobilitás
növekedése (új és
képzettebb rétegek a
szolgáltatási szektorban)
a család modernizálódása
(munkaalkalmak
teremtése folytán a nők
és a fiatalok
emancipációja)
a helyi értékek
újjáéledése (a
népművészet, a
kézművesség, a
népszokások felélesztése
és fenntartása)
a helyi építészet
megőrzése
a közösségi élet fejlődése
és a társadalmi-kulturális
integráció erősödése
a szemléletmód
formálódása

-

a természeti környezet
rendezettsége, tisztasága
a környezettudatos
magatartásmód erősödése

A megfelelő nyomon követhetőség, valamint igazolás szempontjából érdemes a fenti
pontok figyelembevételével indikátorokat kijelölni. Egy-egy hatékonyan végrehajtott
marketingtevékenység több pozitív hatást is eredményezhet.

Jelen rész zárásaként a következő oldalon egy olyan áttekintő ábrát láthatunk, melyen a
megfelelő

marketingkommunikációhoz

szemléltetjük.

szükséges

lépéseket

konkrét

példával

Helyzetértékelés

Egyedülálló természeti
értékek
Gyomaendrődön

Célmeghatározás

A természeti értékek
szem előtt tartásával a
város zöld arculatának
kialakítása

Tervezés

Hogyan adjuk el
természeti
értékeinket?

Célcsoportazonosítás

Termékkialakítás

Üzenetmegfogalmazás

Eszközmeghatározás

Aktív- és ökoturisták

Kerékpáros „csomag”

Tekergős kalandok a
Körösök ölelésében!

Hirdetések, internet,
televízió

Költségterv készítése

Végrehajtás

Eredményértékelés

Visszacsatolás

Mennyibe fognak
kerülni a hirdetések és
az egyéb eszközök?

A hirdetések újságban,
tv-ben, interneten való
megjelentetése vendégek fogadása
Hányan vették igénybe
a csomagot? Mennyire
tetszett nekik?

Szükséges-e, és ha
igen, mit és min
változtatni?

A célcsoport meghatározása

Egy városi (turisztikai) marketingben nélkülözhetetlen az egyes célcsoportok igényeinek
feltárása és kielégítése. Mit értünk célcsoport alatt? A célcsoport (célközönség) azokat az
embereket és azok nagyobb szerveződéseit (például: szervezetek, vállalatok, intézmények)
jelenti, akiknek szeretnénk városunkat „eladni”. A célcsoport meghatározása együtt jár a
pozícionálással. A pozícionálás során azt döntjük el, hogy maga a város milyen termék vagy
szolgáltatás (például: „Gyomaendrőd: a Körösök ölelése”), kiknek szánjuk (például: a
természet kedvelőinek), mit kapnak a várostól (például: páratlan természeti környezetben
való feltöltődést, felejthetetlen és kalandos élményeket), illetve milyen érzéseket,
gondolatokat keltünk bennük (például: nyugodt, csendes, harmonikus város). Mindez
tulajdonképpen megegyezik a város által kommunikált imázzsal (például: zöld arculat).
Egy város esetében igen széleskörű és sokrétű célközönségről beszélhetünk, melyet
érdemes két nagyobb csoportra osztani:
1. a város „belső” célcsoportja, melyet a helyi lakosság, a helyi gazdasági élet szereplői
(vállalkozások, cégek), valamint a különféle civil, szakmai és politikai szervezetek,
illetve intézmények képviselői alkotnak
2. a város „külső” célcsoportja, melyet a tényleges és potenciális turisták, illetve
befektetők, gazdasági partnerek, betelepülők alkotnak.
Mind a belső, mind a külső célcsoport egyes tagjai más-más „követelményeket”
támasztanak egy város iránt, amiket magának a településnek kell összhangban tartania és
kezelnie annak érdekében, hogy valamennyien megtalálják a számításaikat.
Ahogyan azt korábban már jeleztük, jelen esetben nem térhetünk ki konkrétan minden
egyes célcsoportja, ezért azt, hogy maga a város hogyan és mit kíván kommunikálni a belső
célcsoportja felé, valamint a tényleges és potenciális befektetők, gazdasági partnerek,
betelepülők részére, meghagynánk a város vezetése számára, amely szintén egy vagy több
tervdokumentum elkészítését igényli. Mivel azonban a település életében döntő jelentőségű az
is, hogy milyen képet mutat mások felé, ezért a külső célcsoportra, azon belül is leginkább a
városba érkezőkre koncentrálunk, vagyis a tényleges és potenciális turisták körére.
Az eddigi tapasztalatok alapján a Gyomaendrődre érkező vendégeket két szempontból
érdemes kategorizálni: korosztály, valamint családi állapot és területi lehatároltság szerint.
Van egy speciális célcsoport is, akiknek a körét a horgászok alkotják.

Így az alábbi

összefoglaló táblázatot kapjuk, melyben a hatékony marketingkommunikácó érdekében a két
kategória közötti kapcsolatot is feltűntettük (honnan, kiket várhatunk?).
Kategorizálási szempontok
Célterület szerint
Belföld

Főváros
Nagy városok
Békés megye
Környező megyék
K- és Ny-Dunántúl

Külföld

Románia (Arad,
Kolozsvár,
Temesvár,
Nagyvárad)

Korosztály, valamint családi állapot szerint
Gyermekes családok

Idős korosztály

Fiatalok, ifjak

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Speciális
célcsoport
Horgászok

X
X

X

X

X

Mint jól látható Gyomaendrőd elsősorban a belföldi célközönség számára adható el,
ugyanakkor érdemes szem előtt tartani a román célterületet is. A közép- és nyugat-dunántúli
területekről természetesen épp úgy várhatóak gyermekes családok, idősek, valamint fiatalok,
mint az ország egyéb területeiről, de a marketingkommunikációs tevékenységek során ezeknél
a régióknál elsősorban a horgászokra ajánlatos koncentrálni (a horgászok egyébként
érkezhetnek a családjukkal is). A környező megyék közül kiemelendő Csongrád, Hajdú-Bihar
és Jász-Nagykun-Szolnok megye. A főváros és a nagy városok tekintetében Gyomaendrőd
csendes, nyugodt kisugárzása bír vonzó jelleggel.
Szükségesnek véltük meghatározni azokat az irányokat is, amelyek kínálati elemei
leginkább megfelelnek a célcsoportok igényeinek, valamint azokat az időszakokat,
amelyekben leginkább várhatóak városba érkezésük. Utóbbi egyúttal azt is jelenti, hogy ezen
időszakok kezdete előtt szükséges őket konkrét, célzott üzenetekkel és ajánlatokkal
megszólítani.
Célcsoport
Gyermekes családok
Idős korosztály
Fiatal és ifjabb
korosztály
Horgászok +
családtagjai

Turisztikai irányzat
Aktív- és ökoturizmus,
üdülőturizmus,
kulturális turizmus
Gyógyturizmus, aktívés ökoturizmus,
kulturális turizmus
Aktív- és
sportturizmus,
fesztiválturizmus
Horgászturizmus +
aktív- és ökoturizmus,
üdülőturizmus,
kulturális turizmus

„Időzítés”
május-szeptember

szeptember-március
nyár (max. 1 hét)
március-június
szeptember-november

Román célpiac

Gyógyturizmus,
üdülőturizmus,
horgászturizmus

folyamatosan

A következő lépés mindezek után, hogy meghatározzuk mit is kívánunk a célcsoportok
számára konkrétan „eladni”, milyen üzenettel, valamint hogy milyen kommunikációs
eszközök és csatornák révén érhetőek el a leghatékonyabban, amelyeket a célcsoportok
maguk is információszerzésre használnak.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 318/2015 (V. 28) Gye. Kt.
határozatával döntött a település közművelődési koncepció felülvizsgálatának ütemtervéről.
Az ütemterv alapján a közművelődési koncepció felülvizsgálata során fogalmazódott meg a
közművelődési intézmények, közösségi színterek átalakításának, átszervezésének igénye. A
meglévő közművelődési intézményrendszer fenntartása gyakran ütközik nehézségekbe. A
város célja, hogy a kulturális kínálat sokszínűségének biztosításával, annak a kulturális
turizmusba való beépítésével az ágazatot jobban bevonja a jövedelemtermelő tevékenységek
körébe annak érdekében, hogy az intézményrendszer és a hagyományos városi rendezvények
a jövőben is megmaradhassanak, netán gyarapodhassanak. A turizmus és a közművelődés
szorosan összefügg egymással. Ezeken a területeken akkor lehetünk versenyképesek helyi
szinten is, ha a város közösségi színtereit, intézményi struktúráját a helyi sajátosságok
figyelembevételével átszervezzük. Az átszervezéssel létrejövő intézményrendszer célja egy
egységes kínálat kialakítása, és a hozzá kapcsolódó információ széleskörű megosztása.
A rendszer racionalizálásával létrejön egy olyan intézményrendszer, melynek van egy
pillére az endrődi és van egy pillére a gyomai városrészen, amely pillérek a városrészen
megvalósuló kulturális programokat szervezik és bonyolítják, az egész településen
megvalósuló kulturális kínálatot pedig a programiroda fogja összeszervezni és koordinálni. A
városmarketing megvalósítását és koordinálását is a programiroda fogja végezni, úgy, hogy a
turisztikai célú marketing tevékenységet a 2015. október 1-jén az önkormányzat és a GYÜSZTE által aláírt megállapodás alapján a TDM szervezet fogja ellátni.
A városmarketing és a kulturális rendezvények szervezése oly mértékben összefügg, hogy
célszerűnek látnánk az összhang miatt egy kézben tartani ezt a faladatot. Az eszközök
meghatározását a tanulmány más fejezete tartalmazza. Ahhoz, hogy a városmarketing által
leginkább érintett területek bele tudjanak szólni az őket leginkább érintő kérdésekbe, és
véleményt tudjanak nyilvánítani, úgy gondoljuk, hogy szükséges lenne egy olyan stáb

kialakítására, aki szakmai és érdekeltségi alapon befolyásolni tudná a városmarketinget. A
stáb tagjainak javasoljuk:


a mindenkori fürdőigazgatót



a mindenkori TDM menedzsert



a közművelődésért és kultúráért felelős intézmények mindenkori vezetőit



a mindenkori településfejlesztési osztályvezetőt



a programiroda vezetőjét

A következő évi városmarketingre vonatkozó tervezetet minden év szeptemberében a
Képviselő-testület elé kell terjeszteni jóváhagyásra. A városmarketing kiterjed a megjelenések
típusára, mennyiségére, helyére, a honlap feltöltésére, a rendezvénynaptárra, a felmerülő és
használandó marketingeszközök részletezésére, és a felmerülő költségek nagyságára is.
Ahhoz, hogy a rendezvénynaptár időben elkészülhessen szükséges egy olyan változtatás a
következő évi rendezvények támogatásában, hogy a rendezvények támogatásáról a Képviselőtestület a marketing terv jóváhagyását megelőző hónapban tudjon dönteni, ehhez azonban a
támogatást igénylők támogatására is szükség van, hogy ne ad-hoc kérelmeket terjesszenek
elő, hanem tervezzenek egy évre előre.
Gyomaendrőd 2016. évi értékesítési és marketingkommunikációs tevékenységére
tett javaslat
Önkormányzat
5 tagú tanácsadó csapat
Programiroda

- Városmarketing terv
összeállítása
- városi rendezvények
összehangolása
- városi rendezvények
szervezése

TDM szervezet

- Gyomaendrőd
turisztikai imázsának
építése, erősítése
- Turisztikai
marketingtevékenység

Gazd. marketing

- kereskedelmi
marketing
- ipari park
- lakóingatlanok

Összefoglaló táblázat a 2016. évre tervezett marketingköltségekről (árak Áfával együtt
értendők):

Eszközök

Költség (e Ft)

1. Kampányok, hirdetések, nyomtatott sajtó

1160

2. Internet

1.470

3. Kiadványok, imázshordozók
4. Telekommunikációs eszközök

700
1.160

5. Study tour, vásárok

290

6. Külföldi megjelenések

875

7. „fesztiválmarketing”

875

8. A helyi lakosság felé irányuló kommunikáció

??? 180

9. Általános tartalékkeret
*Összesen:

290
7.000

* Szeretnénk előre vetíteni, hogy várhatóan a 2015. októberétől, a helyi TDM szervezet számára megnyíló
pályázatok tekintetében lehetőség lesz „Marketing” címszó alatt is pályázni, mellyel az itt feltűntetett összeg
pályázati pénzzel is támogathatóvá válna. Az erre vonatkozó konkrét pályázati feltételek azonban még nem
ismeretesek.

1. Kampányok, hirdetések, nyomtatott sajtó
A jelenlegi turisztikai trendeket és a célcsoportok szokásait figyelembe véve lett
összeállítva Gyomaendrőd 2016. évre tervezett kampánya, valamint nyomtatott sajtóban
történő megjelenései.
Napjaink egyik leghatékonyabb marketingeszközei az „utazó nagykövetek”, vagyis azok a
személyek, akik pozitív élményeiket tovább adják a leendő turistáknak. Gyomaendrőd velük
történő népszerűsítése a városról kialakított pozitív kép segítségével vonzóvá teheti a turisták
számára a települést.
Ennek két útja lehetséges:
-

pozitív kép kialakítása, kommunikálása visszatérő vendégeken keresztül

-

Gyomaendrőd népszerűsítése olyan ismert személlyel / személyekkel,
személyesen kötődnek Gyomaendrődhöz (pl. Tótka Sándor, Szujó Zoltán)

Elsődleges célterületek:

akik

-

100 kilométeren belüli települések 30-49 éves fizetőképes, AKTÍV lakosai +
gyógyulni vágyó turisták

-

Budapest 30-49 éves fizetőképes, AKTÍV lakosai + gyógyulni vágyó turisták

-

Románia nyugati részén található nagyvárosai (Arad, Nagyvárad, Temesvár,
Kolozsvár és térségük)

Megnevezés

Időpont

Alkalom

Költség (e Ft)

Hirdetés, PR cikk megyei napilapokban
Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar,
Jász-Nagykun-Szolnok megyei
napilapok

2016. márciustól

4

56000

Hirdetés országos magazinban
Női magazin (heti lap)

2016. június

1

300

folyamatosan

300

Egyéb hirdetések
Aktuális ajánlatok,
sajtómegjelenések generálása

2016. februártól
Hírlevél

Hírlevél szerkesztése

2016. januártól

folyamatosan

ÖSSZESEN

1.160

Gyomaendrőd kommunikációs tevékenységei során nem csupán az utazókat és
kikapcsolódni vágyókat kell szem előtt tartanunk, hanem elsősorban a hazai (kisebb részben a
külföldi) turisztikai szakmai közönséget is. E célközönség figyelmének a felhívásával
ismertebbé és szakmailag elismertebbé tehető Gyomaendrőd mint turisztikai úti cél. Egy-egy
megfelelő szakmai értéket képviselő hírrel (például: „Hogyan lett Gyomaendrőd az öko- és
sportturizmus fellegvára”) akár kiváló példaként is szolgálhatunk más települések számára.
A szakmai sajtó területéről azonban egy-egy speciálisabb célterület képviselőit is érdemes
szem előtt tartanunk (pl: a természetjárók vagy a horgászok szakmai csoportját).
A nyomtatott szakmai sajtók mellett pedig mindinkább az online megjelenéseket is
előtérbe kell helyezni.

2. Internet

Az értékesítés egyik legjelentősebb eszköze az internet, ezért a város honlapját online
marketing (röviden e-marketing) eszközökkel ötvözve még hatékonyabbá kell tenni. A
turizmusban az e-marketing világszerte a leghatékonyabb eszköz a vendégek elérésében.
Világszerte egyre többen használnak internetet. A növekedés hazánkban is dinamikus, amely
alátámasztja internetes megjelenésünk további erősítésének szükségességét. Éppen ezért
érdemes Gyomaendrőd esetében is minél nagyobb hangsúlyt fektetni az interneten való
megjelenésre. Ennek megvalósításához egy teljes körű online marketing stratégia kidolgozása
javasolt, amely a jelenlegi portálok (gyomaendrod.hu, gyomaendre.hu) továbbfejlesztésének
alapja lehet. E portálok struktúrájának kialakításánál a motiváció  informálódás 
(foglalás)  utazás  élmény  visszacsatolás  kapcsolattartás folyamatát kell végig
követnünk, és ehhez szükséges hozzárendelni az ezt támogató internet alapú megoldásokat
(például kereső optimalizáció). Az online informatikai technológiák ma már lehetővé teszik,
hogy a város „marketingcsapata” képes legyen a leendő és visszatérő vendégeivel való
kapcsolattartásra. Ennek jelentősége, hogy személyre szabott, kétirányú kommunikációt tesz
lehetővé potenciális és már megszerzett vendégekkel és így igényeiket megismerve célzott és
hatékony módon tudjuk ajánlatainkat részükre eljuttatni. A honlapon található hírlevél,
vendégkönyv, fürdő és más témákban létrehozott fórumok, vendégregisztráció lehetővé teszi,
hogy a vendégadatbázis fokozatos bővítésével egyre több visszatérő vendéget csábítsunk
Gyomaendrődre. Fontos a folyamatos aktualizálás mellett a többnyelvűség 3 (magyar, angol,
német, román), illetve a helyi érdekeltségű weblapokra való, oda-vissza történő átlinkelési
lehetőség (pl. a város turizmusával, információ ellátásával foglalkozó weboldalak –
ligetfurdo.hu, gyomaendrod.com)
Sokat jelenthet a város népszerűsítésében, ha lenne lehetőség egy virtuális sétára is
Gyomaendrődön.
Jelen esetben az egyik legfontosabb feladatnak tartjuk, hogy a városnak legyen egy
egységes internetes felülete, ahol mind az utazók, mind a helyiek és nem utolsó sorban a
gazdasági élet szereplői könnyen és áttekinthető formában megtalálnak minden számukra
szükséges információt. Erre számos település honlapja kiváló példaként szolgálhat. Egy ilyen
városi honlap kialakítása természetesen jelentős pénzügyi ráfordítást

igényel, de

nélkülözhetetlen az egységes városi kép kialakítása és kommunikálása során, mindazonáltal
egyetlen honlap fejlesztésével és optimalizálásával hatékonyabb elérések generálhatóak.
Az egységes honlapnak az adott célterületnek megfelelően (pl: turizmus, gazdasági élet,
lakossági információk) több adminisztrátora is lehet, biztosítva ezáltal a megfelelő

szakértelmet és a honlap adatainak, információinak folyamatos frissen tartását (a részletesebb
koncepció kidolgozása nem a jelen kommunikációs terv része).
A mai modern kor igényeihez igazodva ugyanilyen elengedhetetlen a honlap
mobilapplikációs verziójának kialakítása, valamint néhány jelentősebb városi kínálatra épülő
külön applikációk kifejlesztése is (pl: túraútvonalak).
Az interneten való megjelenés egyik legjelentősebb költségtétele a honlap reklámozása
érdekében folytatott tevékenységek (AdWords kampányok).

ÖSSZESEN

1.470 eFt

3. Kiadványok, imázshordozók
A város által készített kiadványok elsősorban a településen található szálláshelyek,
rendezvények népszerűsítését szolgálják. Ezen felül olyan ajándéktárgyak, imázshordozó
eszközök készítése javasolt, amelyek értékesítésén keresztül plusz bevétele származik a
városnak (közvetett módon valamelyik intézményén keresztül).
Megnevezés

Költség (e Ft)

szállás- és rendezvénykatalógus

500

Fotóadatbázis készítése (meglévők kiegészítése, légifotók
készítése)

200

*Ajándéktárgyak készítése

*500

ÖSSZESEN

700

*Az ajándéktárgyakra szánt összeg az értékesítést követően árbevételként jelentkezik, ezért annak költségoldalát
nem szerepeltettük az összesen sorban. Helyi üzletek viszonteladóként együttműködve alacsonyabb
haszonkulccsal kalkulálva jutnának az ajándéktárgyakhoz, míg az Önkormányzat intézményei magasabb
haszonkulccsal kalkulálva értékesíthetnék az ajándéktárgyakat.

4. Telekommunikációs eszközök
Bár az internet egyre inkább előtérbe kerül, a TV és rádió (helyi, közszolgálati és
kereskedelmi hírcsatornák) folyamatos és rendszeres informálása,
meghívása

fontos

része

kell,

legyen

Gyomaendrőd

forgatócsoportok

marketingkommunikációs

tevékenységének. Televízióban direkt reklámmal nem érdemes megjelenni, mert rendkívül

költségigényes, viszont közszolgálati és kereskedelmi TV-k turisztikai műsorában lényegesen
kedvezőbb feltételek mellett mutatkozhatna be Gyomaendrőd. Bartel szerződések komoly
költségcsökkentők mind a televíziós, mind a rádiós hirdetések esetében.
Megnevezés

Időpont

TV2 Kandász Travel

2016. június

560

Egyéb televíziós, rádiós megjelenés

2016. május

600

Sajtómegjelenés generálás

Lehetőség szerint

ÖSSZESEN

Költség (e Ft)

1.160

5. Study tour, vásárok
Elsősorban újságírók számára érdemes szervezni olyan „élmény alapú” tanulmányutakat
melynek hozadékaként „ingyenes” pr cikkek jelennének meg Gyomaendrődről. A budapesti
Utazás kiállításon való önálló részvétel nem indokolt, viszont társkiállítóként érdemes
megjelenni. Külföldi kiállításokon (Romániában) azonban Aradon, Nagyváradon és
Kolozsváron akár önálló standdal is érdemes megjelenni
Megnevezés

Időpont

Belföldi study tour újságíróknak

2016. április

ÖSSZESEN

Költség (e Ft)
290
290

6. Külföldi megjelenés
A kiemelt külföldi célpiacokon való megjelenés a hirdetési lehetőségek feltérképezését
követően. Alapvetően Románia a legjobb piac elsősorban a földrajzi adottságok és a románok
szokásait figyelembe véve (kedvelik és nagy számban látogatják a magyarországi
fürdőhelyeket és horgászhelyeket)
Megnevezés

Alkalom

Arad, Nagyvárad, Kolozsvár kiállításokon való
megjelenés

2016.
áprilistól
2016.
márciustól

Román nyomtatott sajtóban való megjelenés

Költség (e Ft)
150
200

Román televíziós, rádiós, internetes megjelenés

2016.
márciustól

ÖSSZESEN

525
875

7. Fesztiválmarketing
Gyomaendrőd város életében több kisebb-nagyobb rendezvény kerül évről évre
megrendezésre, amelyek közül a legjelentősebb a Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és
Túrófesztivál. A fesztivál a kezdetek óta országos ismeretségre tett szert, amely indokolja,
hogy e fesztivállal kapcsolatos kommunikációs tevékenységeket külön kiemelten kezeljük.
Annál is inkább, hiszen a sajt- és túrófesztivál Gyomaendrőd városának nevével forrt össze a
köztudatban, ennek ellenére sokan mégsem hallottak róla. Ez vonatkozik mind a hazai
lakosságra, mind a „sajtos” szakma képviselőire és a külföldi utazó és szakmai célközönségre,
hiszen a „nemzetközi” jelző csak akkor használható, ha az ország határain túlról is
számíthatunk látogatókra, kiállítókra.
Ennek érdekében az alábbi kezdő lépéseket javasoljuk:
 a fesztiválnak legyen egy állandó „gazdája”, például egy külön szervező team, amely
feladata kifejezetten a fesztivál sikeres és eredményes megszervezése, lebonyolítása,
valamint a fesztivállal kapcsolatos év közbeni elő- és utómunkálatok folyamatos
elvégzése (pl: kapcsolattartás, sajtómunkálatok, stb.)
 a fesztivál számára valamely honlapon egy link létrehozása, amelyen a látogatók és a
kiállítók minden szükséges információhoz és dokumentumhoz hozzáférhetnek (több
nyelven is!); a honlap megfelelő fenntartása szintén a szervető team hatáskörébe
tartozna; ugyanilyen lényeges a közösségi oldalakon való megjelenés is
 a fesztiválhoz kapcsolódó marketingmunkálatok és az azokhoz szükséges anyagi
erőforrások külön kezelése
 a fesztivál megyei és országos értéktárba történő felvétele
 hasonló jellegű „társrendezvényekkel” történő együttműködések kialakítása (például
aki xy rendezvényen az első három helyen végzett, az automatikusan meghívást nyer a
sajtfesztiválra, vagy fordítva)
-

országos és nemzetközi „sajtos” szervezetek, egyesületek felkutatása és kapcsolatok
kiépítése odafigyelni arra, hogy nemzetközi kiállítókról is gondoskodnunk kell (nem
csak Román és erdélyi)

Gyomaendrőd városának két legjelentősebb rendezvénye a Sajt- és Túrófesztivál,
valamint a Halászlé Főzőverseny, melyek szervezőinek a rendezvényre adott önkormányzati
támogatásból legalább 1.500 eFt-ot a rendezvény népszerűsítését célzó marketing
tevékenységre kellene fordítania. Erre a városnak elkülönített forrást kell biztosítani, mely
jelenlegi városmarketing tervben még nem jelent meg.

8. A helyi lakosság felé irányuló kommunikáció
A látogatók és a szakmai célcsoportok megszólításán kívül azonban van még egy
lényeges célközönség a város életében: a helyi lakosság. Elengedhetetlen tényező, hogy
maguk a helyiek is megfelelően és időben informálva, tájékoztatva legyenek mindazokról az
eseményekről és történésekről, amelyek az ő mindennapjukat is érintik (pl.: a különféle
fejlesztések

indokoltsága,

jelentősége,

vagy egy-egy rendezvény kapcsán várható

„kellemetlenségekre” való felkészítésük). Mindezekre tökéletesen megfelelnek a most is
alkalmazott helyi marketingkommunikációs eszközök, úgy mint a helyi újságok, a helyi Tv, a
helyi rádió, „hangosbemondó” vagy a plakátok. Amit ezzel kapcsolatban szeretnénk
kihangsúlyozni az a kommunikáció folyamatossága és a mindenkori visszacsatolási
lehetőségek biztosítása. Példaként említve kiváló kommunikációs csatornaként szolgál a
Gyomaendrődi Hírmondó vagy a hangos hirdető.

A tervezett költségek mellé célszerű lenne egyfajta forrást is rendelni. Áttekintve a korábbi
marketing tevékenységet költségoldalról elmondható, hogy eddig nem fordított rá ennyi pénzt
a város, de ha megosztjuk a költségeket az önkormányzat látókörében lévő gazdasági
szereplők között akkor a költségek megosztására az alábbi javaslatot tesszük:
Intézmény megnevezése

Marketing költség (e Ft)

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

2.000

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft

1.000

TDM szervezet

2.000

Önkormányzati

tulajdonú

gazdasági

500

és

1.000

társaságok
Közművelődési-Közgyűjteményi
Szolgáltató Intézmény
Egyéb bevételek(hírdetés, kiadvány)

500

Gyomaendrőd városimázsának arculati elemei lehetnek:
víz (ivóvíz, természetes vizek, gyógyvíz, termál víz): A víz jelenléte a város életében nagy
jelentőséggel bír. A tiszta ivóvíz, az egészségmegőrzés alapvető eleme. A városban még ma is
láthatók azok a régi közkútkifolyók, melyek artézi vize egykor a város tiszta ivóvizét
szolgáltatták. A hangulatos kút építmények (Rákóczi-Arany János út sarkán; Klein kút; Szent
Imre templom előtti kerekes kút, stb.) fontos tartozékai és településkép elemei voltak a
városnak. A víz, mint ivóvíz megjelenhet újra város közterein és utcáin. A fő úton esztétikus
formájú, egyben térplasztikai jelentőségű ivókutakat kellene kialakítani, megfelelő pihenő
környezettel, mely egyedi hangulatot kölcsönöz a városnak. A víz jelenlétét erősíti a város
belső terültén, mely a „vizek városa” jelző mellé a kutak (ivókutak) városa jelzőt illesztené. A
szabad vizek a Hármas-körös és a belterületi holtágak (tavak) városképi szempontból
hangsúlyosak. A vízpartok közelében sajátos klíma alakult ki, mely a páradús légáramlatok a
helyi elnevezéssel „ájer” zamatos páradús levegőjét jelenti. A városba érkező turisták
pozitívumként, egyediségként tartják számon ezt a jelenséget. Az élő és holt körös partok
festői tájképei ugyancsak a város meghatározó imázselemeihez tartoznak. A gyógyvíz
jelentősége nem elhanyagolható Gyomaendrődön. A városi lakosság nagy része hordja a

termálkútról a gyógyvizet mindennapi használatra. Fürdeni, ivókúrára, vagy egyéb háztartási
használatra. A gyógyvíz mint turisztikai attrakció a Liget Gyógyfürdőhöz köthető, mely a
város egyik kiemelt turisztikai célpontja.
Hal: Gyomaendrőd az ország egyik kiemelt „horgászparadicsoma”. A holtágak többsége
kezelt horgászvíz. Mégis a hal fogyasztásának és népszerűségének kevés kézzelfogható
nyoma van a város életében. A horgászok legkedveltebb és legnagyobb mennyiségben
fogható hala a tőke ponty. A belőle készült úgynevezett körösi halászlé a térségünk jellegzetes
hagyományos étele. Sajnos a városlakok és sok esetben a turisták sem juthatnak a körösben
fogott halakhoz és a vendéglők halászlé kínálatán kívül nincs jelen a hal, a város mindennapi
életében. Szükséges lenne ezt az igényt kielégíteni élőhal- árusító helyek kiépítésével,
halsütödéket létrehozó vállalkozások támogatásával.
Sajt-túró: A tejfeldolgozás jelentősége város életében a múltban és a jelenben sem volt
számottevő, viszont a csaknem 20 éves múltra visszatekintő Sajt-és Túrófesztivál
Gyomaendrőd jelképszerű rendezvénye lett. Ezért a városimázs szempontjából prioritásként
kell kezelni a fesztivált és arra kell törekedni, hogy ez egy országos, sőt nemzetközi
jelentőségű sajtkészítő és értékesítő fórummá váljon.
Kerékpár: Városunkban nagy jelentősége van a kerékpáros közlekedésnek. Mivel elnyúlt
település vagyunk és a lakott külterületeink akár 8-10 km-re helyezkednek el a város
centrumától a kerékpáros közlekedés lassan száz éves hagyományra tekinthet vissza. A
kerékpárutak fejlesztése és hálózatszerű kiépítése még ideálisabbá teszi a várost a
kerékpározásra.

Kerékpáros

programokkal,

kerékpáros

turista

utak

kiépítésével

népszerűsíthető ez a nagyszerű és egészséges közlekedési mód.
Őz: Városunk nemcsak vizeiről híres, hanem a vadászok körében is kedvelt hely. A
magyarországi őzvadászat történetében jegyzik a települést, hiszen a hetvenes években egy
ideig a világrekordot elérő őzbakot lőttek a határban. Ma is jelentős az őzpopuláció és ma is
lőnek a világrekordot megközelítő trófeájú őzbakokat a város területén. Az őz megjelenítése a
városimázs elemek között ugyancsak új lehetőséget rejt magában. Ahogy Szarvas város
jelképe a csodaszarvas szobor, így Gyomaendrőd jelképe lehet az őzbak is.
Kajak-hajó: A vízi sportok közül a városunkban a kajak sport érte el a legnagyobb sikereket.
Tótka Sándor ifjúsági olimpiai bajnok teljesítménye nemcsak a város sporttörténetének fényes
fejezete, hanem az országhatárokon túlmutató városreklám jelentőségű is. A két kajak Sport
Egyesület és közösség jelentős tömböt képvisel, akiket ez a sportág szeretet köt össze. A
másik jelkép a hajó. Egykor a Hármas-körösön rendszeres hajóközlekedés volt,mely
kereskedelmi és részben személyszállító volt. A hajókikötő a falualji holtágon a mostani Dobó

úton, a kisgátnál volt, még néhány éve állt két halászház is az utcában. Az 1980-as években
sétahajójárat működött néhány évig, az endrődi kikötőből indult Békésszentandrás felé, majd
megszűnt. Néhány éve újra indult a sétahajó járat és egyre közkedveltebb lesz a turisták
körében. Az endrődi híd mellett horgonyzó sétahajó része lett a vízparti tájképnek és hasznos
lenne, ha a városimázs elemek között is szereplene.
Gyomaendrőd városimázsának színei: kék, zöld, piros, arany-ezüst
Gyomaendrőd városimázsának legjelentősebb személyiségei: Kner család, Kállai Ferenc
színész, Rózsahegyi Kálmán színész, Határ Győző költő

1. számú melléklet
Gyomaendrőd rendezvényei (tervezet a jelenlegi ismereteink szerint)
Programterv 2016. évre
időpont
január 08.
január
január
január 22.
február

rendezvény
Betlehemezés-Háromkirályjárás
Megemlékezés a málenkij robotra
elhurcoltakra
III. Csárda Kupa kispályás
labdarugó torna
Magyar kultúra napja

február

Farsangi kavalkád jelmezes
felvonulás és fürdőzés
Valentin-napi kényeztetés a
fürdőben
Kincseink 2016/1
A kommunista diktatúrák
áldozatainak emléknapja
Sváb batyus bál

március 8
március
15.
március

Nőnapi ajándék a Liget Fürdőtől
1848-49-es szabadságharc és
forradalom
II. Gyomaendrődi Sportbál

március
március
április 1
április 11.

Gyomaendrőd ízei/1
Tavaszi zsongás
Fordított nap a Liget Fürdőben
Magyar Költészet Napja

április

IV. Rittex-Gyomaendrőd kupa

április

Ifjúsági és serdülő női kézilabda
kupa
XIII. Gyomaendrődi Tudományos
Néprajzi Konferencia
Tájházak Napja
Kincseink 2016/2
Szent László zarándoklat
Gyomaendrőd-Nagyvárad

február
február
február 25.

április 16.
április 23.
április
május
május
május
május
május
június

XVIII. Nemzetközi Sajt- és
Túrófesztivál
Gyermeknap a Liget Fürdőben
Kihívás napja
Hősök napja
XIV. Bogrács napja

helyszín
Népház
Evangélikus
templom
Varga Lajos
Sportcsarnok
Katona József
Műv.
Szabadság térLiget Fürdő
Liget Fürdő

szervező
Endrődi Tájház
Evangélikus egyház

Népház

Kállai Népfőiskola

Katona József
Műv.
Liget Fürdő
Hősök tere

Programiroda

Varga Lajos
Sportcsarnok
Népház
Harang Söröző
Liget Fürdő
Katona József
Műv.
Varga Lajos
Sportcsarnok
Varga Lajos
Sportcsarnok
Népház
Endrődi Tájház
Népház
Szent Antal
zarándokháztól
indul
Liget Fürdő
Hősök tere
Öregszőlő

Kállai Népfőiskola
Zeneiskola

Kállai Népfőiskola

június 5.

Nemzeti Összetartozás napja

június 13.

Szent Antal-napi ünnepség

június

Suttyomba Népzenei Fesztivál

június
június

Gyomaendrőd ízei/2
IX. Gyomaendrődi Holló László
Művésztelep kiállítása
Szent Iváni tűzugrás
Szezonnyitó családi nap
II. Hagyományőrző Tűzfesztivál
Gyomaendrődön
Dél-alföldi Sportröplabda
Bajnokság
Vízi Színpad
Liget Fürdő Kupa
Éjszakai fürdőzés
XII. Bográcsos Babételek Főző
Versenye
Cibere Gyereknap
Vízi Mozi
Kulturális seregszemle

június 24.
június
július
július
július
július
július
július
július
július
augusztus
augusztus

XX. Nemzetközi Volkswagen
Bogár Találkozó

augusztus
augusztus

Vízi Mozi
XVIII. Gyomaendrődi Halfőző
verseny
állami ünnep

augusztus
20.
augusztus
augusztus
augusztus

Főtéri Sokadalom
Fürdőfesztivál
Viharsarok kupa

Vízi Mozi
Liget Fürdő kupa kézilabda
Hajómodell verseny
V. Főzzünk együtt, fürödjünk
együtt
szeptember Kincseink 2016/3
szeptember Vízi Mozi
szeptember Szent Mihály-napi tűzgyújtás
augusztus
augusztus
augusztus
szeptember

szeptember XVIII. Gyomaendrődi Őszi Tárlat
október
Szüreti bál
október

Gyomaendrődi Disznótoros és
Böllérpálinka verseny

Református
templom
Szent Antal
kenyérsütő ház
Katona József
Műv.
Népház

Kállai Népfőiskola

Gyomai Tájház
Liget Fürdő
Gyomai Tájház

Dobkör

Liget Fürdő

Liget Fürdő
Katona József
Műv.
Besenyszeg
Katona József
Műv.
Liget Fürdő

Szabadság tér
Liget Fürdő
Gyomai szabad
strand
Bónom-zug
Liget Fürdő
Népház
Körös Látogató
Központ
Népház
Varga Lajos
Sportcsarnok
Katona József
Műv.

Kállai Népfőiskola

október
23.
október
31.
november
5.
november
december
december

Állami ünnep

Szabadság tér

Reformáció napja

Református
templom
Szent Imre
katolikus templom
Népház
Szabadság tér
Katona József
Műv.

december

Karácsonyi hangverseny

Szent Imre templombúcsú
Gyomaendrőd ízei/3.
Adventi gyertyagyújtás
Mikulás nap

Kállai Népfőiskola

A tervezhetőség szempontjából javasoljuk, hogy valamennyi rendezvény szervezője egy
rendezvényi űrlapon előre jelezze a programokra vonatkozó főbb információkat. A
rendezvényi űrlapot az alábbi módon képzeljük el:

2. számú melléklet

A 2016. évi rendezvénynaptár űrlapja
A szervező adatai:
Név:
Cím:
Kapcsolattartó neve, beosztása:
Telefon:
E-mail:
A rendezvény adatai:
A rendezvény pontos megnevezése:
Időpont:
Helyszín:
Várható látogatói, részvételi szám:
A látogatói, részvételi kör:
A rendezvény rövid leírása, programterve (max. 800 karakter)

Keltezés: ………………………………..(város) ..........(év) ..........(hónap) ..........(nap)
……………………………………………….
aláírás

8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. október 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Turisztikai attrakció - üzemeltetési beszámoló
Weigertné Szilágyi Erika
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a DAOP-2.1.1/J-12 kódszámú pályázati
felhívásra, melynek eredményeként 2015. július 31. nappal valósította meg a DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 jelű,
„Lélekkel a Körösök mentén” – Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében c. projektet.
A beruházás keretében az alábbi létesítmények kerültek megvalósításra:
* Körös Látogató Központ (Gyomaendrőd, Jókai u. 6.)
* Bárka Halászati Látogatóközpont (Gyomaendrőd, Templom-zug, strand)
* Erzsébet ligeti kilátó és tanösvény, Szent László rendezvénytér (Gyomaendrőd, Erzsébet liget)
* Sóhajok hídja (Gyomaendrőd, Hantoskerti holtág)
* Szent Antal zarándokszálláshely (Gyomaendrőd, Blaha Lujza u. 21.)
* Szent Antal kenyérsütőház (Gyomaendrőd, Szent Antal u. 4.)
A fent felsorolt projektelemeket Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2015. május 28. dátummal aláírt
Üzemeltetési szerződés szerint határozatlan időre üzemeltetésre térítésmentesen átadta, az alábbiak szerint:
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Kft üzemelteti:
* Körös Látogató Központ (Gyomaendrőd, Jókai u. 6.)
* Bárka Halászati Látogatóközpont (Gyomaendrőd, Templom-zug, strand)
* Erzsébet ligeti kilátó és tanösvény, Szent László rendezvénytér (Gyomaendrőd, Erzsébet liget)
* Sóhajok hídja (Gyomaendrőd, Hantoskerti holtág)
A Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény üzemelteti:
* Szent Antal zarándokszálláshely (Gyomaendrőd, Blaha Lujza u. 21.)
* Szent Antal kenyérsütőház (Gyomaendrőd, Szent Antal u. 4.)
Megkértük az üzemeltetőket, hogy a részükre átadott projektelemek vonatkozásában készítsenek pénzügyi és
szakmai beszámolót az átadás óta eltelt időszakról, mely beszámolókat az előterjesztéshez mellékeltünk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a mellékletek tartalmát megvitatni szíveskedjen és
döntését határozat formájában hozza meg.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Turisztikai attrakció - üzemeltetési beszámoló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata tudomásul veszi a Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Kft. és a
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény által a DAOP-2.1.1/J-2012-0007 azonosító számú projekt
keretei között megvalósult projektelemek üzemeltetéséről készített Üzemeltetői beszámolókban foglaltakat.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 10. 29.
29

Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ KFT.
5500 GYOMAENDRŐD,
ERZSÉBET LIGET 2., PF: 105

E-MAIL: INFO@ligetfurdo.hu
WEB-SITE: www.ligetfurdo.hu
Tel.,fax.: 06-66/386-039,/283-750

„Lélekkel a Körösök mentén” projekt szakmai és pénzügyi beszámoló
A „Lélekkel a Körösök mentén – turisztikai fejlesztés a vallás és a Körös ökológiája tükrében” c.
projekt hét helyszínen valósult meg, ezzel bővítve a város turisztikai kínálatát.
A pályázatot Gyomaendrőd Önkormányzata a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai
Egyesület közreműködésével valósította meg, és három projektelem üzemeltetésével (1. Erzsébet
ligeti lombkorona sétány és kilátó és rendezvénytér, 2. Körös Látogatóközpont, 3. Bárka
Látogatóközpont ) a Gyomaendrődi Ligetfürdő Nonprofit Kft.-t bízta meg.
A projekt üzemeltetéséhez Gyomaendrőd város önkormányzata egy projektfinanszírozási
szerződés keretén belül 4,7 millió forint támogatást biztosít (3 millió forintot bér és járulékra, 1,7
millió forintot dologi költségekre). A projektelemek bevezetésének kezdetekor már látható volt,
hogy a pályázatban indikátorként vállalt 4,5 fő foglalkoztatása esetén ez az összeg nem fogja
fedezni a projektszereplők bérrel kapcsolatos kiadásait. Ennek megfelelően más forrásból kell
előteremteni a projektszereplők munkabérét.
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. ezt elsősorban a tervezett bevételekből kívánta
finanszírozni, azzal a pozitív verzióval kalkulálva, hogy a projektzárás és ennek megfelelően a
projektelemek üzemeltetésének kezdete a turisztikai szezon elejére fog esni. Ezzel szemben a
működtetéshez szükséges ideális feltételek július közepére, végére álltak csak rendelkezésre.
A projektelemek beindításánál problémát jelentett több bizonytalansági tényező együttes jelenléte
(projektzárás idejének kitolása július 31-ig, bevezető marketing csúszása, működéshez szükséges
tárgyi feltételek hiánya – kilátónál jegyárusító hely kialakítása, pénztárgépek beszerzése.
A tárgyi feltételek biztosításában részben az önkormányzat nyújtott segítséget (elsősorban a
közmunkaprogram keretében), részben pedig az üzemeltető finanszírozta.
A költséghatékony működtetés elvét szem előtt tartva a 4,5 fő felvétele szakaszosan történt. A
programok szervezéséhez és a létesítmények működtetéséhez 1 fő szakmai vezető és 2 fő
programszervező került felvételre. Ezen felül 1 fő négy órás takarító személyzetet és 1 fő nyolc
órás karbantartót a fürdő biztosít a projekt üzemeltetéséhez. A szakmai vezető és 1 fő
programszervező májusban, 1 fő programszervező júniusban került felvételre.

Árbevétel alakulása:
Tekintve, hogy Gyomaendrődön az országos átlagnak megfelelően a szezonalitás erőteljesen
érvényesül, ennek megfelelően a turisztikai bevételek jelentős része is a nyári időszakban
jelentkezik. Az eddigi üzemeltetési tapasztalatok és vendégvisszajelzések alapján megállapítható,
hogy a turisták számára legvonzóbb létesítmény az Erzsébet ligeti kilátó és lombkorona sétány,
ennek megfelelően az árbevétel jelentős része is ennél a projektelemnél realizálódik.
Jegy- és ajándéktárgy értékesítéséből befolyt árbevétel:
Létesítmény megnevezése
Bruttó bevétel 08.31-ig
Erzsébet ligeti kilátó és lombkorona sétány
1.150.870 Ft
Bárka Látogató Központ
99.150 Ft
Körös Látogató Központ
57.610 Ft
Összesen:
1.307.630 Ft
Szakmai munka és elért eredmények:
A szakmai munka a turisztikai programkínálat promóciójával kezdődött április végén.
Május 11-én a lombkorona sétány és a Körös Látogatóközpont került bemutatásra, ahol szakmai
túravezetést (Körös-Maros Nemzeti Park munkatársa) vettünk igénybe a Kis Bálint Általános
Iskola 4. osztályosai közreműködésével, valamint a Körös Látogatóközpont bemutatásához
kistermelők és a Százszorszép és Margaréta Óvoda óvodásai és pedagógusai bemutatóival tettük
látványossá, életszerűvé a felvételeket. Ezt követően május 28-án a Bárka Látogatóközpontba
kerékpáros túrát szerveztünk egy iskolai osztállyal. Itt a bemutatást segítette egy helyi halász,
valamint a Patkós Stúdió vezetője. Ezen felül gasztronómiai bemutatót tartott Tímár András
mesterszakács. A harmadik forgatási nap már egybeesett az első nagyközönség számára is elérhető
rendezvénnyel, a június 27-én megtartott Szezonnyitó Családi Nap eseményeivel. A nap részeként
a látogatók ingyen látogathatták meg a projektelemeket.
A promóció írott sajtótermékekben megjelent pl. Irány Magyarország, Békés Megyei Hírlap, a
romániai MOL magazin, vagy a helyi lapok, valamint elektronikus oldalakon pl. a Liget fürdő
honlapján, valamint a Liget fürdő román nyelvű facebook-os szerkesztésében. Emellett a
gyomaendre.hu, a beol.hu és a turizmus.com oldalakon is éltünk a híradás lehetőségével.
A családi nap eseményein elsősorban a helyi lakosok vettek részt. Nagy kíváncsisággal vették
birtokba a létesítményeket. Ugyanakkor erről a napról tudni kell, hogy hivatalos átadás még nem
történt meg. Ez egy próbaüzemként valósulhatott meg.
Július 10-én a projektelemek hivatalos átadására került sor. A helyszíneket Dr. Ruszinkó Ádám h.
államtitkár és Farkas Zoltán DARFÜ elnöke kíséretében Toldi Balázs polgármester adta át
jelképes szalagátvágással. A protokoll megnyitót követően elsőként a kilátó és lombkoronasétány,
majd a Bárka Látogatóközpont üzemelhetett, végül augusztus végétől a Körös Látogatóközpont. A
működtetésnek technikai akadályai voltak.
A működési nehézségek, hiányosságok ellenére is több rendezvény lebonyolításra került. Így
kétszer 1 hétig gyermektáborban szórakozhattak az érdeklődő gyerekek, melyek számára a Körös
Látogatóközpont ideális helyszín lehet a jövőben is.
A Liget Fürdő, mint üzemeltető a fürdő kínálta lehetőségeket összekapcsolta az új turisztikai
elemekkel. Így pl. a gyermeknap a fürdőben, a vízi zumba foglalkozások nagy népszerűséget
jelentettek, valamint a különböző nagyrendezvények éjszakai fürdőzéssel, könnyűzenei
koncertekkel zárultak. Így pl.: Csepregi Éva, a Uniqe együttes, Bebe voltak a vendégeink. Az aug.
20-21-ig Fürdőfesztivált sajnálatosan a kedvezőtlen időjárás miatt erőteljesen szűkíteni kellett.
A projektelemek bevezetésének részeként igen nagy népszerűséget hoztak a vízi színpadi
előadások. Így a majorettek, judosok, tornászok, birkózók, a Caribi show és talán a legnagyobb
érdeklődés a Körösmenti Néptáncegyüttes műsorát kísérte. A vízi színpad közkedvelt eseménye a

vízi mozi volt. Öt előadást terveztünk. Ebből is 4 megtartására volt lehetőség az időjárás szeszélye
folytán.
A tanösvényt kb. 15-20 kisebb-nagyobb csoport és sok egyéni látogató érdeklődéssel és
elismeréssel tekintette meg. A helyi lakosság sok esetben az ingyenességet hiányolta, míg a vidéki
látogatók a 450 Ft-os egyéni felnőtt, illetve 360 Ft-os gyermek, illetve csoportos jegyárat nem
tartották soknak. Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy a tanösvényen nagyon sok látogató
van/volt még úgy is, hogy nem nézték meg a lombkorona sétányt, „csak” a liget fái között sétáltak,
az interaktív táblákat böngészték. A Hantoskerti holtágon a csónakázás lehetősége kevés
érdeklődőt vonzott, többen a vízibiciklit hiányolták. Erre építve a jövőben további programokat
érdemes szervezni. A látogatóközpontok iránt jóval kisebb érdeklődés mutatkozott, de néhány
foglalkozás, közösségi program (értekezletek, előadások, főző program) megvalósult. A Körös
látogatóközpont közösségi térként való működtetése hiányosságok ellenére is kifejezetten
alkalmas. Ezt bizonyította pl. a Szent Mihály napi rendezvény. Az időjárás ekkor is mostohán bánt
velünk, a programok viszont átalakítás mellett, de megvalósultak.
A turisztikai kínálat bővítését apró ajándéktárgyakkal igyekeztünk bővíteni, illetve emlékezetessé
tenni.
Összességében elmondható a legnagyobb figyelem a tanösvényre irányult. Ez a bevételekből is
látszik. Kiemelkedő esemény volt, hogy városunk polgármestere az OMÉK-on átvehette a „Az év
ökoturisztikai létesítménye” 2. helyezését a tanösvény kategóriában. Ez a cím a következő
időszak promóciójának fontos eleme kell, legyen. Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy a
vandalizmus bennünket sem került el. A tanösvény különböző elemeit néhány alkalommal vandál
módon károsították. Ezt talán térfigyelő kamerával lehetne csökkenteni. Pozitívan hatott a
kilátóhoz kapcsolódó faház megépítése pótberuházás részeként. Ezzel a jegyvásárlást
nagymértékben könnyítettük és többletbevételre is szert tettünk.
A látogatóközpontokban további néhány a működéshez elengedhetetlen eszköz pótlása szükséges.
pl. hirdető és útbaigazító táblák, kerékpártárolók, esetleg kerékpár kölcsönző, amely a turisztikai
kínálatot erősítené, kézi látcsövek, látogatóközpontokban zárható iratszekrények, konyhatechnikai
eszközök (hűtőszekrény, bogrács stb.) Fontos a meglévő elemek folyamatos karbantartása, néhány
esetben a kivitelező megkeresése a garanciális javításokra, illetve esetenként bővítése. pl. Körös
látogatóközpontba a gyermekjátszótér, valamint az ivókút összekötése a burkolattal, hogy sáros
időben is használható legyen, vagy az alsó épületben további eszközök, bútorok kiegészítése
indokolt. A Bárka látogatóközpont közúti kitáblázása fontos, valamint a gépjármű parkolás
könnyebbé tétele indokolt. Itt is szükséges kerékpár tároló, valamint kiállítási eszközök pótlása.
Néhány fotó a különböző eseményekről:
1. forgatási nap

2. Családi nap

3. Tanösvény látogatások

4. Megnyitó

5. Kézműves foglalkozások

6. Vízi színpadi produkciók:
Esküvő:

Majorettek:

Judosok, birkozók, tornászok és a közönség:

7. Vízi mozi

9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. október 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Helyiségbiztosítás az Országos Roma Önkormányzat részére
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
Hegedűs István az Országos Roma Önkormányzat képviseletében megkereste Gyomaendrőd Város
Önkormányzatát. Szeretnének a Gyomaendrőd, Szabadság utca 6. szám alatti volt óvoda épületben egy
irodahelyiséget használni. A kérelemtől eltérően az Országos Roma Önkormányzat az egész ingatlant kívánja
használni roma fiatalok képzésére, rendezvények megtartására és egyéb közösségi célokra.
Az 5350 helyrajzi számú ingatlan Gyomaendrőd Város Önkormányzata törzs vagyonát képezi, amely korlátozottan
forgalomképes. Az ingatlan területén kettő fő épület van, az óvodai nevelést szolgáló foglalkoztató és egyéb
kiszolgáló helyiségeket tartalmazó, valamint a testnevelésre használt épület. Ezen kívül kettő tároló építmény
található az udvaron. Az ingatlanban jelenleg oktatás nem folyik, azonban az épületekben a Gyomaendrőd –
Csárdaszállás - Hunya Kistérségi Óvoda az óvodai nevelést szolgáló eszközöket tárolja. Jelenleg ezen eszközök
tárolására máshol nem oldható meg.
Az intézményvezetővel történt egyeztetés alapján az elkövetkezendőkben továbbra is szükség van az ingatlanra az
óvodai nevelésben.
A fentiek alapján jelenleg nem javasolt az ingatlan használatba adása. Az önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlanok között jelenleg nincs olyan ahol az Országos Roma Önkormányzat által megfogalmazott célokra az
Önkormányzat helyet tudna biztosítani.
Kérem a Tisztelt képviselő-testülettől az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Helyiségbiztosítás elutasítása"
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 Képviselő – testülete az Országos Roma Önkormányzat kérelmét elutasítja,
tekintettel arra, hogy az 5500 Gyomaendrőd, Szabadság utca 6. szám alatti (5350 hrsz.) ingatlant a továbbiakban is
óvodai nevelés céljára tartja fenn.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. október 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Templom – zugi 7701/9 hrsz-ú ingatlan értékesítése nyílt eljárás keretében
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az augusztusi ülésén döntött arról, hogy a Templom-zugi 7701/9 hrsz.-ú
beépítetlen terület megnevezésű ingatlant értékesíti nyílt eljárás keretében [432/2015. (VIII.27.) önkormányzati
határozat], és annak eredményes lefolytatása érdekében felkérte a Pénzügyi Gazdasági Turisztikai Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottságát, hogy az értékesítés feltételeit dolgozza ki és terjessze be az októberi ülésre.
A 7701/9 hrsz.-ú ingatlan megjelölése beépítetlen terület, amely 2676 m2. A 7701/9 hrsz. –ú beépítetlen területen
lévő 7701/8 hrsz.-ú épület Pájer Sándor ( 5500 Gyomaendrőd, Bocskai u. 58/1. szám ) tulajdonát képezi. A 7701/8
hrsz-ú ingatlan tulajdonosát megilletik a korábban részletezett szolgalmi jogok. A polgári jog ( 2013. évi V. törvény
5:20. § ) alapján a 7701/8 és 7701/9 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosait egymással szemben elővásárlási jog illeti meg.
Megbíztuk a LESZING Kft.-t ( 5600 Békéscsaba, Andrássy u. 11-17. ), hogy többek közt készítsen szakvéleményt a
7701/9 hrsz.-ú ingatlan becsült forgalmi értékéről. A szakvélemény a becsült forgalmi értékét 4.800.000,- Ft
összegben határozta meg.
Az önkormányzati kataszterben a 7701/9 hrsz.-ú ingatlan a forgalomképes üzleti vagyon kategóriájába tartozik.
A nyílt eljárásban történő értékesítés során az induló árat 4.800.000,- Ft összegben javaslom meghatározni.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: vagyonrendelet ) 9. § (1) bekezdés b)
pontja alapján az önkormányzati vagyon elidegenítése 2.000.000.- Ft forgalmi értéket meghaladóan kizárólag
nyilvános versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére történhet.
Az ingatlan tulajdonjogát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) pontjában meghatározott átlátható
szervezet, természetes személy, illetve több társaság vagy természetes személy együttesen szerezheti meg.
Az ügyben a vagyonrendelet 20. § (1) bekezdési alapján a Képviselő – testület jogosult dönteni.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Templom - zugi 7701/9 hrsz-ú ingatlan értékesítése nyílt eljárás keretében"
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, Templom – zugban lévő 7701/9 hrsz.-ú ingatlant meghirdeti
értékesítésre nyílt versenytárgyaláson licitálásos eljárással az alábbi feltételekkel:
1. Bruttó induló ár: 4.800.000,- Ft.
2. Az ingatlan leírása:
Helyrajzi szám
7701/9 hrsz.

Az ingatlan főbb adati, jellemzői, egyéb megjegyzés
Gyomaendrőd, Templom-zug, üdülő övezet. Megjelölése beépítetlen terület. Az ingatlan
2676 m2 területnagyságú.
Az ingatlanon külön, 7701/8 hrsz. alatt bejegyzett épület található, melynek tulajdonosát
elővásárlási jog illeti meg.
Az ingatlant terheli a 7701/8 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosát megillető átjárási szolgalmi jog,
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útszolgalmi jog és egyéb szolgalmi jog szennyvízakna elhelyezésére.
3. A versenytárgyalás időpontja: 2015. november...................................
4. A versenytárgyalás helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme (Gyomaendrőd,
Selyem út 124.)
5. A versenytárgyaláson részt vehet:
Azon, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) pontjában meghatározott átlátható szervezet, természetes
személy, illetve több társaság vagy természetes személy együttesen, amely a hatályos magyar jogszabályok
értelmében ingatlan tulajdonjogát megszerezheti.
Magánszemélyek a személyi okmányaikkal igazolhatják magukat.
Cégek esetében az aláírásra jogosult, vagy érvényes meghatalmazással rendelkező vehet részt a
versenytárgyaláson. Az aláírási címpéldány eredeti példányát, a 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, aláírási
címpéldányt és a cégszerűen aláírt átláthatósági nyilatkozatot, melyet az eredeti okirat bemutatásával a
versenytárgyaláson kell igazolni.
A versenytárgyaláson kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az
előleg letétbe helyezésre került.
6. A meghirdetett ingatlanra - legkésőbb 2015. …............................... - az induló ár 10 %-át kitevő 480.000,- Ft
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.
7. 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.
8. A versenytárgyalást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja, a kikiáltási árnál alacsonyabb ajánlatot nem
lehet tenni.
9. A polgári jog ( 2013. évi V. törvény 5:20. § ) alapján a 7701/8 és 7701/9 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosait
egymással szemben elővásárlási jog illeti meg. A nyertes ajánlattevővel aláírásra kerülő szerződéskötéstől számított
…... munkanapon belül az elővásárlásra jogosultnak írásban nyilatkoznia kell arról, hogy élni kíván-e elővásárlási
jogával.
10. A tulajdonjogot elnyerőnek az értesítést követően …... napon belül szerződést kell kötnie. A licitálás 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.
11. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési
Osztályán lehet kérni, írásban, melyre írásban történik a válaszadás. Az ingatlan munkanapokon, előre egyeztetett
időpontban megtekinthető.
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. október 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Zárt versenytárgyalási felhívás a Templom - zugi, strand és kemping, illetve a
gyomai szabad strand bérbe adására
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a 2015. február 25-i ülésén jóváhagyta a gyomaendrődi ingatlan nyilvántartásban 7701/1 hrsz.-ú, strandfürdő megnevezésű, 7517 m2 területű, természetben a Templom-zugban
található, valamint a 03/9 hrsz.-ú, strandfürdő megnevezésű, 2 ha 4441 m2 területű, természetben a Hármas - körös
ártérben lévő ingatlanokra Pájer Sándor egyéni vállalkozóval (Gyomaendrőd, Bocskai utca 58/1. szám ) kötendő
bérleti szerződést [ 97/2015.(II.25.) önkormányzati határozat ]. A bérleti jogviszony 2015. december 31. napjáig szól.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az augusztusi ülésén döntött arról, hogy a Templom-zugi, strand és
kemping, valamint a gyomai szabad strand ( 7701 és 7701/2 hrsz. ) üzemeltetésére zárt versenytárgyalást ír ki
[431/2015. (VIII.27.) önkormányzati határozat], és annak eredményes lefolytatása érdekében felkérte a Pénzügyi
Gazdasági Turisztikai Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságát, hogy a versenytárgyalás feltételeit dolgozza ki és
terjessze be az októberi ülésre.
A fent hivatkozott önkormányzati határozat a 7701/1 és 7701/2 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó bérleti jogviszony
időtartamát 10 évben, a bérleti díj összegét pedig 653.000,- Ft/év + ÁFA összegben határozta meg.
A versenytárgyalás feltételei között javaslom kikötni, hogy a bérleti jogviszony alatt bérlő az önkormányzat
engedélyével végezhessen fejlesztést, értéknövelő beruházást. A bérleti jogviszony lejártával a felek elszámolnak
egymással.
A gyomai szabad strandon figyelemmel a helyi viszonyokra nem lehet belépőt szedni, annak üzemeltetése
önmagában veszteséges. A szezonális üzemeltetéshez szükséges az engedélyek beszerzése, a terület
karbantartása, a vizesblokkok fenntartása, ivóvíz biztosítása, a keletkezett szennyvíz elszállíttatása, partrendezés
stb. Bevétel a büfében keletkezik. Az önkormányzat az üzemeltetéshez támogatást nem biztosít.
A Templom – zugi strand, és kemping valamint a gyomai szabad strand bérbeadása együtt célszerű. A Templom –
zugi strand, és kemping üzemeltetése során a bérlőnek a jegyárakból, a kempingszolgáltatásból származik bevétele.
Önkormányzati vagyon bérbeadása versenyeztetési eljárás lefolytatása útján lehetséges. A vagyonrendelet 9. § -a
szerint, amennyiben a hasznosításból eredő éves bérleti díj bevétel nem haladja meg a bruttó 1.000.000,- Ft, abban
az esetben nem szükséges nyílt versenytárgyalást lefolytatni.
Az önkormányzat versenyeztetési szabályzata alapján zártkörű pályázat írható ki, ha:
1. a pályázat tárgyául szolgáló önkormányzati vagyon jellege, valamint annak leghatékonyabb hasznosításával
kapcsolatos feladatok megoldása a pályázatok előre meghatározott ajánlattevők, befektetők, illetőleg társasági
partnerek részvételét teszi szükségessé,
2. az önkormányzati érdekek, különösen a közszolgáltatás ellátása vagy az üzleti titok megóvása azt indokolttá
teszik,
3. a kiírásban foglaltak teljesítésére csak meghatározott ajánlattevők képesek.
A fent leírtak alapján a 7701/1, 7701/2 és 03/9 hrsz-ú ingatlanokra javaslom kiírni a zárt versenytárgyalást.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó
szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető. A hasznosításra irányuló szerződés
határozatlan vagy legfeljebb 15 éves határozott időre köthető, amely időszak egy alkalommal legfeljebb 5 évvel
meghosszabbító abban az esetben, ha a hasznosításra jogosult valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen,
késedelem nélkül teljesítette. E bekezdés szerinti korlátozás nem vonatkozik az állammal, költségvetési szervvel,
önkormányzattal vagy önkormányzati társulással kötött szerződésre.
Nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés kizárólag olyan természetes személlyel vagy átlátható
szervezettel köthető, amely az átengedett nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésben vállalja, hogy
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1. a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket
teljesíti,
2. az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a
meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,
3. a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.
A versenytárgyalása az önkormányzat versenyeztetési szabályzatával összhangban 3 ajánlattevőt javaslok
meghívni.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és határozati javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Zárt versenytárgyalás feltételi"
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 zárt körben hirdetett meg versenyeztetési eljárást a Templom – zug strand és
kemping ( 7701/1, 7701/2 hrsz.) valamint a Gyomai szabad strand ( 03/9 hrsz.) ingatlanok határozott idejű
bérbeadására az alábbi felhívás szerint.
ZÁRT VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata zárt körben hirdetett meg versenyeztetési eljárást az alábbi ingatlanok
bérbeadására.
1.
2.

Templom – zug strand és kemping ( 7701/1, 7701/2 hrsz.),
Gyomai szabad strand ( 03/9 hrsz.).

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2016. január hó 01. napjától határozott időre adja bérbe a fent felsorolt
ingatlanokat.
Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb információ:
A Templom-zugi strand és kemping területén ( 7701/1 hrsz. ) a „Lélekkel a Körösök mentén” projekt ( DAOP-2.1.1/J12-2012-0007 ) keretében megvalósításra került a „Bárka Látogatóközpont”. A létesítmény üzemeltetője: a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. ( 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. ).
A versenytárgyaláson részt vehet:
Azon, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) pontjában meghatározott átlátható szervezet,
természetes személy, illetve több társaság vagy természetes személy együttesen.
A bérleti jogviszony feltételei:
1. A bérleti jogviszony időtartama: 10 év.
2. A bérleti díjra tett ajánlat nem lehet kevesebb nettó 653.000,- Ft/év összegnél.
3. Az eljárás nyertesének a bérleti díjat a bérbeadó által kibocsátott számla alapján az esedékes tárgyév június 30.
napjáig, a kézhezvételtől számított 15 napon belül kell megfizetni.
4. Bérlő az ingatlanokon az alábbiakban megjelölt tevékenységeket folytathatja, melyekhez az önkormányzat nem
biztosít támogatást:
1. strandok működtetése,
2. kereskedelmi és vendéglátó tevékenység,
3. Kemping-szolgáltatás,
4. Kulturális és sportrendezvények szervezése.
5. A bérlőt terheli a jogszabályok által meghatározott működtetéssel kapcsolatos feltételek biztosítása.
6. A bérlőt az ingatlant a jó gazda módjára köteles karbantartani.
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7. Bérlő az ingatlanon a bérleti jogviszony időtartama alatt a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján végezhet felújítást,
átalakítási munkát az önkormányzat engedélyével.
8.
A szerződéskötés: a versenyeztetési eljárás lefolytatását követő 30 napon belül.
9.
A nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell az üzemeltetéshez szükséges működési engedély megszerzését a
bérleti szerződés megkötését követő 05.01-ig. Amennyiben a nyertes ajánlattevő bérleti szerződés aláírását követő
05.01-ig nem mutatja be a működési engedélyt, akkor az önkormányzat a szerződést rendkívüli felmondással
megszünteti.
10.A bérleti szerződés Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete jóváhagyásával lép hatályba.
A nyertes ajánlattevőnek szerepelnie kell a köztartozásmentes nyilvántartásban és nem lehet jogerősen
megállapított lejárt helyi adó tartozása.
A versenytárgyaláson a Meghívottnak nyilatkoznia kell:
1. A bérleti díj mértékére,
2. A pályázati feltételek elfogadására,
3. A pályázó nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás
alatt; tevékenységét nem függesztette fel, vagy nem függesztették fel, nincs az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja szerinti, 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása, helyi adó
tartozása;
A versenytárgyalás időpontja:
Helye:

2015. november … . 1400

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.) emelet díszterme.

A versenytárgyalás lefolytatására Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a ….................................................. bízza
meg.
A versenytárgyalással kapcsolatos egyéb információkat Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Városüzemeltetési Osztályán lehet kérni. Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz. Telefon: (66) 581-238, email:
csenyi@pmhiv.gyomaendrod.hu
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. október 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Helyi járat menetrend módosítása
Ambrózi Erzsébet, Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2015. szeptemberi Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre került a helyi járat menetrendjének
módosítása, azonban a Szolgáltató kérésére a további vizsgálatok lefolytatása érdekében a
Képviselő-testület későbbre halasztotta a döntés meghozatalát. A Szolgáltató az elmúlt egy
hónapban utasszámlálást végzett, melyek eredményei a következők:
2015.09.07.-10.07. időszak között Máv állomásról, a Szabadság térről és a K&H Banktól
Endrődre közlekedő utasok száma
17:00 járaton összesen 142 fő, mely 23 napra vetítve 6 fő/nap
18:00 járaton összesen 45 fő, mely 23 napra vetítve 2 fő/nap

A Járási Hivatalban dolgozók is megkérdezésre kerültek, 7 fő dolgozó lenne aki a 16:35-kor
Szabadság térről induló járattal közlekedne.
A fentiek alapján a Szolgáltató három alternatívát dolgozott ki:

1. Nem változtatunk a menetrenden
2. Maradna a szeptember hónapban beterjesztett javaslat, mely szerint a 17:00 órakor induló
járat megszűnne és 16:30 órakor indulna a Máv állomásról.

Nagylaposra: Máv állomásról: 15:20
Szabadság térről: 15:25
Egyházi Iskolától: 15:30
Rózsahegyi Iskolától: 15:35
a Nagylaposról visszaérkező járat a
Dérynétől indulna Máv áll.-Szabadság térre az
Önkormányzat érintésével: 16:00
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Máv állomásról – Dérynéhez: 16:30
Szabadság térről – Dérynéhez: 16:35
Önkormányzattól – Dérynéhez: 16:40
és vissza

Dérynétől – Máv áll.-ra - Szabadság térre: 16:45

3. 3.A 18:00 órai járat megszűnne, és helyette 16:30 induló járatot közlekedtetnénk.
2014. évben november 10. és december 13. időszakban készült még egy utasszámlálás, mely az
akkor 16:25 órakor Máv állomásról induló járat utasait számlálta.
Ennek összegzése:
Összesen utazó 203 fő a 31 napon, átlagosan 6,5 fő.

A helyi járat menetrendje a Mobilbusz Közlekedési Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés
mellékletét képezi, így a menetrend módosítása a közszolgáltatási szerződés módosítását vonja
maga után.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"Változatlan menetrend megtartása"
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 ne módosítsa a helyi menetrendszerű
autóbusz járat menetrendjét.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 10. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
"17:00 órai járat megszűntetése"
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
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(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:
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: 13935373-2-04) 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.
november 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosul:

Öregszőlő

Szarv.út7:05
Nagylról 7:05

HELYIJÁRAT AUTÓBUSZ MENETREND
2015. november 1-től
TANITÁSI ÉS MUNKANAPOKON

Déryné

MÁV

5:15

5:25

6:15

6:25

E
7:10 R 7:30
E
7:20 7:35
E
8:10 8:25
E
9:50 10:05
E

Szab.tér

----

MÁV Szab.tér
Déryné
Öregszőlő
5:00
5:05
5:15
5:55 6:00 ---6:15
E
6:30 6:40 ---6:55
7:00 Kond.úton
6:45
6:50
Nagyl-ra
ER
---7:35 7:55
7:40

8:30 Fürdő

9:30

10:10 11:30
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E
9:35 9:50
E
11:35 11:50
E

11:50 12:00
E
13:30 13:45

Szarv.út14:25

Nagylaposról R
Szarv.út16:25

E
14:30 14:45
E
14:50 15:05
16:00

13:10
13:50
14:15 14:20 ----

13:15 13:30
ER
13:55 14:10
E
14:35

14:20 Kond.úton

14:50Fürdő
15:10 15:20
15:50

E
16:15

15:25 E 15:35 R
ER
15:55 16:10

Nagyl-ra
16:20 Kond.úton

16:20

E
16:30
16:35 16:45
17:00 18:00 18:05Fürdő
18:20
18:35 21:20
21:25
21:35
22:05 22:10 ---22:20

16:30 16:40
16:45
16:55
18:20
18:30
21:35
21:45
22:20
22:30

TANITÁSI SZÜNETI MUNKANAPOKON

Szarvasi 7:05

5:15

5:25

5:55

5:00
6:00 ----

6:15

6:25

6:30

6:45 ----

7:35

9:30

7:10
9:50
11:50
13:30

Szarv.út14:50

E
7:30
E
10:05
E
12:00
E
13:45

E
14:55 15:05
E
16:45 16:55
18:20
18:30
21:35
22:20
8:15
9:50
13:45

9:50
16:20
17:20

21:45
22:30

10:10Fürdő

11:30

----

13:10

13:50Fürdő
14:15 14:20 ---15:10 16:30

5:05

E
6:55
E
9:35 9:50
E
11:35 11:50
E
13:15 13:30

5:15
6:15

E
14:35
E
16:35 16:45

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

18:20
21:35
22:20

PIHENŐNAPOKON (szombat)
8:00
8:05
8:15
8:25 8:30 Fürdő
9:30
9:35
9:45
10:00
10:05
13:30
13:35
13:45
13:55
MUNKASZÜNETI NAPOKON (vasárnap)
9:30
9:35
9:45
10:05
10:00 Fürdőbe
16:05
16:10
16:20
16:30
16:35 17:00 17:05Fürdő
17:20
17:30
17:35
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7:00 Kond.úton

14:45 Kond.úton

E: LIDL-hez is közlekedik

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

Toldi Balázs

Ügyvezető

polgármester

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 10. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
3. döntési javaslat
"18:00 órai járat megszűntetése"
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:
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: 13935373-2-04) képviselője
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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.
november 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosul:

Öregszőlő

Déryné

HELYIJÁRAT AUTÓBUSZ MENETREND
2015. november 1-től
TANITÁSI ÉS MUNKANAPOKON

MÁV

Szab.tér

5:15
6:15
Szarv.út7:05
Nagylról 7:05

Szarv.út14:25

Nagylaposról
Szarv.út16:25

R

7:10 R E
7:20 E

7:30
7:35

8:10 E

8:25

9:50 E

10:05

11:50 E

12:00

13:30 E

13:45

14:30 E
14:50 E

14:45
15:05

16:00
16:30
16:45
17:20
21:35

E

MÁV Szab.tér
Déryné
Öregszőlő
5:00
5:05
5:15
5:25
5:55 6:00 ---6:15
E
6:25
6:30 6:40 ---6:55
7:00
6:45
6:50
ER
------7:35 7:55
7:40
E
8:30 Fürdő
9:30
9:35 9:50
E
10:10 11:30
11:35 11:50
E
13:10
13:15 13:30
ER
13:50
13:55 14:10
14:20
E
14:15 14:20 ---14:35
14:50Fürdő
15:10 15:20
15:25 E 15:35 R
ER
15:50
15:55 16:10
16:20

16:15

16:20

E
16:35 16:45
17:05
E
17:00 Fürdő
17:20
17:35 21:20
21:25
21:35
22:05 22:10 ---22:20

16:40

16:30

16:55
17:30
21:45
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Kon
Nag

Kon

Nag

Kon

22:20

22:30

TANITÁSI SZÜNETI MUNKANAPOKON

Szarvasi 7:05

5:15

5:25

5:55

5:00
6:00 ----

6:15

6:25

6:30

6:45 ----

7:35

9:30

7:10 E

7:30

9:50 E

10:05

10:10Fürdő

11:30

11:50 E
13:30 E

12:00
13:45

---13:50Fürdő

13:10

5:05

E
6:55
E
9:35 9:50
E
11:35 11:50
E
13:15 13:30

5:15
6:15

7:00 Kon

E
14:35
E
15:10 16:30
16:35 16:45
17:00 17:05Fürdő
17:20
17:35
21:20
21:25
21:35
22:05 22:10 ---22:20
14:15 14:20 ----

Szarv.út14:50

14:55 E
16:45 E
17:20
21:35
22:20
8:15
9:50
13:45

9:50
16:20
17:20

15:05
16:55

17:30
21:45
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
10:05
10:00 Fürdőbe
16:05
16:10
16:30
16:35 17:00 17:05Fürdő
17:30
17:35

E: LIDL-hez is közlekedik

14:45 Kon

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
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Ambrózi Erzsébet

Toldi Balázs

Ügyvezető

polgármester

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. október 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal tervezési pályázat - önerő biztosítása
Kürtiné Erdősi Klára
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Vésztő város polgármestere levélben értesítette Önkormányzatunkat, hogy a „Magyarország-Románia határon
átnyúló együttműködési program” (HURO 1001) keretében megvalósult Gyomaendrőd – Nagyvárad vasútvonal
tervezési munkálatai elkészültek és a pályázat lezárásra került.
Ehhez kapcsolódóan Molnár Sándor polgármester úr a projekthez kapcsolódó önerő megfizetése tárgyában kérte
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézkedését.
A levél az előterjesztés mellékletét képezi, melyben ismertetik a megvalósított projektet, illetve a finanszírozásra
vonatkozó kimutatást.
A projekt 5 % önerőt igényel, melyről az érintett települések egybehangzóan kinyilatkozták annak lakosságarányos
megosztását.
Mivel a projekt utófinanszírozás keretében valósult meg, ezért szükségessé vált támogatást megelőlegező hitel
felvétele. A hitelhez kapcsolódó kamatok, illetve a megvalósítás során felmerült hatósági díjak nem elszámolható
költségek.
Ezen tételeket Vésztő Város Önkormányzata a projekt zárásáig megfinanszírozta, ugyanakkor levelükben felkérik az
érintett önkormányzatokat a költségek közös viselésére és az önerőhöz történő hozzájáruláshoz.
A projekthez kapcsolódó lakosságarányos önerő hozzájárulás mértéke Gyomaendrőd Város Önkormányzata
esetében az alábbiak szerint tevődik össze:
pályázatban elszámolható önerő:
2 524 029 Ft
támogatás megelőlegező hitel kamata

1 319 189 Ft

el nem számolható engedélyezési és hatósági díjak

293 475 Ft

Mindösszesen:

4 136 693 Ft

Az önerő forrásának megjelölése:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 1/2015. (II.15.) önkormányzati rendelete 8. melléklet felhalmozási célú
céltartalék között beépítésre került 3 427 EFt pályázati önerő, a fennmaradó 710 EFt összeg fedezete a 2014. évi
szabad maradvány.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal tervezési pályázat - önerő biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a „Magyarország-Románia határon átnyúló együttműködési program” (HURO
1001) keretében megvalósult Gyomaendrőd – Nagyvárad vasútvonal c. projekthez kapcsolódó, lakosságarányos
önerő hozzájárulás mértékét a következők szerint biztosítja:
* 3 427 EFt-ot Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.15.)
önkormányzati rendelet 8. melléklet felhalmozási céltartalékának terhére
* 710 EFt- ot a 2014. évi szabad maradvány terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert szükséges intézkedések megtételére,
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jognyilatkozatok aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 10. 29.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. október 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Holtágak hasznosítására vonatkozó haszonbérleti pályázati kiírás
Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az év folyamán több alkalommal is tárgyalta
visszakerülő holtágak kérdését. A 2015. július havi Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrzési és Közbeszerzési
Bizottság ülésén felkérte a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy készítsen alternatívákat a Holtágak
hasznosításának a lehetőségéről. A holtágak jövőbeni hasznosítását a Halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló
2013. évi CII. törvény szabályozza. Az üzemeltetésre vonatkozó alternatívák vizsgálata közben egyetértett abban,
hogy az Önkormányzat saját maga általi hasznosítás, mint lehetőség kockázatos, költséges lenne, főleg úgy, hogy
nem rendelkezik a megfelelő szakértelemmel, eszközparkkal. A Képviselő-testület felkérte a hivatalát hogy a 2016.
január 1-ével a haszonbérleti jogviszony lejártát követően a Holtágak hasznosítására és fenntartására irányuló
pályázati kiírást a hat holtágra együttesen és külön-külön holtágankénti haszonbérbe adásra előkészítse. A pályázati
dokumentáció elkészült, anyaga ezen előterjesztés mellékletét képezi.
A pályázati kiírásban több bizonytalansági tényező is van.
1. A haszonbérlet jogviszony időtartama esetében célszerű lenne legalább 10 évre haszonbérbe adni a Holtágakat,
azonban a szakmai javaslatok alapján ez az időtartam akár 15 év is lehetne (a jogszabályi előírásoknak megfelelően
legfeljebb 20 év).
2. A másik bizonytalansági tényező a Holtágok vízcseréjének, vízutánpótlásának a kérdése. A feladat ellátását az
Önkormányzat a Zöldpark Kft-nek átadta, mely feladatellátásért a költségvetésében 2 millió forintot biztosított.
Felmerül a kérdés, hogy a jövőben ez a költség milyen módon kerüljön tervezésre. Három alternatíva közül lehet
választani.
a. A bérleti díj kiegészül a vízcsere és a vízutánpótlás költségeivel, mely hektáranként több mint 30.000 Ft-tal
emelné meg a fizetendő díjat.
b. A költségek megosztásra kerülnek az Önkormányzat és a haszonbérlő között.
c. az Önkormányzat továbbra is viseli a vízcsere és a vízutánpótlás költségeit.
3. További kérdésként merül fel a bérleti díj mértékének meghatározása. Ez az országban eltérő mértékű. Egyes
önkormányzatok esetén pl: Gyula halasítás fejében adta bérbe a csatornát, azonban több település határozott meg a
halasítási kötelezettségen felül haszonbérleti díjat. Csongrád megyében 1-8000 Ft/ha/év bérleti díjak vannak
meghatározva. Figyelemmel kell lenni azonban arra is, hogy egy magas szinten megállapított bérleti díj
veszélyeztetheti a holtágakba telepítendő hal mennyiségét.
A haszonbérleti megállapodás tervezete és a beszámoló minta a testületi ülésre kerül kiküldésre.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testület, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és hozza meg döntését az alább felvázolt
határozati alternatívák közül.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Holtágak hasznosítására vonatkozó haszonbérleti pályázati kiírás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
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A) alternatíva
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 6 holtágat: EndrődKözépső (Csókási), a Hantoskerti, a Fűzfás-zugi, a Rév-zugi, a Torzsás-zugi, a Német-zugi holtág, valamint
a Vajda tavat egyben kívánja haszonbérbe adni. Az Önkormányzat jóváhagyja a halgazdálkodási jog
haszonbérbe adására vonatkozó pályázati kiírást.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati kiírást tegye közzé, és az ehhez szükséges
jognyilatkozatokat tegye meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 10. 29.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
B) alternatíva
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 6 holtágat: EndrődKözépső (Csókási), a Hantoskerti, a Fűzfás-zugi, a Rév-zugi, a Torzsás-zugi, a Német-zugi holtág, valamint
a Vajda tavat külön - külön kívánja haszonbérbe adni. Az Önkormányzat jóváhagyja a halgazdálkodási jog
haszonbérbe adására vonatkozó pályázati kiírást.
2.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati kiírást tegye közzé, és az ehhez szükséges
jognyilatkozatokat tegye meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Pályázati azonosító szám: GYHO-2015

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124

HASZONBÉRLETI
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

a Gyomaendrőd […...]* halgazdálkodási jogának haszonbérbe adására

(*megjegyzés: Endrőd-Középső (Csókási), a Hantoskerti, a Fűzfás-zugi, a Rév-zugi, a Torzsás-zugi, a Német-zugi holtág, valamint a Vajda
tó együtt vagy külön-külön)

A pályázat célja:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Kiíró) Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelete alapján nyílt pályázatot hirdet a
tulajdonában lévő […..]1 halgazdálkodási jogának haszonbérbe adására.
A pályázati eljárás által elvárt eredmény:
a) a holtágak halállományának növelése, a halfaunája diverzitásának megőrzése, javítása és a helyi
horgász turizmus fejlesztése,
b) rövid 5 éves részletes és 10 éves hosszú távú koncepció kidolgozása hasznosítási célok
megvalósítására
c) megyei horgász versenyek rendezése, esetleg éves versenynaptár alapján kupasorozat összeállítása
d) ellenőrzött haltelepítések évente több alkalommal
e) horgászturizmus lehetőségeinek megteremtése, javítása
f) Körösök vízrendszeréből származó egészséges hallal intenzív haltelepítés, halasítási terv szerint az
első évtől legalább olyan mértékű ponty telepítésének vállalása, amely biztosítja a ponty fajlagos
tilalmi idejének feloldását, de legalább 175 kg ponty, legalább 400 db előnevelt ragadozó, és legalább
8 kg fehérhal telepítése hektáronként évente,
g) természetes ívóhelyek, kíméleti területek kialakítása,
h) a vízminőség folyamatos felügyelete, rendszeres vizsgálata (félévente minimum egyszer),
i) invazív halfajok (ezüstkárász, törpeharcsa, naphal) rendszeres halászati gyérítése, ökológiai célú
szelektív halászata
A haszonbérleti jog időtartama: 10 év.

1.

Pályázati Felhívást kiíró megnevezése és székhelye:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
telefon: +36-66/386-122
képviseli: Toldi Balázs polgármester
e-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

2.

A megkötendő szerződés típusa:

Halgazdálkodási Haszonbérleti Szerződés

1

Endrőd-Középső (Csókási), a Hantoskerti, a Fűzfás-zugi, a Rév-zugi, a Torzsás-zugi, a Német-zugi holtág, valamint a Vajda tó

3.

4.

A haszonbérleti eljárásban pályázóként résztvevők köre:
 jogi személyek
 egyéni vállalkozók
 egyesületek
A pályázati eljárás tárgyát képző holtágak főbb adatai és a hasznosításának feltételei:

Sor szám
1.

6318

2.

917,1245,1247,1301

3.

3256,3406,6765/3

4.
5.

6243, 6269
0389

6.

01021

7.

2941

Hrsz

Megnevezés
Endrőd Középső
(Csókási) holtág
Hantoskerti
holtág
Fűzfás –zugi
holtág
Rév-zugi holtág
Torzsás-zugi
holtág
Német- zugi
holtág
Vajda tó

Terület (ha)
6,1

Művelési ág
holtág

15,1

holtág

16,8

holtág

7,5
10,0

holtág
holtág

11,2

holtág

0,77

mocsár(zápor
tározó)

1. számú melléklet: A hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kinyomtatott,
megfelelő áttekintést biztosító térképmásolatok és egyéb dokumentumok.
Az ingatlanok Gyomaendrőd Város Településrendezési Terve alapján vízgazdálkodási területek,
funkciójukat tekintve elsődlegesen természeti területek, másodlagosan pedig belvíztárolásra
szolgálnak ezért:
A Haszonbérlő a pályázatában
a)vállalja, hogy a holtágakat kizárólag halgazdálkodásra és ahhoz kapcsolódó turisztikai attrakciók
megvalósítására hasznosíthatja,
b) megtartja a holtágak másodlagos funkcióját a belvíztárolást, az ingatlanok szabad megközelítését,
és biztosítja a településről érkező csapadékvíz szabad bevezetését,
c) vállalja, hogy a jó gazda gondosságával, az 550 mm-es éves csapadék mennyiségéig, a Kiíró útján
elvégzi a holtágakban a vízkormányzási feladatokat és az ökológiai vízcserét.
d) saját költségére és felelősségére a holtágakba halat telepít a kormányhivatal által jóváhagyott
halgazdálkodási terve alapján,
e) viseli a vízszennyezésből illetve bármilyen más okból eredő és halpusztulás kockázatát és annak
következményeit,
f) elvégzi a kárelhárítási feladatokat a holtágakon bekövetkező esetleges rendkívüli helyzet
(halpusztulás) esetén,
g) bejelenti a Kiírónak és az illetékes hatóságoknak a halpusztulást, rendkívüli szennyezést,
h) biztosítja a holtágakon a horgászati lehetőséget, az átlagos piaci árakhoz különböző típusú (napi
heti és éves) horgász területi jegyet ad ki a megyei horgász területi jegy árakhoz igazodva
i) vállalja a haszonbér megfizetését

A Pályázati dokumentáció átvételének helye:

5.

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
5500

Gyomaendrőd, Selyem út 124

6.

A pályázat benyújtásának helye, módja és határideje:

6.1. A pályázat benyújtásának helye:
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési Osztálya
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124

6.2. A pályázat benyújtásának módja:
A pályázat zárt borítékban, 2 példányban a pályázati azonosítószám feltüntetésével, személyesen
nyújtható be.
A pályázatnak tartalmaznia kell:














a pályázó nevét és címét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát
a haszonbérbe venni szándékozott ingatlan adatait,
az ingatlanon folytatni kívánt tevékenység részletes leírását,
a pályázati feltételek vállalását és elfogadását igazoló nyilatkozatot.
pályázó tevékenységének eddigi bemutatását, mérleg és eredmény-kimutatás csatolásával
létrehozására vonatkozó alapító okiratot és a képviselet jogra vonatkozó igazolás másolatát
pályázó által vállalt szolgáltatásokat és kötelezettségeket,
Pályázati Kiírásban foglalt feltételeket elfogadja;
nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás,
önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt;
tevékenységét nem függesztette fel, vagy nem függesztették fel;
nincs az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja szerinti, 60
napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása, helyi adó tartozása;
hamis adat szolgáltatása miatt nem zárták ki állami vagy önkormányzati vagyon
hasznosítására irányuló korábbi – három évnél nem régebben lezárult – eljárásból;
a Kiíró által előírt tartalommal a rá vonatkozó halgazdálkodási tervet benyújtja;

6.3. A pályázat benyújtására nyitva álló határidő 2015. november 30. 12 óra

5.

Az ajánlati kötöttség határideje, és a vonatkozó előírások:

Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtási határidejének lejártától számított 90. nap.
A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor a pályázatok benyújtására

nyitva álló határidő lejárt.
A Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy a pályázó a pályázatában foglaltakhoz
kötve van, kivéve, ha a Kiíró ezen időtartam alatt a nyertes pályázóval szerződést
köt, vagy a Pályázati Felhívást visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek
minősíti.

6.






7.

Érvénytelen a pályázat, ha:
nem felel meg a Pályázati Kiírásban foglaltaknak;
a pályázó a pályázat szerinti szerződés megkötésére jogszabály alapján nem jogosult;
a közölt tények, adatok, információk részben vagy egészben nem felelnek meg a valóságnak;
a pályázónak 60 napnál régebben lejárt esedékességű adó tartozása van.
amelyik pályázat a felhívásban rögzített minimális haszonbérleti díjnál kedvezőtlenebb
ajánlatot
tartalmaz.

Az ellenszolgáltatás, amelynél kedvezőtlenebb ajánlat nem tehető:

Az ajánlattevőnek minimum ……………. Ft/ha/év mértékű éves haszonbérleti díjra kell ajánlatot
tennie.
Az ajánlattevő az itt rögzített díj mértékét, valamint a Pályázati Kiírás mellékletét képező
haszonbérleti szerződés tervezet haszonbérleti díjra vonatkozó rendelkezéseit elfogadja.

8.

Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó előírások:

Nyertes pályázó a 4. pontban meghatározott holtágak halgazdálkodási jogának haszonbérlete
gyakorlásáért éves díjat köteles fizetni.

A haszonbérlet gyakorlásáért fizetendő éves díj tárgyévre vonatkozik, és külön felhívás
nélkül két egyenlő részletben kell megfizetni. A Kiíró a haszonbérlet gyakorlásának éves
díjáról a tárgyévben kettő darab számlát állít ki, amelyet a fizetési határidőket legalább 15
nappal megelőzően megküld a nyertes pályázónak. Nyertes pályázó az esedékes
haszonbérleti díjat átutalással köteles megfizetni.

9.

Vegyes rendelkezések:

11.1. A Kiíró fenntartja a jogát arra, hogy a jelen Pályázati kiírást a pályázat benyújtására nyitva álló
határidő lejárta előtt bármikor külön indokolás nélkül visszavonhatja.

11.2. A Kiíró felhívja a pályázók figyelmét arra, hogy a szerződéskötést követő egy
éven belül, majd azt követően rendszeresen ellenőrzi a pályázó pályázatában,
különösen a gazdasági tervében tett vállalásainak teljesítését. A vállalások
teljesítésének elmaradása a szerződés azonnali hatályú megszüntetését vonja maga
után.

Mellékletek:
1. számú melléklet: A hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kinyomtatott,
megfelelő áttekintést biztosító térképmásolatok és egyéb dokumentumok.

