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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. §
(2) bekezdés b) pontja alapján az alábbi napirendi pont megtárgyalására zárt
ülésen kerül sor:
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1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. március 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
Megyeri László aljegyző
Dr. Uhrin Anna jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2016. januári ülésén döntött a képviselő-testület az Olajosok útja közterület elnevezéséről. Az akkori
előterjesztésben leírtuk, hogy 2015. január 1-jétől működő központi címregiszter (KCR) létrehozásának az a célja,
hogy a jelenleg különböző nyilvántartásokban párhuzamosan nyilvántartott címadatokat egy etalon-nyilvántartásban
egyesítse, és ezzel elérje, hogy az adatok naprakészebbek és pontosabbak legyenek, és főleg, hogy a különböző
nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek.
A KCR egy olyan nyilvántartás, amely csak a jogszabályban meghatározott adatokat (címelemeket, ingatlannyilvántartási azonosító kódot, címkoordinátát, s a nyilvántartás működtetéséhez szükséges egyéb adatokat)
tartalmazza. Egy törvényi szabályozás lehetővé tette, hogy az egységes címkezelés biztosítása érdekében
megvalósuljon egy olyan központi nyilvántartás, amely a személyi adat- és lakcímnyilvántartás címnyilvántartásán és
az ingatlan-nyilvántartáson keresztül hiteles adatforrást biztosít a címadatot tartalmazó állami és önkormányzati
nyilvántartások számára.
A törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet 8. § (1) bekezdése értelmében „ha a címkezeléshez olyan
címadat beszerzése szükséges, amelynek megállapítása más hatóság, szerv, szervezet vagy önkormányzati
képviselő-testület hatáskörébe tartozik, a címképzésért felelős szerv (jegyző) megkeresi az illetékes hatóságot,
szervet, szervezetet vagy önkormányzati képviselő-testületet. A címképzésért felelős szerv (Gyomaendrődön a
jegyző) az önkormányzati képviselő-testület döntésének megfelelő címelemet jegyzi be a központi címregiszterbe.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 14/A. §-a
alapján minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épület található.
Az Mötv. 143. § (3) bekezdésében felhatalmazást kapott a települési önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg
a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszámmegállapítás szabályait.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló 15/2013. (V.
10.) önkormányzati rendelete - mint ahogy azt a januári előterjesztésben is jeleztük - nem harmonizál a
megalkotását követően kihirdetett magasabb szintű jogforrásokkal, ezért azt módosítani kell.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízta Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottságát, hogy végezze el a közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló
15/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát a központi címnyilvántartásról szóló jogszabályokkal való
harmonizáció megteremtése érdekében.
A felülvizsgálat megtörtént, ezért a következő indokolás alapján benyújtjuk a módosító rendeletet megalkotásra.
Hatásvizsgálat:
1.2. A rendelet alkotásának társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet pozitív társadalmi hatása,
hogy a névvel és a jobb tájékozódást segítő jelzésekkel ellátott lakóhelyen könnyebb az eligazodás, tájékozódás,
amely elégedettséget vált ki a lakosság és idelátogatók körében. A rendelet gazdasági hatása kizárólag az utcanév
táblák karbantartási költsége, amelyet az éves költségvetés tartalmaz az útkezelői szakfeladaton.
2. A rendelet alkotásának környezeti és egészségügyi következményei nem ismertek.
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletben szabályozott folyamat csak az előkészítés során,
illetve névadási eljárás ideje alatt generál minimális adminisztratív tevékenységet közvetlenül. Közvetett értelemben
javítja az adminisztratív tevékenységeket azzal, hogy jó minőségű címadatbázis kialakítását segíti elő, amely
csökkenti az ügyek intézése során keletkező adminisztratív költségeket.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az
önkormányzati norma megalkotása alapfeltétele a közterületi névadásnak, továbbá a házszámozás rendszerének
kialakítására. Ennek elmaradása jogbizonytalanságot, továbbá a házszámozásban helytelen, nem egyen szabatos
gyakorlatot alakítani ki, amely a későbbiekben erkölcsi és anyagi károkat is eredményezhet.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A megalkotásra
kerülő rendelet többletfeladatot, többletkiadást nem eredményez, mivel az abban szabályozott üzemszerű
tevékenységet a már meglévő szervezetben alkalmazott munkaerő végzi, amelynek költségeit az éves
költségvetések tartalmazzák.
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Az önkormányzati rendeletekhez indoklási kötelezettség is társul.Az indokolásban a jogszabály
előkészítőjének feladata azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és céloknak a bemutatása,
amelyek a szabályozást szükségesség teszik. Az indokolásban ismertetni kell a jogi szabályozás várható
hatását is.
A közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló 15/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezet
Általános indokolása
Általános társadalmi elvárás, hogy az önkormányzat a helyi értékek és érdekek mentén gondoskodjon a közterületek
elnevezéséről, a házszámozás rendjének kialakításáról és tájékozódást segítő jelzések elhelyezéséről.
Részletes indokolása
Az 1. § indokolása:
Magasabb szintű jogszabály nem mondja ki, hogy a települési közterületek élő személyről nem nevezhetőek el.
Mivel a helyi önkormányzatokról szóló törvény e tárgykörben az önkormányzatot felhatalmazza a helyi szabályok
kialakítására így célszerű kimondani, hogy a közterület élő személyről nem nevezhető el.
A 2. § indokolása:
A címképzési eljárásban időnként előfordulhatnak társadalmilag indokolt sürgős eljárási esetek, így célszerű
lehetővé tenni, hogy ebben az esetben akár sürgősséggel, a 60 napos várakozási időnél rövidebb időintervallumban
lehessen névadási kérelmet beterjeszteni. Ez a lehetőség kizárólag a címképzésért felelős szerv (jegyző) által
kezdeményezett közterület név megállapítása esetében biztosított."
A 3. § indokolása:
Egyes ingatlanok adott esetben csak magánútról megközelíthetők. Ezek házszámozása törtéhet az elnevezett
magánútról is. A rendelkezés azt szabályozza, milyen eljárásban nevezhető el a magánút.
A 4. § indokolása:
Rendezi a feladatkör címzettjét.
Az 5. § indokolása:
Rendezi a házszámozás megállapításának és a házszámtáblák kihelyezésének szabályait.
A 6. § indokolása:
Rendelkezik a rendelet hatályba lépésének napjáról.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a rendelet-tervezet elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"A közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a következő normaszövegű rendelet megalkotását:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (...) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló 15/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezésének és jelölésének
rendjéről szóló 15/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. §-a a következő (3) bekezdéssel
egészül ki:
"[1. §] (3) Közterület élő személyről nem nevezhető el."
2. § Az Ör. 3. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
"[3. §] (3a) A (3) bekezdésben foglalt időpontnál később kizárólag a címképzésért felelős szerv által kezdeményezett
közterület név megállapítást lehet előterjeszteni."
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3. § Az Ör. a következő 4/A. §-sal egészül ki:
"4/A. § (1) A magánút, a tulajdonosa kérelmére elnevezhető.
(2) A magánút elnevezési eljárásban a közterület elnevezés szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy
annak megindítását kizárólag a tulajdonosa vagy annak egyetértésével a címképzésért felelős szerv
kezdeményezheti."
4. § Az Ör. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"[5. §] (2) A közterület nevét jelölő tábla kihelyezésével, karbantartásával és pótlásával kapcsolatos feladatokat az
önkormányzat útkezelő szervezete látja el."
5. § (1) Az Ör. 6. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
"6. § (1) A névvel ellátott közterületekről megközelíthető - a címkezelést szabályozó jogszabályban foglalt eljárásban
címmel ellátott - ingatlanokat a közterületről jól látható táblán feltüntetett jelzéssel (a továbbiakban: házszámmal) kell
ellátni.
(2) A házszámozást:
a) A közterületnek annak a végéből kell indítani, mely a legközelebb van a településközponthoz, vagy azon végéből,
mely a település körüli úthálózat legfontosabb részéhez csatlakozik.
b) A mellékútvonalakon a sorszámozást a főútvonalaktól kell kezdeni. Ha egy mellékútvonal több főútvonalhoz is
kapcsolódik, akkor a helyi viszonyokat figyelembe véve kell a sorszámozás irányát megállapítani. Zsákutcák esetén
a házszámozást az úthálózati csatlakozásnál kell kezdeni.
c) A számozás 1-gyel kezdődik és a számok kihagyás nélkül emelkednek a közterülethez csatlakozó utolsó
ingatlanig.
d) Utcánál a számozás növekedésének irányába nézve jobb oldalon a páratlan, bal oldalon a páros számokat kell
alkalmazni. Azoknál az utcáknál ahol a címképzésről szóló jogszabály szerint csak az egyik oldalon képezhető cím,
ott a számozás folyamatosan emelkedik. Ha utólag másik oldalon is szükségessé válik a címképzés, akkor az e)
pont szabályait kell alkalmazni.
e) A terek épületeinek, telkeinek számozása folyamatosan emelkedő számsorrendben az óramutató járásával
ellentétes irányban történik, ahol a számsor a településközpont felől betorkolló utca jobb oldalán kezdődik, és a bal
oldalon ér véget.
f) A kialakult számozás után megosztott ingatlan eredeti sorszáma nem szűnik meg. Az újonnan kialakított telkek
számának megfelelően, a számsor növekedésének irányában kiegészül egy vagy több nem ékezetes, egyjegyű
nagybetűvel A-tól Z-ig, közvetlenül a házszám mögé írva. A házszámok sorozatában a betű nélküli házszámnak
előrébb kell állnia, mint ugyanannak a házszámnak a betűvel ellátott alakja.
g) A kialakult számozás után egyesített ingatlanok az eredeti sorszámukat megtartják kötőjeles alakot felvéve.
h) A lakótelepi és lakóparki épületek címkezelését az épületjel és a lépcsőházjel címelemek megfelelő
alkalmazásával a címképzési és címkezelési eljárást szabályozó jogszabályban foglaltak szerint kell végrehajtani.
i) Ha a címkeletkeztetést olyan telekhez kapcsolódva kell végrehajtani, amely közvetlenül több közterülethez is
kapcsolódik, és a házszámozás az érintett közterületen már kialakult, akkor a megosztás szabályainak megfelelő
alkalmazásával kell az új házszámot képezni."
6. § Az Ör. 7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
"7. § (1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, ha az nincs,
házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának elhelyezni.
(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa
köteles gondoskodni."
7. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. március 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a szövetkezet működéséről
Varjú Róbert
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2016. évi munkaterve alapján tárgyalja Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet 2015. évi
működéséről szóló beszámolót. Ugor Emese a szövetkezet elnöke ennek megfelelően elkészítette a beszámolót,
melyet az előterjesztés melléklete tartalmaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet 2015. évi
működéséről szóló beszámolót.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló a Szövetkezet működéséről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja
a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a 2015. évi működéséről szóló beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Varjú Róbert
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Beszámoló a Szövetkezet működéséről

Betonelem gyártás:
A betonelem gyártásban vállalt megrendelések teljesítése megtörtént az Önkormányzat részére.
Az ehhez kapcsolódó pályázat 2015. december 31.-én lezárult. Újraindítására nem került sor
gazdaságossági okok miatt.

Varroda:
A varrodában foglalkoztatottak létszáma jelenleg 2 fő. Folyamatosan érkeznek a megrendelések,
melyeket maximális minőségben teljesítünk, megfelelő határidőre.
Állandó megrendelők:







Gyomaendrőd Város Önkormányzata /zászlók, munkaruha, stb./
Térségi Szociális Gondozási Központ /télikabát, köpeny, nadrág, stb./
Tótkaép kft. /munkaruha/
Megyeri és tsa kft. /munkaruha/
Electrolux Lehel kft. Jászberény /takaró ponyva/
Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány /táncos ruhák/

Folytatódik a biciklis táskák, vászontáskák varrása, melyeket elsősorban a gyomaendrődi lakosoknak
kezdtünk el gyártani. Ebben az évben szerepel a tervek között az ország más részeire is eljuttatni a
termékeket. Jelenleg folyik az egyeztetés nagykereskedésekkel.

Szeretnénk, Gyomaendrőd lakosságát is maximálisan kiszolgálni. Akár kisebb javításokkal, akár újruha
varrásával állunk rendelkezésükre. Jelenleg ennek a marketingjén is dolgozunk, egyre nagyobb
sikerrel.
Ebben az évben egy együttműködés keretében 12 varrónő képzésére is sor került. A tanfolyam
sikeresen zárult.

Nagylaposi Élelmiszerbolt:
2015. szeptember 1-től az üzletvezető személye megváltozott.
A működéshez szükséges eszközök biztosítottak. Az árukészlet megfelelő a helyi lakosság, az átmenő
forgalom, és nyáron a nyaralók igényeinek kielégítésére.
Ebben az évben megkezdtük a Szent Imre Idősek Otthonában lakók helyi kiszolgálását. Ez heti egy
alkalommal történik.

A táblázatban szereplő adatok a 2015. év végét mutatják.
Azon dolgozunk, hogy ezek a számok önerőből is pozitívvá változzanak, bár a
Belügyminisztériumból biztató információkat kaptunk egy új pályázat lehetőségére is.
Ennek egy feltételét már teljesítettük, a Szegeden tartott továbbképzésen való részvétellel.

Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet
2015. évi bevételei és költségei

Varroda
Alapanyagok
irodaszerek
bérleti díj
bérköltség
járulék
Varroda bevétele
Támop támogatás
Varroda összes

Nagylaposi bolt
ELÁBÉ
bérleti díj
rezsi
nyomtatványok
egyéb anyagok
bérköltség
járulék
egyéb járulék
egyéb szolg
hirdetés
Sui Generis pályázat
irodaszer
hirdetési díj
szolgálatások
értékcsökkenés
jóléti költség
bevétel
Sui Generis pályázat
Nagylaposi bolt össz.

Költség
Bevétel
1 480 055
9 900
54 000
4 286 106
682 534
3 165 859
3 376 555
6 512 595
6 542 414

29 819

10 741 593
720 000
435 386
34 178
24 552
1 674 696
249 288
184 876
89 086
20 000
153 750
200 000
296 000
317 577
400 000

15 540 982

13 700 442
1 367 327
15 067 769

-473 213

Betonelem gyártás
Alapanyagok
bérleti díj
bérköltség
járulék
Betongyártás bevétele
támop
betongyártás összesen

Szövetkezet költségei
bér
járulék
egyéb ráfordítások
pénzügyii ráford
támop anyag költségek
egy éven belül elh. Eszk.
támop irodaszerek
egyéb anyagok
karbantartási ktg.
támop kiküldetési ktg
támop könyvelési díj
postaköltség
egyéb szolgáltatások
TÁMOP szolgáltatás
Telefon
hatósági díjak, illetékek
Bankköltség
Egyéb személyi j.kiadás
értékcsökkenés
Egyéb bevételek
Bérbeadás bevétele
egyéb bevételek
TÁMOP támogatás
kerekítések
összesen
Mindösszesen

1 013 423
990 142
4 352 604
718 966
4 978 582
3 791 740
8 770 322

1 695 187

5 292 772

21 260
168 737
3 476 786
3 423
3 670 206

-1 622 566

34 421 484

34 050 711

-370 773

7 075 135

550 000
156 750
526 706
31 208
62 413
50 000
396 500
28 248
168 500
266 140
540 000
21 573
270 761
1 333 500
24 344
184 000
169 346
6 203
506580

Nagylapos bolt évvégi leltár készlete: beszerzési áron: 449.880,-Ft

3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. március 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2016-2017. évi közmunkaprogram ismertetése
Varjú Róbert
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2015. február 08.-án benyújtotta a 2016-2017. évi közmunkaprogram
tervezetét a Munkaügyi Kirendeltség részére, melyet módosítás nélkül el is fogadtak, támogathatónak ítéltek meg.
A programelemekhez kapcsolódó létszám 275 főről 301 fő-re emelkedett, melynek kapcsán növekedtek a
programokhoz kapcsolódó bérköltségek, beruházási-dologi költségek is.
A tényleges foglalkoztatási kereteket a területileg illetékes Munkaügyi Kirendeltség által megítélt támogatások,
illetve hatósági szerződések fogják véglegesen rögzíteni. Amíg a kistérségi startmunka programok 2015-2016 évben
5 programelemre tagolódtak, addig 2016-2017. évben már 9 mintaprogram került elfogadásra.
1. mezőgazdaság,
2. belvíz,
3. földút,
4. illegális szemétlerakó,
5. helyi sajátosság,
6. közút,
7. bio-és megújuló energia felhasználás,
8. startplusz,
9. útőr
A programelemeket a Belügyminisztérium mintaprogramként fogadta el. Az útőr mintaprogram, és a startplusz
mintaprogram kivételével az összes mintaprogram 2016.03.02. és 2017.02.28. közötti időszakra vonatkozik. Az útőr
mintaprogram 2016. március 1. és 2016. november 30. közötti időszakra, míg a Startplusz mintaprogram 2016.
március 01. és 2016. március 31. közötti időszakra vonatkozik.
A mintaprogramok mellett a 2015. november 01.-én kezdődött hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok
2016. február 29.-ével meghosszabbításra kerültek, a programokban résztvevők pedig, 2016. március 01. és 2016.
június 29.-e között különböző tanfolyamokon, képzéseken vesznek részt. (útépítő, kertész, takarító).
A mintaprogramok esetében a fajlagos költségek a változó támogatási intenzitás miatt 111. 000-119.000.- Ft/fő/hó
között lettek megállapítva a kiírásnak megfelelően, valamint elmondható, hogy a költségadatok számításánál sajnos
a 2015. évi közfoglalkoztatási bérekkel lehetett számolni.
Belvíz:
Program kezdete 2016.03.02. Program vége 2017.02.28.
Létszámok megoszlása:
Segédmunkás (nem irányító): 50 fő
Segédmunkás (irányító): 5 fő
Szakmunkás (nem irányító): 1 fő
Költségek megoszlása:
2016.-2017 évi bérköltség: 60.995.732.Közvetlen költségek: 13.989.566.A dolgozók feladata az Önkormányzat tulajdonában lévő kül- és belterületi belvízelvezető csatornák karbantartása,
cserjézése és iszapeltávolítása, átereszek kitakarítása, cseréje, támfalak építése, lejtésviszonyok felülvizsgálata,
csatornák mélyítése. Több utcában várhatóak átereszcserék. A brigádok tevékenységei a téli időszakban más
területek cserjézésével, és síkosság mentesítési, hóeltakarítási feladatkörrel egészül ki. A cserjézés során kitermelt
nyersanyagot részben fűtőanyagként hasznosítanánk, részben a zöldhulladék lerakóban komposztálnánk. A fóliában
használt vegyes tüzelésű kazánjainkhoz kitűnő energiaforrásként tudjuk hasznosítani a kitermelt nyiladékot, így
olcsóbb a fenntarthatósága, mintha vásárolni kellene a tüzelőanyagot. Az eszközparkot tovább bővítjük 1db használt
árokásó adapterrel ellátott kompakt rakodógéppel (4.500.000Ft), mellyel a csatornákból kitermelt földet azonnal el
tudjuk szállítani, illetve olyan helyen is be tud avatkozni, ahol más erőgépek elakadnának. Beszerzésre kerül még
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1db Stihl aljnövényzettisztító (200.000Ft), melyet széleskörben tudunk majd hasznosítani. Továbbá folytatnánk a
problémásabb útszakaszok, csatornák, védgátak karbantartását is.

( Csatornatisztítási munkálatok 2015.)
Földút:
Program kezdete 2016.03.02. Program vége 2017.02.28.
Létszámok megoszlása:
Segédmunkás (nem irányító): 14 fő
Segédmunkás (irányító): 1 fő
Költségek megoszlása:
2016.-2017. évi bérköltség: 16.220.456.Közvetlen költségek: 3 866 500 Ft
A programban beszerzésre kerül 2db magassági ágvágó (220.000Ft/db), mellyel a nehezen elérhető, és zavaró
gallyakat tudjuk eltávolítani, és ezáltal is gyorsabbá tenni a munkafolyamatok elvégzését, így több mezőgazdasági
utat tudunk karbantartani. 1db Ms 661 C-M 71cm vezetővel rendelkező Stihl láncfűrészt (280.000Ft/db) a viharok
után kidőlt vastag fák felaprításában használunk, így a kisebb teljesítményű gépeinket, óvni tudjuk a rendellenes
használattól. A cserjék, bozótok a csatornákban lévő víz lefolyását gátolják, és mivel e területek elég belvizesek a
csapadékos időszakokban, így tisztításuk elengedhetetlen. Célunk 40.000 fm földútszakasz helyreállítása a
csapadékos időszakot követően. A programban kitermelt, összegyűjtött nyesedékből, kidőlt fákból elő tudnánk
állítani telephelyeink, és fólia sátraink fűtésére szolgáló tüzelőanyagot a téli időszakra, így itt is költséget tudunk
megtakarítani.
A programelemben a kevésbé járható földutak elegyengetésére, tárcsázására, hengerezésére, valamint az utak
széleinek cserjézésére is sor kerül.
Hulladék:
Program kezdete 2016.03.02. Program vége 2017.02.28.
Létszámok megoszlása:
Segédmunkás (nem irányító): 26 fő
Segédmunkás (irányító): 3 fő
Szakmunkás (nem irányító): 3 fő
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Költségek megoszlása:
2016.-2017. évi bérköltség: 35.605.864.Közvetlen költségek: 7 246 312 Ft
A város belterületein, illetve külterületein képződött szemét, illegális hulladéklerakók összetakarítására kerül majd
sor ebben a programelemben a korábbi évek gyakorlatának megfelelően.
Az utak mellett található illegális szemét lerakóhelyek megszüntetése is fő célkitűzésünk. A szeméttel vastagon
borított területeken vaskonténerek kihelyezését tervezzük. Az ömlesztett szemét szállításának lehetőségével
rengeteg zsák ára megspórolható.

( Szemétgyűjtés 2015.)
Mezőgazdasági:
Program kezdete 2016.03.02. Program vége 2017.02.28.
Létszámok megoszlása:
Segédmunkás (nem irányító): 81 fő
Segédmunkás (irányító): 4 fő
Szakmunkás (nem irányító): 7 fő
Szakmunkás (irányító): 2 fő
Költségek megoszlása:
2016.-2017. évi bérköltség: 104 407 109 Ft
Közvetlen költségek 21 549 159 Ft
Állattenyésztés: A juhtartás tekintetében a 2015-2016. évi programban betervezett kosváltás megtörtént, ennek
megfelelően kedvező minőségi változás következett be. Fejlett, egészséges bárányok születtek, melyeket magasabb
minőségi osztályban tudunk értékesíteni. Továbbá idén tervezünk szenázs készítést fóliás teknológia
alkalmazásával, magasabb beltartalmú tömegtakarmány előállítása céljából.
A baromfitartás tekintetében a korábbi állomány fenntartását tervezzük, mely a gyöngyöstartás irányába mozdul el,
ami a kedvezőbb tartási eredményeknek köszönhető.
Növénytermesztés: a gyakorlókertben termeljük meg a város szépítésére szolgáló virágokat. Az ősszel elültetett
árvácskák a mostoha, esős időjárás miatt kevésbé fejlődtek, reméljük a tavasz megmutatja majd igazi szépséges
arcukat. A téli hónapok alatt elkezdődött a növények szaporítása, így ahogy a tavaszi időjárás engedi, májusban
elkezdjük az egynyári virágok kiültetését a közterületinkre. Az egynyári virágok (gazánia, szalvia, büdöske, lobélia,
petúnia, muskátlik) számát, a tavalyi 20.000 db-ról 35.000 db-ra kívánjuk növelni, ami a virágágyások számának
további emelkedésével magyarázható, valamint a városi lakosság részére értékesíteni is kívánunk palántákat.
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A közmunkaprogramban bevont területeken 7,8 ha-ra szeretnénk a kender vetésterületét növelni. A megtermelt
magot az Agromag Kft. részére kívánjuk értékesíteni, szárát pedig fűtési célra hasznosítanánk. 2016.-ban is
szeretnénk cirkot termeszteni, melynek vetésterületét 1,5 ha-ra növelnénk, és ebből seprűkötés továbbra is a cél: a
közmunkások, valamint az önkormányzati intézmények, seprűvel való ellátását is így oldanánk meg. Továbbá
25,35ha napraforgót, és 31,5ha búzát termesztenénk a közmunkaprogramba bevont földterületeken. A meglévő
telepített gyümölcsöst egyenlőre továbbra is fenntartanánk, fejlesztése a termés mennyiségétől függően 2-3 év
múlva lehetséges. Továbbra is gondozzuk a homoktövist 1 ha-os területen. A homoktövis bogyóit továbbra is kézzel
takarítjuk be, és a belőle lekvárt, dzsemet készítünk. Könnyen megközelíthető területen 0,5ha gyógynövény
(körömvirág) termesztését is elkezdjük. A körömvirág szárított virágát értékesíteni kívánja az Önkormányzat.

( Cirok, és kender betakarítás 2015.)
Helyi sajátosságokon alapuló:
Program kezdete 2016.03.02. Program vége 2017.02.28.
Létszámok megoszlása:
Segédmunkás (nem irányító): 30 fő
Segédmunkás (irányító): 3 fő
Szakmunkás (nem irányító) 2 fő
Szakmunkás (irányító) 0 fő
Költségek megoszlása:
2016.-2017. évi bérköltség: 42 656 908.- Ft
Közvetlen költségek: 8 259 951 Ft
A 2016-17-es programban a dolgozók az asztalos műhely fejlesztésével kültéri bútorokat, postaládákat, virágládákat,
és hirdetőtáblákat, kerékpártárolókat gyártanak majd, valamint a holtágaknál stégek kiépítését is tervezzük. A város
közterületeire a tavalyi évhez hasonlóan további utcai szeméttárolókat helyezünk ki. Fedett kerékpártároló kerül az
oktatási, és egyéb intézményekhez - pl. óvodákhoz, általános iskolákhoz. Ezek megvalósításához beszerzésre kerül
1 db marógép (nettó: 650.000.-Ft) 1 db szalagcsiszoló gép (nettó: 655.081.-Ft) – így ezekkel a gépekkel teljes lesz
az asztalos műhelyünk felszereltsége, még szélesebb körben tudunk előállítani asztalos ipari termékeket. Saját
kezűleg gyártjuk le a fent említett tárgyakat a programban leírt elképzeléseink megvalósításához. A program
segítségével szeretnénk a Hármas Körös folyó partján lévő túraútvonalat turisztikai szempontból élvezhetőbbé tenni,
információs táblákkal, pihenőhelyek kialakításával, valamint a jelenlegi állapotát fenntartani, és megőrizni. Az
időjárástól függően évi legalább háromszori tisztítása elengedhetetlen. A hullámterek is kitakarításra várnak a gaztól
elhalt fáktól közel 5100m2 területen. Továbbá a programban a mezőgazdasági területünkön megtermelt 1,5 ha
cirokból seprűkötés folytatását is tervezzük, mely révén a hagyományos közmunka programban felhasznált seprűk
9

beszerzését, és különböző intézmények seprű igényét ki tudjuk elégíteni, így gazdaságosabbá válik programunk.

( Asztalosipari műhely termékei 2015.)
Közút:
Program kezdete 2016.03.02. Program vége 2017.02.28.
Létszámok megoszlása:
Segédmunkás (nem irányító): 35 fő
Segédmunkás (irányító): 3 fő
Szakmunkás (nem irányító): 1 fő
Költségek megoszlása:
2016.-2017. évi bérköltség: 43.701.091.- Ft
Közvetlen költségek 9 863 933 Ft
Új parkolók építésére, és szegélykövezésére is sor került a program keretében. A program eredményeként jött létre
a melegvízkút környékének rendezése, a gyomai posta előtti parkoló, az endrődi posta előtti parkoló, a Kis Bálint
Általános Iskola Petőfi utca felőli oldalán lévő több mint 150 m hosszú parkoló, a Rózsahegyi Iskola Kacsó Pongrác
utca felőli oldalán lévő parkoló. A program eredményeként jött létre az Önkormányzat udvarán lévő 20 m hosszú
térköves járdaszakasz is, a Körös Látogató Központ előtti térköves bejáró.
A 2016.-2017. évi programban pedig elkészülhet a Csókási kerékpáros lejáró teljes térkövezése, új partfal
kialakítása, az endrődi Művelődési ház Szt. Antal utcai parkolója, az Árpád utcán a zöldséges iránt új parkoló, a Fő
úton a Mátyás Király és az Árpád utca közötti járdaszakasz térkövezése, a Fürdő előtti parkoló térkövezése. A város
önkormányzati útjainak széle sok helyen töredezett, és nem rendelkezik patkával, másrészt még mindig kevés az
utak mentén lévő parkoló, amely gondot okoz a városban lakók, és az ide érkezők számára is. Ezeken a
problémákon próbálunk ezzel a programmal továbbra is segíteni, hogy biztonságosabbá, sár mentesebbé váljon a
közlekedés városunkban. Célunk a tavalyi évhez hasonlóan a felújításra váró járdaszakaszok cseréje, és a hibás,
töredezett járdalapok újraöntése. A program keretében további 1800 méter új járdaszakasz előállítását tervezzük,
valamint 500m2-rel növelnénk a parkolási lehetőséget városunkban. Ezzel hozzájárulunk a város fejlődéséhez, és a
biztonságosabb közlekedéshez. A városnak költséget takarítunk meg, mivel a közmunkaprogram keretén belül
történik a fejlesztés. A program további fejlesztéseként 1db aszfaltvágó is beszerzésre kerül, melynek segítségével a
rossz járdalapok összevágásával, alapanyagot tudunk biztosítani az új parkolók aljzatának elkészítéséhez. Ezáltal
jelentős költség takarítható meg a programon belül az anyagbeszerzés területén.
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(Parkoló építés 2015.)
Bio-és megújuló energia felhasználás:
Program kezdete 2016.03.02. Program vége 2017.02.28.
Létszámok megoszlása:
Segédmunkás (nem irányító): 18 fő
Segédmunkás (irányító): 2 fő
Költségek megoszlása:
2016.-2017. évi bérköltség 21 699 062 Ft
Közvetlen költségek 6 994 639 Ft
A város kül- és belterületének tisztítása során cserjézési, és egyéb takarításból keletkezett, valamint más
programokban kitermelt faanyag - gallyak nyesedék - feldolgozására indítjuk el az új programelemet, melynek
segítségével a kitermelt nyersanyagok hasznosíthatóak lennének a közmunka számára, valamint értékesíthető
fűtőanyagot állítanánk elő. A programban beszerzésre kerül egy mobil ágaprító gép, melynek segítségével a
kitermelt faanyag könnyebben kezelhető, tárolható. A tüzelőanyagokat, nyiladékokat, felhasználnánk önkormányzati
épületek, valamint fóliasátrak fűtésére. Ezen felül a lakosságnak történő értékesítésre is nyílna lehetőség. Az ebből
származó bevételt a programelem továbbfejlesztésére, és működtetésére használnánk fel.
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(Cserjézési munkálatok 2015.)

Útőr:
Program kezdete 2016.03.01. Program vége 2016.11.30.
Létszámok megoszlása:
Segédmunkás (nem irányító): 5 fő
Költségek megoszlása:
2016.-2017. évi bérköltség: 4.042.845.- Ft
Közvetlen költségek 1.357.143.- Ft
2015-ben Gyomaendrőd is csatlakozott a közút programhoz a startmunka keretein belül, és ezzel az útőr
programmal szeretnénk bővíteni a városban ezen feladatok ellátását. Főbb feladataink: az úttartozékok (pl.
jelzőtáblák) helyreállítása, tisztántartása, a láthatóságot zavaró növényzet gondozása, útburkolaton, útpadkán álló
víz elvezetése. Vízelvezető rendszerek, műtárgyak (hidak, átereszek, burkolt árkok) tisztítása, karbantartása, az
útesztétikai célú növényzetgondozás, út menti hulladékgyűjtés, takarítás, úthibák észlelése, jelentése, és kisebb
úthibák javítása. Valamint önkormányzatunk rendelkezik külterületen található, két települést összekötő
kerékpárúttal, így egy részének környezetének karbantartását is szeretnénk ellátni.
Startplusz:
Program kezdete 2016.03.01. Program vége 2016.03.31.
Létszámok megoszlása:
Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője: 1 fő
Költségek megoszlása:
2016.-2017. évi bérköltség: 115.180.- Ft
Közvetlen költségek: 2.884.820.- Ft
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015-2016. évi közmunkaprogramját kiemelkedő szakmai teljesítményéért
dícséretben részesítette a Belügyminisztérium. Ennek jutalmaként 3 millió forint értékben, egy nagyértékű eszköz
beszerzésére, valamint 1 fő egy havi foglalkoztatására adtak lehetőséget e programon keresztül.
A közmunkaprogram működése során rengeteg kaszálék, darálék, nyesedék, hulladék keletkezik. 2015-2016-os
mintaprogramok összesen 275főt foglalkoztattak. A keletkezett, fent felsorolt anyagokat természetesen el kellett
szállítani. Nagyon sokszor előfordult, hogy a tervezett munkafolyamatok lassabban haladtak az alacsony szállítási
kapacitás miatt. A programban szereplő támogatásból szeretnénk a fent szereplő problémát kezelni, lehetőség
szerint megszüntetni. 2016-ban induló közutas, bio programunkban rengeteg olyan feladat kerül végrehajtásra,
amelynek a szállítási igénye magas. A bio programunkban a Körös Maros Nemzeti Park területén gyalogakác cserjét
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fogunk kitermelni, melyet határidőre el is kell szállítanunk a munkaterületről. A feldarált nyesedéket el kell
szállítanunk a végső tárolóhelyre. A közutas mintaprogramunkban a felszedett járdalapokat szintén el kell
szállítanunk. A programban szereplő anyagokat, sódert, cementet a munkaterületre ki kell kiszállítani, az
eszközökkel együtt. A mezőgazdasági mintaprogramunkban az emberek kiszállítását is meg kell oldanunk az adott
munkaterületre (kukorica- napraforgóföld). A hulladékos mintaprogramunkban az összeszedett hulladékot is el kell
szállítanunk az adott lerakóhelyre. A belvíz mintaprogramunkban a csatornákból kitermelt föld elszállítását is meg
kell, hogy oldjuk. A földutas mintaprogramunkban pedig a földutak melletti kaszálék állattartótelepre történő
kiszállításról is gondoskodni kell. Összességében elmondható, hogy a mindennapi munkaszervezés folyamán igen
nagy fejtörést okoz a fent szereplő szállítási feladatok időben történő megoldása. Ezért a Start Plusz programban
egy új szállítójármű (Nettó:2.255.612) beszerzését terveztük meg.
Továbbá a mintaprogramok mellett indult hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program, melyben 46+6 fő
foglalkoztatására nyílt lehetőség. A programban részt vevők a Körös Maros Nemzeti Park területén lévő gyalogakác
kitermelésében vettek részt, mely révén jelentős mennyiségű fadarálékot sikerült előállítani.
Összegezve a Belügyminisztérium által támogatott 2016.-2017. évi kistérségi (járási) startmunka
mintaprogramokban szereplő összes létszám: 301 fő, a hozzá tartozó 2016.-2017.-évi bérköltség összesen 325 286
222 Ft, valamint a közvetlen költség 71 770 060 Ft-ot tesz ki.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a 2016-2017. évi közmunkaprogram Belügyminisztérium által
támogatott programjait.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"2016-2017. évi közmunkaprogram ismertetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja
a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a 2016-2017. évi közmunkaprogramról szóló tájékoztatót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Varjú Róbert
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. március 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Pedagógiai szakszolgálat részére helyiség biztosítása
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 27/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozattal támogatta a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Gyomaendrődi Tagintézmény helyiségigényére vonatkozó kérelmét és ingyenesen rendelkezésére bocsátja a
Mirhóháti utca 11. szám alatti épület földszintjét valamint vállalta az átalakítás költségeit.
Az átalakítási beruházás a Gyomaszolg Ipari Park Kft. kivitelezésében elkészült és az épület használatra átadható.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján az épületrész ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása
céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható
vagyonkezelésbe. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló
14/2003. (VI. 5.) rendeletének 13/A. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat a tulajdonában lévő vagyontárgyakat
a Képviselő-testület döntése vagy törvényi kötelezettsége alapján adhatja ingyenes használatba. Az ingyenes
használatra vonatkozóan használati szerződést kell kötni.
Az Önkormányzat az oktatási intézmények esetében üzemeltetői feladatokat lát el, így a Pedagógiai Szakszolgálat
esetében is. Mindez az jelenti, hogy épület üzemeltetését továbbra is az Önkormányzatnak kell ellátnia, így az
üzemeltetéssel kapcsolatban felmerült költségeket is az önkormányzatnak kell finanszíroznia. A használati
szerződést a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai
Tankerületével (5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3.) szükséges megkötni.
Kérem a T. Képviselő-testülettől a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Helyiség biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi
Tagintézményének további működéséhez határozatlan időre ingyenesen adja használatba a KLIK Békéscsabai
Tankerületének (5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3.) az 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 11. szám alatti 267
hrsz-ú ingatlan 129,18 m2 alapterületű földszinti épületrészét, továbbá döntsön arról, hogy továbbra is működtetni
kívánják a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi Tagintézményének Gyomaendrődi telephelyét.
A Képviselő-testület hatalmazza fel Toldi Balázs polgármestert a megállapodás aláírására és a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 03. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. március 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Együttműködési megállapodás a Gyomaendrődi Polgárőr Egyesülettel
Megyeri László aljegyző
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A testület a február 11-i ülésén a költségvetésben különített el forrást a közbiztonsági térfigyelő rendszer
kivitelezésére, míg a 25-ei ülésén döntött a megfigyelési pontok kijelöléséről és a tárgykört szabályozó rendelet
megalkotásáról.
A döntéseket követően a Nemzeti Adatvédelmi Hatóságnál, mint leendő adatkezelők kezdeményeztük a személyes
adatok kezelésének nyilvántartásba vételét. A hatóság a térfigyelő kamerarendszerünket NAIH-95499/2016 számon
nyilvántartásba vette.
Felvettük a kapcsolatot azokkal a szervezetekkel, akiknek közreműködése, jóváhagyása vagy tulajdonosi
hozzájárulása kell a térfigyelő rendszer elemeinek elhelyezéséhez és üzemeltetéséhez. (Egyházak a templom
tornyok, Alföldvíz Zrt. a víztorony, eOn a villanyoszlopok, Magyar Közút az egyik közúti jelzőoszlop, Vásártéri ltp. 30as épület társasházi közössége pedig az épület használatba vétele miatt).
Mint már korábban is jeleztük a rendszer kivitelezését önkormányzatunk saját beruházásban végzi a Gyomaendrődi
Polgárőr Egyesület szakmai partnerségével. A polgárőr(ség) a reá vonatkozó jogszabályok keretei között az
Önkormányzat közterület felügyelőjével együttműködve közreműködhet a közterületi térfigyelő kamera által
továbbított képek megfigyelésében. A közreműködés kizárólag az indokolt mértékű és időtartamú megfigyelésre
terjedhet ki, a kamerarendszer üzemeltetése az Önkormányzat erre feljogosított szerve részére biztosított csak.
Tekintve, hogy a polgárőrség a helyi közrend és közbiztonság megteremtésében és fenntartásában egyébként is
segíti a rendőrséget és az önkormányzatot, indokolt, hogy a térfigyelő rendszer kiépítése kapcsán együttműködési
megállapodásban rögzítsük annak kereteit.
Mellékelten beterjesztem a Képviselő-testület elé az együttműködési megállapodás tervezetet jóváhagyásra.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az együttműködési megállapodás jóváhagyását.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Együttműködési megállapodás a Gyomaendrődi Polgárőr Egyesülettel"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületének, hogy a helyi közrend és
közbiztonság megerősítését célzó kapcsolat továbbfejlesztés érdekében együttműködési megállapodást kössön
a Gyomaendrődi Polgárőr Egyesülettel. A Képviselő-testület hatalmazza fel Toldi Balázs polgármestert az alábbi
együttműködési megállapodás megkötésére:
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
(tervezett)
Amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (Cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.,
adószám: 15725527-2-04, Képviseli: Toldi Balázs polgármester), a továbbiakban: Önkormányzat
másrészről Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület (Cím: 5500 Gyomaendrőd, Vízmű sor 2/1., Bírósági nyilvántartási
szám: Pk.60.061/2001/8., Képviseli: Baráth Zsolt elnök.) a továbbiakban: Egyesület között az alulírott helyen és
időben.
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A Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület az együttműködési megállapodás aláírásával egyidejűleg kijelenti, hogy a
polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 4. § (1) bekezdésének
megfelelően együttműködési megállapodást kötött a Szarvasi Rendőr Kapitánysággal és tagja az Országos Polgárőr
Szövetségnek.
A Gyomaendrőd Város közigazgatási területén folyó polgárőr tevékenység támogatására az Önkormányzat és az
Egyesület, mint együttműködő felek (a továbbiakban: Felek) megállapodást kötnek az alábbi feltételekkel, a
következő jogok elismerésével, kötelezettségek vállalásával.
1. Az együttműködés célja
Az Egyesület fokozottabb bevonása a város közterületi rendjének fenntartására irányuló közterületi munkába. Ennek
során külön figyelmet kell fordítani a bűnmegelőzési, baleset-megelőzési, vagyonvédelmi, kábítószer-megelőzési,
gyermek- és ifjúságvédelmi, környezetvédelmi, katasztrófa-elhárítási feladatokra.
További cél a település közbiztonsága, közrendje és közlekedése biztonságának javítása, a lakosság
biztonságérzetének növelése.
2. A megállapodás jogi alapja
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény
A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény
3. Az együttműködés alapelvei
3.1. Az együttműködési megállapodás megkötésének fő célja az Önkormányzat és az Egyesület tevékenységének
összehangolása, a város közbiztonságának javítása és a bűnüldözés elősegítése.
3.2. A Felek a törvényesség és az önállóság alapján, egymás kölcsönös elismerésével és tiszteletben tartásával
működnek együtt.
3.3. A Felek tudomásul veszik, hogy a polgárőr mozgalmat az önkéntesség, az emberi jogok messzemenő
tiszteletben tartása, az ellenszolgáltatás nélkül végzett közösségi tevékenység, a bizalomra épülő felelősségvállalás
jellemzi.
3.4. A Felek a bűnözés elleni fellépés, a bűnmegelőzés, a közterületek rendje, a család, a gyermek- és
ifjúságvédelem, a közúti közlekedési baleset-megelőzés, a vagyonvédelem terén, a természet károsítás terén,
valamint a kábítószer fogyasztása elleni küzdelemben közös érdeküket kifejezve kötelezettségeket vállalnak.
4. A Felek által vállalt kötelezettségek
4.1. Az Önkormányzat vállalja:
a)
Folyamatosan figyelemmel kíséri az Egyesület munkáját. Felkéri az Egyesület vezetését, hogy
tevékenységükről évente egyszer tájékoztassa az Önkormányzatot.
b) Az Önkormányzat, általa biztosítani kívánt rendezvények előtt legalább 2 héttel korábban értesíti az Egyesület
vezetőségét.
c) A közbiztonsággal kapcsolatos, különösen az együttműködési megállapodás 3.4. pontjában felsorolt
közbiztonsági részterületekre vonatkozó tapasztalatairól, észrevételeiről tájékoztatja az Egyesületet.
d) Az önkormányzat a hagyományos és internetes sajtóterméke útján népszerűsíti az Egyesület tevékenységét, a
helyi közbiztonsági propaganda-tevékenység keretében megvalósított eredményeit.
e) Az Önkormányzat célhoz kötött támogatási forrást biztosít az Egyesület működéséhez, amelyet az Egyesület az
évente meghirdetésre kerülő pályázati eljárás keretében egyedi kérelem alapján igényelhet.
f) Az Egyesület tagja az Önkormányzat közterület felügyelőjével együttműködve közreműködhet a közterületi
térfigyelő kamera által továbbított képek megfigyelésében. A közreműködés kizárólag az indokolt mértékű és
időtartamú megfigyelésre terjedhet ki, a kamerarendszer üzemeltetése az Önkormányzat erre feljogosított szerve
részére biztosított.
4.2. Az Egyesület vállalja:
a)

Az önállóan végzett tevékenysége során az alábbi területekre fordít kiemelt figyelmet:
a rendőri tevékenység segítésére a közterületi járőrszolgálat folyamán,
a lakókörnyezetekben a közterületen és a közterületről elkövetett bűncselekmények megelőzésére, figyelőjelző szolgálat ellátására,
a gyermekintézmények (óvoda, iskola), játszóterek körzetében a gyermekek sérelmére irányuló
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bűncselekmények és balesetek megelőzésére,
különösen hétvégén éjszaka a közintézmények, üzletek zártságának ellenőrzésére, az éjjeliőrökkel és a
portásokkal való folyamatos kapcsolattartásra,
b)
Gondoskodik arról, hogy az Egyesület tagjaitól illetéktelen személyek információkat, adatokat ne
szerezhessenek.
c) Felkérésre részt vesz az Önkormányzat által biztosítani kívánt városi rendezvényeken, melyekről legalább 2 héttel
korábban hivatalosan tudomást szerez.
d)
Kiemelt figyelmet fordít egyes bűncselekmények, különösen a gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények,
a betöréses lopások, a színesfémlopások, a kerékpár lopások megelőzésére, a kábítószerrel kapcsolatos
bűncselekményekre, a gyermek- és fiatalkorúak közbiztonságot veszélyeztető csoportosulásaira.
e) Az Egyesület tájékoztatja az Önkormányzatot az illegális szemét-lerakóhelyek földrajzi helyéről.
f) Az Egyesület az illegális szemétlerakókat figyelmezteti a tevékenység felfüggesztésére, elszállítására, valamint
szabálysértési eljárást kezdeményez ellenük.
g) Az Egyesület szakmai partnerséget és, erre megfelelő képesítéssel rendelkező tagjai útján, térítésmentes
kivitelezési feladatok vállal az Önkormányzat közterületi térfigyelő kamerarendszerének megvalósításában és
karbantartásában.
h) Tevékenységéről tájékoztatja évente az Önkormányzatot.
i)
Az Önkormányzattól kapott támogatásokkal a támogatási szerződésben foglaltak szerint elszámol.
j)
Az Egyesület megerősíti, hogy feladatait a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége és a Szarvasi
Rendőrkapitányság között létrejött megállapodás iránymutatása szerint végzi.
5. Az Egyesület nem vállalja
5.1 Tárgyak, javak őrzését,
5.2 Felelősséget rendezvények idején mások tulajdonában lévő eszközökért,
5.3 A rendezvények során a meghívott (sztár)vendégek, vagy más magánszemély személyi védelmét.
6. A megállapodás egyéb elemei
6.1 Az Önkormányzat és az Egyesület kapcsolattartói:
Önkormányzat részéről:
Név: Toldi Balázs polgármester
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Telefon: +36-66-581-236
E-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu
Az Egyesület részéről:
Név: Baráth Zsolt elnök
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Vízmű sor 2/1.
Telefon: +36-70-635-4676
E-mail: barath.zsolt86@gmail.com
6.2 A Felek évente egy alkalommal áttekintik az együttműködési megállapodás megvalósulásának tapasztalatait. A
tapasztalatok alapján megteszik a szükséges intézkedéseket.
6.3 Ez az együttműködési megállapodás az aláírásával egyidejűleg lép hatályba és határozatlan időre szól.
6.4 Az együttműködési megállapodást bármelyik fél egy hónapos határidővel bármikor, a másik Félhez intézett irattal
egyoldalúan felmondhatja.
6.5 Az együttműködési megállapodás megszűnik, ha az Egyesület és a Szarvasi Rendőrkapitányság közötti
együttműködési megállapodás hatályát veszíti, továbbá abban az esetben is, ha az Egyesület kiválik az Országos
Polgárőr Szövetség tagjai közül.
6.6 A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
Ez a megállapodás 5 oldalon, 2 egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet a Felek a
megállapodás áttanulmányozása, értelmezése és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag írták alá.
Gyomaendrőd, 2016. április
Önkormányzat részéről

Egyesület részéről

Polgármester

Elnök
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Jogilag ellenjegyzem:
………………………………
dr. Uhrin Anna
jegyző

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. március 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

'Gyoma újratelepítésének 300. évfordulója' ünnepségsorozat
megszervezése
Megyeri László aljegyző
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A testület az elmúlt év augusztusában döntést hozott arról, hogy felkarolja a Bethlen Nyugdíjasok Közössége és a
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszergazdasági Oktatási- Képzési Alapítvány (a továbbiakban: Bethlen
Alapítvány) kezdeményezését, hogy 2017-ben méltó módon kerüljön megünneplésre Gyoma újratelepítésének 300.
évfordulója.
A döntést követően két alkalommal került sor egyeztetésre a tervezett ünnepségsorozatról. A legutóbbi, januári
egyeztetésen konkrét elképzelések is megfogalmazódtak, amelyekről az önkormányzatnak is döntéseket kell hoznia
abban az esetben, ha nemcsak elviekben, hanem cselekvő partnerként is támogatni kívánja az ünnepség sorozatot.
Az egyeztetésen az évfordulós események javaslatával kapcsolatban az önkormányzathoz benyújtott és ott
elfogadott dokumentumok tartalmán túl a következők körvonalazódtak:
2017. október 8-a lesz az az eszmei időpont (történelmi dátum), amikor 300 évvel ezelőtt Gyoma újratelepült a török
hódoltság idejében bekövetkezett pusztulást és elnéptelenedést követően.
Az évfordulóra a Bethlen Nyugdíjasok Közössége és a Bethlen Alapítvány (a továbbiakban: Kezdeményezők):
1. Gyoma történetét feldolgozó könyv kiadását tervezik és
2. Javasolják köztéri műalkotás elhelyezését a Wodiáner Albert téren lévő emlékmű helyére továbbá,
3. 2017-ben egy évfordulós rendezvénysorozat megszervezését ajánlják a város vezetésének.
Az egyeztetés során a következő kéréseket, vállalásokat rögzítettük és alapelveket fektettük le:
Gyoma történetét feldolgozó könyv kiadása:
A kiadó a Bethlen Alapítvány civil szervezet lesz. A szerző Cs. Szabó István. A kiadó köt szerződést a könyv
kiadásával járó minden elő- és utómunkára, fizeti a számlákat, vállal kiadói felelősséget. A pénzügyi forrást
adományokból teremti meg. Az önkormányzati támogatás módja lehet bizonyos mennyiségű könyv megvásárlása és
egyéb, pl. pályázati támogatási forrás is.
Emlékmű (köztéri műalkotás) elhelyezése:
Az emlékmű (köztéri műalkotás) állításával kapcsolatban a Szervezők azt szeretnék, ha ezt az önkormányzat
vállalná magára. Azaz a környezet előkészítése, tervpályázati felhívás elkészítése, az alkotóművész kiválasztása
tervpályázaton, a szerződéskötés és a finanszírozás.
A Kállai szobornál felmerült anomáliák elkerülése érdekében a következő logikai lépéseket kell megtenni:
1. Képviselő-testületi döntés arról, hogy a 423/2015. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozatban felkarolt évfordulós
esemény kapcsán elhatározza egy köztéri műalkotás elhelyezését a Wodiáner Albert téren,
2. A köztéri műalkotás elkészítésére tervpályázatot ír ki a képzőművészeti lektorátus által javasolt művészek
meghívásával. A tervpályázat előkészítése, a műalkotás eszmei mondanivalójának kialakítása érdekében
bevonja a főépítészt, a helytörténészeket és a képzőművészeti lektorálást végző szervezetet is.
3. Döntést kell hozni a Wodiáner tér rehabilitációjáról. Ennek keretében:
1. Tisztázni kell a jelenleg ott lévő önkényuralmi rendszerhez köthető, 1919-es emlékmű helyzetét,
abból a szempontból, hogy műalkotás-e, vagy csak egy építmény emlék? Ha műalkotás, van-e
szerzői jogtulajdonos?
2. Az emlékmű lebontható, vagy át kell helyezni pl. az egyik köztemetőbe kegyeleti okokból?
4. A tervpályázat eredményeként meg kell terveztetni a tér arculatát úgy, hogy az igazodjon a leendő köztéri
műalkotáshoz, illetve a leendő szabadság téri rehabilitációs elképzeléshez is.
5. Pályázati lehetőségeket kell keresni a tér rehabilitációhoz és a köztéri műalkotás megvalósítása forrásának
megteremtésére.
6. Le kell folytatni a köztéri műalkotás elhelyezésével, a tér rehabilitációs munkálataival és a beszerzésekkel
kapcsolatos eljárásokat.
Évfordulós ünnepség sorozat:
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1. Célszerű lesz egy logót terveztetni és valamilyen szlogent kialakítani a jubileumra.
2. Nem lenne szerencsés az évfordulós ünnepséget az egész évre elnyújtani. 2017-ben az év telhet az
évforduló jegyében, de egy rövidebb időintervallumba kellene az ünnepi eseményeket besűríteni.
3. Javasolt 2017. október 1-je vagy 8-a (mindkét nap vasárnap lesz) és 23-a (ez ünnepnap) közötti 2-3 hétre
tervezni az ünnepségeket és eseményeket. Ekkor még jó idő van, túl leszünk a nyári szüneteken és előtte a
téli ünnepeknek. Ekkor van az osztálytalálkozók ideje is, sokan hazajönnének egy nívós és egyedülálló
ünnepség sorozatra. Így legyen:
1. Nyitó ünnepség 2017. október … -n
2. Kulturális események szervezése. Pl. koncertek (komoly és könnyűzene), kiállítások. Szempont:
egyedi, az ünnepséghez illő vagy azt idéző, magas minőségű programok!
3. Sport és turisztikai események. Pl. nyitott múzeumok (Kner Múzeum, Tájházak, Városi Képtár stb.) és
turisztikai látogató központok, amelyek változatos és populárisabb eseményekkel is várnák a
látogatókat.
4. Ismét meg lehetne szervezni a Gyomaendrődiek [ötödik] Világtalálkozóját.
5. Ebben az időszakban kell megjelentetni a Gyoma történetét feldolgozó könyvet és ekkor kellene
megjelentetni a Gyomaendrődi Ki Kicsoda? könyvet is.
6. Október 23-án záró ünnepség. Ünnepi Képviselő-testületi ülés, kitüntetések adományozása, záró
gálaműsor a helyi amatőr és elszármazott, illetve vendég profi művészekkel.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy a fenti elképzeléseket vitassa meg és döntsön arról, hogy konkrét feladatok felvállalásával és azok
anyagi finanszírozásával, szervezői munkájával hozzájárul Gyoma újratelepítésének 300. évfordulója
megünnepléséhez.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"'Gyoma újratelepítésének 300. évfordulója' ünnepségsorozat megszervezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Beruházás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozza el, hogy a
kezdeményező Bethlen Nyugdíjasok Közössége és a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszergazdasági
Oktatási- Képzési Alapítvány, továbbá más együttműködő szervezet bevonásával 2017-ben méltó módon
emlékezzen meg Gyoma újratelepítésének 300. évfordulójáról. Ennek érdekében támogatja, hogy:
1. Elhatározza egy évfordulós eseményt megörökítő köztéri műalkotás elhelyezését a jelenlegi Wodiáner Albert
téren.
2. Elrendeli a tér rehabilitációjával kapcsolatos elvi előkészítő munkák lefolytatását, amelynek keretében
tisztázni kell a jelenlegi emlékmű sorsát is.
3. Felhatalmazza a polgármestert egy, az évfordulós események előkészítésére hivatott szervező bizottság
létrehozására.
4. A 2017. évi civil támogatási rendszert úgy kell kialakítani, hogy az ösztönözze az évfordulós eseményekben
részt vállalók aktivitását.
5. Elrendeli az évfordulós események kiadási előirányzatának megtervezését a 2017. költségvetési évre, illetve
az önkormányzati önerőt csökkentő forrás lehetőségek felkutatását.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. március 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtéséről
Nyíri Szmolár Eszter
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően - a Képviselő-testületi munkarend szerint - a
Városüzemeltetési Osztály elkészítette a települési szilárd és folyékony hulladékok gyűjtéséről szóló
beszámolót. A hulladékgyűjtés jelen helyzetét, a várható változásokat taglaló dokumentum jelen
előterjesztés melléklete.
A hulladéktörvény által előírt kritériumok teljsítését csak április 1-je után lehetséges megkezdeni, a
törvény által megadott határidőig.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megtárgyalására, elfogadására!

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Hulladékgazdálkodásról szóló beszámoló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a települési szilárd és folyékony hulladék
gyűjtéséről szóló beszámolót fogadja el.
Határidők, felelősök:

Határidő: 2016. 03. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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BESZÁMOLÓ TELEPÜLÉSI SZILÁRD ÉS FOLYÉKONY HULLADÉK GYŰJTÉSÉRŐL

Gyomaendrőd, 2016. március

Készítette: Nyíri-Szmolár Eszter
köztisztviselő

Települési szilárd hulladékkal gyűjtésével kapcsolatos beszámoló, várható jogszabályi
változások

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény megjelenése óta folyamatos kihívást jelent az egyes
rendelkezések hatályba lépéseinek, ill. a folyamatos változások követése.
Önkormányzatunk hulladékgazdálkodásában az elmúlt évben a fő hangsúly a fejlesztési beruházások
megvalósításán, a közszolgáltatónál a törvényi megfelelések teljesítésén, a szelektív gyűjtés minél
szélesebb körben történő kiterjesztésén volt.
Az Önkormányzat által 2009-ben megalkotott, 2010-ben elfogadott hulladékgazdálkodási terv 2014-ig
volt érvényes, majd azt átfedte, a – jogszabályváltozásból adódóan – a helyi közszolgáltató által 2013
évben megalkotott, még az évben jóváhagyott újabb hulladékgazdálkodási terv.
A továbbiakban a törvény változásai kivették az önkormányzat, ill. a helyi közszolgáltató kezéből a
tervalkotási feladatokat, arra törekedvén, hogy a megoldásokat minimum régiós szintekre helyezze.
Jelenleg a legkisebb egység a területi hulladékgazdálkodási terv, melyet a környezetvédelmi hatóság
alkot meg.
A 2010-2014-es hulladékgazdálkodási tervben leírt fejlesztési igényeket 2015. december 31-ig sikerült
teljesíteni, a z alábbi összefoglaló szerint:
Célok, tervezett
intézkedések

A célok
megvalósításához
szükséges
feladatok

Végrehajtás ideje

Beszámoló

A települési hulladék
szervesanyag
tartalmának a
csökkentése, a
zöldhulladékok
kezelése és
hasznosítása
fejlesztése

A zöldhulladék
begyűjtő-szállító
rendszer
fejlesztése

KEOP-1.1.1/2F/0911-2012-0005
pályázat keretében
- 2015.12.31.

A szelektív
hulladékgyűjtő
rendszer bővítése

Új szelektív
gyűjtőszigetek
kialakítása

KEOP-1.1.1/2F/0911-2012-0005
pályázat keretében
- 2015.12.31.

A zöldhulladék elkülönítetten
történő gyűjtésére és elszállítására
szolgáló eszközök (járművek,
edények, komposztálók) a Körösszögi Kistérség Többcélú
Társuláshoz, mint tulajdonoshoz
megérkeztek, jelenleg a használatra
vonatkozó tervek, megállapodások
kidolgozása folyik. A projektzáró
rendezvénye 2015. december 15-én
lezajlott. A projekt bemutatására
készült kiadvány jelen előterjesztés
melléklete.
A szelektív szigetek építése még
2014. évben megtörtént, az
edények is hamarosan ki lesznek
helyezve. Jelenleg a használatra
vonatkozó tervek, megállapodások
kidolgozása folyik. A projektzáró
rendezvénye 2015. december 15-én
lezajlott. A projekt bemutatására
készült kiadvány jelen előterjesztés
melléklete.

A települési folyékony
hulladékok
mennyiségének
csökkentése

A nem megfelelő
kezelő és lerakó
telepek rekultivációja

A lerakásra kerülő
inert hulladék
mennyiségének
csökkentése

A lakossági
tájékoztatás,
megnyerés és
felkészítés
hatékonyabb
rendszerének a
kialakítása

A csatornahálózat
lefedettség
kiépítése

KEOP-1.2.0/09-112011-0055
pályázat keretében
– 2015.05.26.

A felhagyott
hulladéklerakó
rekultivációja

KEOP-2.3.0/2F/092010-0013
pályázat keretében
– 2013.05.31.

Az illegális
hulladéklerakók
folyamatos
felszámolása
Térségi inert
hulladék
újrahasznosítási
központ
létrehozása

Folyamatos

Tájékoztató
szórólapok
készítése,
fórumok,
bemutatók
szervezése, PR
tevékenység

KEOP-1.1.1/2F/0911-2012-0005,
KEOP-1.1.1/C/13
pályázatok
keretében 2015.12.31.

KEOP-1.1.1/2F/0911-2012-0005,
KEOP-1.1.1/C/13
pályázatok
keretében 2015.12.31.

A projekt lezárásra került, a
132/2015. (III. 26.) Képviselőtestületi határozattal a
Szennyvíztisztító telep
rekonstrukciójáról beszámoló
elfogadásra került.
A projekt lezárásra került, az
582/2012. (X. 25.) Képviselőtestületi határozattal a
Hulladéklerakó rekultivációjáról
szóló beszámoló jóváhagyva.
Amennyiben esedékes, úgy szóbeli
tájékoztatás történik a Testület felé.

A térségi inert hulladék
újrahasznosítására való törekvés
eszközbeszerzésben, a 2F pályázat
és a KEOP-1.1.1/C/13-as számú
pályázat keretei között valósult
meg. A központ létrehozását
(Szarvason) a pályázati feltételek
nem engedték meg (építésnek
nyilvánították, az építést azonban
nem támogatták). Az építkezés
helyett, további, a begyűjtést,
elkülönítést segítő eszközök
kerültek beszerzésre. Jelenleg a
használatra vonatkozó tervek,
megállapodások kidolgozása folyik.
A projektzáró rendezvénye 2015.
december 15-én lezajlott. A projekt
bemutatására készült kiadvány jelen
előterjesztés melléklete, a C/13-as
pályázatrészletes beszámolóját
2015. decemberében hagyta jóvá a
Képviselő-testület.
A tájékoztatás, a lakosság minél
szélesebb körű bevonása a
hivatkozott két projekt
lebonyolítása alatt megtörtént.
Versenyek, különböző kiadványok,
lakossági fórumok, kiállítások
kerültek megrendezésre.
http://szelektiv.korosszog.hu/
Ezen kívül a közszolgáltató a helyi
médiában, újságokban, honlapokon
folyamatosan tájékoztatja a
lakosságot az elkülönítetten
gyűjtendő hulladékok kezeléséről,
begyűjtéséről.

A 2013-2015 évi, közszolgáltató által megalkotott hulladékgazdálkodási terv fejlesztési igényei
nagymértékben a két hivatkozott KEOP pályázat beszerzéseire épültek, jelenleg a megfelelő működési,
üzemeltetési forma kialakítása folyik.
2016. évben a hulladékgazdálkodási rendszer nagymértékű változására, az állam növekvő
szerepvállalására lehet számítani. Bár jelenleg bizonytalan a jövőkép, a fő irányvonalakat már több
forrásból ismerni lehet.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Htv.) 2016.04.01.-től hatályos szövege
szerint az alábbi változásokra kell számítani:
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fogalma kiegészül: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék
átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett
hulladékgazdálkodási
létesítmény
fenntartását,
üzemeltetését,
vagyonkezelését
és
a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű megszervezését biztosító, kötelező jelleggel
igénybe veendő szolgáltatás.
A 17/A. fejezet, 32/A. §-a kiegészül az állami szerepvállalásra utaló bekezdésekkel:
 a hulladékgazdálkodás országos szintű céljainak és fejlesztési irányainak teljesülése érdekében
kialakítja az infrastrukturális erőforrások optimális használatának rendszerét,
 kezeli az önkormányzatok, önkormányzati társulások által önkéntesen vagyonkezelés körében
rábízott vagyont,
 beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által
meghatározott szolgáltatási díjat,
 kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.
Az Önkormányzati szerepvállalás a 34-35. § szerint alakul, ezek várható változásai:
A
települési önkormányzat
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási
szerződést
csak
a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvényben meghatározott
minősítési engedéllyel (a továbbiakban: minősítési engedély) és a 32/A. § (1) bekezdés f) pontja
szerinti megfelelőségi véleménnyel rendelkező gazdasági szereplővel köthet. Ez azt jelenti, hogy
mind a jelenlegi, mind a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-nek meg kell szereznie a
megfelelőségi véleményt. A jelenlegi közszolgáltatónktól kapott információk szerint folyamatosan
figyelik a törvényi rendelkezéseket, amint a lehetőség megnyílik, kérelmüket beadják.
További rendelkezés lesz az is, hogy a települési önkormányzat a fentiekben meghatározottaktól
eltérően azzal a 32/A. § (1) bekezdés f) pontja szerinti megfelelőségi véleménnyel rendelkező, de
minősítési engedéllyel nem rendelkező gazdasági szereplővel is köthet hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződést, amelynek tagjai – az államot és a települési önkormányzatot kivéve –
valamennyien rendelkeznek minősítési engedéllyel. Ez azt tükrözi, hogy a fő szempont a megfelelőségi
vélemény megléte lesz, a törvény a minősítés meglétével kapcsolatban megengedőbb.
A Htv. 35. §-a szerint az Önkormányzat rendeletben kell, hogy megállapítsa:
 az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalmát, a közszolgáltatási terület határait az
Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltakkal összhangban.
 a közszolgáltató tagjai, illetve az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet,
továbbá a tagoknak, illetve az alvállalkozónak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha
a közszolgáltatást a közszolgáltató több tagja, illetve alvállalkozó végzi;
 az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának rendjét és módját, a
közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit;

 az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat igénybevételének miniszteri rendeletben nem
szabályozott módját és feltételeit;
 az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettséget,
megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények, továbbá az ingatlanhasználó részéről történő
szüneteltetés eseteit;
 az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat;
Tehát fentiekben nem lesz nagyobb eltérés a jelenlegi helyzettől, a főbb változásokat az „Átmeneti
rendelkezések” rész tartalmazza.
Változások várhatóak a felmondással kapcsolatban is, itt a törvényi változás határidőket szab meg,
illetve hivatkozza a megfelelőségi vélemény meglétét.
Vagyonátadással kapcsolatban a 37/B. § épül be az új törvénybe, az alábbi rendelkezésekkel:
37/B. § A települési önkormányzat és az önkormányzatok társulása a tulajdonukban álló
hulladékgazdálkodási létesítményeket, eszközöket, vagyonelemeket – ha nem adják át a Koordináló
szervnek vagyonkezelésre – a nemzeti vagyonról szóló törvény előírásainak megfelelően kötelesek a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához biztosítani, e körben az adott önkormányzattal,
önkormányzati társulással közszolgáltatási szerződéssel rendelkező közszolgáltatónak üzemeltetésre
átadni. A települési önkormányzat és az önkormányzatok társulása a tulajdonában álló
hulladékgazdálkodási rendszerek azon fejlesztését, amely az Országos Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltatási Tervben szereplő az adott területre vonatkozó feladatokat, előírásokat érinti, csak a
32/A. § (1) bekezdés e) pontja szerinti nyilatkozat birtokában kezdheti meg.
A közszolgáltatót érintő változások szerint számlázási költségek nem fogják terhelni tovább, sem a
felügyeleti díj, mindezeket a Koordináló szerv veszi át.
Az ingatlanhasználóra vonatkozó szabályok közül a várható változás a koordináló szerv beépülésében,
a rá kiszabott számlázási, behajtási tevékenységekben nyilvánul meg.
Az egyik legfontosabb kérdéskör, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj alakulása továbbra is csak
e törvényben, illetve a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvényben foglalt
rendelkezések szerint alakul, továbbra sincs információ a hivatkozott miniszteri rendeletről.
A díj beszedésében és behajtásában történő változásokról, a Koordináló szerv beépüléséről fentiekben
már értekeztem.
A Htv. 40. fejezete szól az átmeneti rendelkezésekről, ebben főként a koordináló szerv közfeladat
ellátásra vonatkozó szerepvállalása tűnik ki.
Lényeges momentum önkormányzatunk jelenlegi hulladékgazdálkodási helyzetével kapcsolatban a
91/A. § (1) bekezdésében foglaltak: ha a közszolgáltató az általa nyújtott közszolgáltatást
közbeiktatott személy vagy szerződéses kapcsolati lánc (a továbbiakban együtt: közvetített
szolgáltatás) útján juttatja el a természetes személy ingatlanhasználó, illetve jogszabály alapján vele
egy díjkategóriába tartozó személy (a továbbiakban együtt: rezsicsökkentésre jogosult) részére, a
Koordináló szerv legfeljebb a természetes személy ingatlanhasználóra a 91. §-ban meghatározott díjat
alkalmazhatja.
(2) A közvetített szolgáltatásban részes közbenső szereplő az elszámolási időszakot megelőző hónap
10. napjáig a Koordináló szerv részére adatot szolgáltat, hogy az elszámolási időszakban milyen
arányban oszlik meg a vele szerződéses kapcsolatban álló rezsicsökkentésre jogosult és más
felhasználók között a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díja. A Koordináló szerv ezen
adatszolgáltatás alapján külön-külön számlát bocsát ki a közszolgáltatást közvetítő személy részére a
rezsicsökkentésre jogosult és más felhasználók hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjáról. Ha az
adatszolgáltatást a közvetített szolgáltatásban részes közbenső szereplő határidőben nem teljesíti, a
Koordináló szerv csak egy, a díjcsökkentést nem tartalmazó számlát bocsát ki.

A 92/B. § (1) bekezdése szerint az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben, amelyet
első alkalommal 2016. március 31-ig kell kidolgozni, meg kell határozni a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás országos céljait, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztésének irányait; a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolását és az adott területen
minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatokat; az infrastrukturális erőforrások optimális
használatának rendszerét.
(2) Az önkormányzatok 2016. június 30-ig módosítják a közszolgáltatási szerződéseiket oly
módon, hogy azokból törlésre kerül a közszolgáltatási díjbeszedés és a kintlévőség-kezelés,
valamint rögzítésre kerül, hogy a közszolgáltató részére a Koordináló szerv a közszolgáltatási
szerződésben rögzített feladataiért szolgáltatási díjat fizet.
(3) A 2016. április 1-jén működő közszolgáltató a 32/A. § (1) bekezdés f) pontja szerinti
megfelelőségi véleményt 2016. október 1-jéig beszerzi.
(4) Ha a 2016. április 1-jén működő közszolgáltató megfelelőségi véleménnyel a (3)
bekezdésben meghatározott határidőig nem rendelkezik, a települési önkormányzat a (3)
bekezdésben meghatározott határidőt követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződést 1 hónapos határidővel felmondja. A települési önkormányzat e
kötelezettségét a fővárosi és megyei kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében
vizsgálja.
A tervezett törvénymódosításból tehát leszűrhető, hogy az állami szerepvállalás a Koordináló
szervezeten keresztül valósul meg.
Önkormányzatunknak előreláthatóan a következő feladatokat szükséges megoldania 2016 évben:
- Tisztázni szükséges a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása, ill. a Körös-szögi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. felé a szerződéses viszonyokat, figyelembe véve a
pályázatok előírásait.
- Kérdés, hogy térségünkben a Gyomaközszolg Kft. ill. a Körös-szögi Nonprofit Kft. is kap-e
megfelelőségi nyilatkozatot. Ha mindkét cég, akkor a Koordináló szerv mindkettővel tud
szerződni, ez pedig önkormányzatunk számára pozitív jelentőséggel bírhat a jelenlegi helyzet
megoldásában. A jelenlegi közszolgáltatónk, a Gyomaközszolg Kft. tájékoztatásul elmondta,
hogy a megfelelőségi véleménnyel kapcsolatos változásokat folyamatosan nyomon követik,
amint arra lehetőség adódik, a kérelmüket azonnal beadják. Tájékoztatott továbbá, hogy közte
és az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség – Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Igazgatósággal kötendő szolgáltatásvásárlási szerződés megkötése
folyamatban van.
- Rendeletünket határidőn belül módosítani szükséges a törvényi előírásoknak megfelelően.
Mindezek egyenlőre előrejelzések, az egyes törvényi rendelkezések, valamint további, végrehajtással
kapcsolatos jogszabályok hatályba lépésére várnak.

Folyékony hulladék gyűjtésével kapcsolatos beszámoló, várható jogszabályi változások
2015. november 6-tól – Képviselő-testületi döntést követően – a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatást a többségi önkormányzati tulajdonban lévő
Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Kft. látja el. A tíz évre szóló közszolgáltatási szerződés
2015. II. félévében megkötésre került, mely nyilvános, mindenki számára hozzáférhető a Közbeszerzési
adatbázisban, vagy önkormányzatunk honlapján:
http://www.gyomaendrod.hu/list/kozbeszerzesi_informaciok/5758
A kötelezően igénybe veendő közszolgáltatást a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
szabályozza, a vonatkozó rendelkezéseit a IX/A. fejezet tartalmazza. Érdemleges jogszabályváltozás e
téren nem várható.
A közszolgáltató a munkáját rendben, a közszolgáltatási szerződés keretei között folytatja, az abban
meghatározottak szerint.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 8/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendeletünk mindenki számára hozzáférhető
honlapunkról:
http://www.gyomaendrod.hu/onkormanyzati_rendeletek/A1400008.001.html
A rendelet többek között tartalmazza a területi és tárgyi hatályt, a közszolgáltató valamint az
ártalmatlanító hely adatait, az alkalmazott szolgáltatási díjtételeket.

AKTÍVAN
KÖRNYEZETÜNKÉRT!

TÖBB MINT NEGYVENEZER LAKOS
MINDENNAPJAI VÁLNAK EGÉSZSÉGESEBBÉ

1. Köszöntő
Hosszas előkészítési és kivitelezési munkálatokat követően európai uniós támogatással, több mint 450
millió forintból válhatott valóra Szarvas, Gyomaendrőd, Kondoros, Kardos, Csabacsűd településeket
tömörítő Körös-szögi kistérség hulladékgazdálkodásának korszerűsítése, amely érintette a szelektív hulladékgyűjtés bővítését, a házi komposztálás ösztönzését, a települési szilárdhulladék-lerakóra szállított
háztartási hulladék mennyiségének csökkenését és a természeti környezet védelmét egyaránt. Sikeresen
megvalósult beruházásunk újabb jelentős lépés a korszerű hulladékgazdálkodás terén.

Jelentős lépés a hulladékgazdálkodás terén
A következő oldalakon megismerhetik, hogy miért volt szükség erre a nagyléptékű fejlesztésre, és milyen
elemekből tevődik össze. A lakosok tájékoztatása kiemelt fontosságú, minden, a projekt keretében
beszerzett eszköz csak eszköz marad, amíg a lakosok el nem kezdik használni azt. Kiemelten fontos, hogy minden érintett lakos ismerje meg a beruházást, alakuljon ki a kistérségben egy olyan környezettudatos magatartás, ami országosan példaértékű lehet. A projekthez ezért szemléletformáló feladatok is
kapcsolódtak.
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A Körös-szögi kistérség települései az élet számos területén hosszú
évek óta sikeresen működnek együtt. Egyebek mellett a közoktatás,
a szociális és gyermekjóléti ellátás és a hulladékgazdálkodás terén is
jelentős közös sikereket mondhatnak magukénak. Példának okáért,
Gyomaendrődön működik a Dél-Alföld egyik legkorszerűbb hulladékkezelő műve, amelyet a tulajdonos települések önkormányzatai
által létrehozott gazdasági társaság üzemeltet.
A térség az elmúlt években nagyot lépett előre a hulladékgazdálkodás terén, már befejeződött a települési szeméttelepek rekultivációja, amelyet szintén pályázati források bevonásával valósítottak
meg, a szelektív gyűjtés egy része is kiépítésre került, ám a hulladékgazdálkodási színvonal korábbi szinten tartása jelentős erőfeszítést
igényelt. A következő 30 évben a lerakással ártalmatlanításra kerülő hulladék
mennyisége meghaladná a 300 ezer tonnát, az ebből képződő üvegházhatású gázok
szén-dioxid-egyenértékben (GWP) kifejezve pedig a 200 ezer tonnát.
Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a térség fontos jellemzője a kiváló természeti adottság: a HármasKörös és holtágai hosszan kanyarognak itt. E gyönyörű környezet megóvása még inkább szükségessé teszi
a megfelelő hulladékgazdálkodást.
A szelektív hulladékgyűjtés története szinte egyidős az emberiséggel, annak növekvő energiaigényével.
A hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezése, működtetése az önkormányzatok és a Körös-szögi kistérség feladata. A lakosság lehetősége, hogy mindezen szolgáltatásokat igénybe vegye, így a hulladék men�nyiségével arányos hulladékkezelési díjat fizet majd. A rendszer sikerének elengedhetetlen feltétele, hogy a
gyűjtőszigetek, hulladékudvarok, komposztáló edények ingyenesen rendelkezésre állnak, vagyis lehetőség
van a díjcsökkentésre, ha valaki úgy dönt, hogy a havi szemétszállítási költségein változtatni szeretne.

Országos, uniós kitekintés
Magyarországon becslések szerint évente 20-30 millió tonna hulladék keletkezik. Uniós összehasonlításban ez a középmezőnyt jelenti, ám az újrahasznosítás aránya nálunk az EU-s átlagnál jóval alacsonyabb.
A 2012 októberében elfogadott hulladéktörvény jelentős előrelépést hozott. Ez a törvény végre nálunk is
kimondta az Európai Unióban elfogadott alapelvet: a lehető legkevesebb hulladék kerüljön a lerakókba, és a
lehető legtöbb az újrahasznosítókhoz.
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Az EU irányelve alapján 2020-ig az üveg-, fém-, műanyag- és papírhulladék újrafeldolgozásának mértékét
50 százalékra kell emelnünk. A cél tehát az, hogy egyre nagyobb mértékben elterjedjen a szelektív gyűjtés.
Magyarországon az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. szervezi és irányítja azoknak
a közszolgáltatóknak a munkáját, amelyek a lakosságtól begyűjtik és az újrahasznosítókhoz eljuttatják a szelektíven gyűjtött hulladékot. A kft. különböző kampányok szervezésével is népszerűsíti a szelektív gyűjtést.
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának projektje jól illeszkedik az országos hulladékgazdálkodási célkitűzésekhez. A komposztálók, biokukák, szelektív gyűjtőszigetek kiváló eszközök ahhoz, hogy
elérjük a kitűzött célt: növeljük az újrahasznosított hulladékok arányát.

Természeti környezetüNk és a projekt kapcsolata
Az átfogó fejlesztés a felsoroltakon túl további pozitív változásokat is hozott a települések életébe: hozzájárult a Hármas-Körös és holtágainak megóvásához. A lerakókra kerülő, biológiailag lebomló szemét men�nyiségének csökkenése, a lerakók és hulladékudvarok megfelelő szigetelésének következtében a talajvizekbe és ezáltal az élővizekbe, folyókba is kevesebb szennyező anyag jut.
A Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Program megvalósulásával, a gyűjtési rendszer korszerűsítésével
csökken a települési hulladékok mennyisége, ez az illegális lerakás mértékének mérséklődését és a felszíni és felszín alatti vízszennyezés kockázatának csökkenését eredményezi. A szelektíven gyűjtött és azt
követően hasznosított, illetve hasznosításra átadott hulladékok másodnyersanyagként való felhasználása
kedvezően hat az erőforrás-felhasználásra, jelentősen hozzájárul a fenntartható fejlődés biztosításához.
Jelen kiadvány elsősorban a szelektív gyűjtésről és a komposztálásról szól, mindemellett összegyűjtöttük
benne a beruházással kapcsolatos legfontosabb információkat. Ezzel szeretnénk segíteni Önöket abban,
hogy megismerjék lakóhelyükön a különféle hulladékok elhelyezésének lehetőségét és ennek jelentőségét.
Kérjük, segítsék Önök is a tiszta, egészséges lakókörnyezet kialakítását azzal, hogy használják ezeket a
lehetőségeket!

Brlás János
elnök
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
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2. A fejlesztés számokban
££

2400 db egyszerű házi komposztáló és 100 db
műanyag háztartási komposztáló edény

££
££

££

££
££

££

££

komposztáló, aprító gépsorok Kondoroson és Szarvason
összesen 5068 db, különböző méretű (120 és 240
literes) biokukák, továbbá nagy kapacitású, 1100
literes bio hulladék gyűjtő konténerek Kondoroson,
Gyomaendrődön, Csabacsűdön és Szarvason

+12 szelektív sziget új edényzettel, 1000 lakosonként
1-1 gyűjtősziget
Kondoroson új hulladékudvar
Szarvason egy 1000 tonna/év, Kondoroson pedig
egy 600 tonna/év kapacitású komposztáló telep
korszerűsített járműpark: 3 db, 16 m3-es szelektív
hulladékgyűjtő és 1 db konténer-szállító autó, hozzátartozó
pótkocsival (a hulladékgyűjtő autók Gyomaendrődön,
Kondoroson és Szarvason járnak majd, a konténer szállító
pedig Szarvason)
hidraulikus homlokrakodó erőgép, komposzt aprító-forgató
kanállal, valamint egy 500 t/év/műszak kapacitású
válogató rendszer (Gyomaendrőd)
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3. Mit tehet ön? Felveszi a
kesztyűt – szétszedi a szemetét
Az embernek sok mindent kell tudnia a hulladékokról, azok összetételéről, hogy okosan és észszerűen tudjon velük bánni.
A túlnépesedő Föld globális problémája lett a hulladékok kezelése. Még a fejlett ipari országok sem tudták feloldani a gyártási technológiák fejlődése és a hulladékkezelési technológiák alacsony színvonala, esetenként teljes hiánya között feszülő ellentmondást. Nincs ez másképp hazánkban sem, ahol mintegy 500
millió tonna hulladék halmozódott fel az utóbbi évtizedekben. Az újrahasznosítás csekély, még a 10
százalékot sem éri el. Magyarországon évente mintegy 300-450 kg/fő háztartási és összetételében ahhoz
igen hasonló ipari-kereskedelmi hulladék keletkezik. Nálunk ez főleg lerakásra kerül, míg a fejlettebb országokban a hulladékok jelentős része értékes alapanyagként, másodnyersanyagként, illetve másodlagos energiaforrásként hasznosul. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk legkritikusabb pontjának
tekintett környezetvédelem kérdései között is az élen áll a hulladékgazdálkodás alacsony színvonala, ezért
a 2000-ben elfogadott törvénynek az ország sorsát meghatározó hatásai is lehetnek.
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HULLADÉK VAGY SZEMÉT?
A hétköznapi életben sokszor használjuk, és gyakran összekeverjük a két fogalmat, pedig lényeges különbség van közöttük. A szemét olyan haszontalanná és használhatatlanná vált, és általában vegyesen
tárolt, szétszórt anyagok és holmik, amelyek további felhasználásáról tulajdonosuk már lemondott,
kezeléséről, elhelyezéséről nem gondoskodik. Szemét az építési törmelék, amit leraknak a szeméttelepen, de hulladék az olyan építési törmelék, amelyet talaj feltöltéséhez használhatnak.

MI A HULLADÉK?
E kifejezésnek számtalan megfogalmazása létezik, de az egyik legkézenfekvőbb szerint „olyan tárgy vagy eszköz, amelytől tulajdonosa megválik,
megválni szándékozik vagy megválni köteles“. Ebbe a tág megfogalmazásba beletartoznak például a háztartási hulladékok, az ipari hulladékok,
selejtáruk, szennyezett anyagok vagy például a lejárt szavatosságú élelmiszerek. A skála hosszú, bizonyára még jó párat fel lehetne sorolni. Nem
véletlenül áll a lista élén a háztartási hulladék, mert ez keletkezik mindenki
otthonában. Tudnunk kell, hogyan kezeljük ezeket az anyagokat. Itt jön
az Ön és családja odafigyelése, körültekintése, amellyel sokat tehetünk együtt a Körös-szögi kistérség lakókörnyezete érdekében.

KIÉ A HULLADÉK?
A hulladék birtokosa az a személy vagy szervezet, akinél/amelynél a hulladék megtalálható, függetlenül attól,
milyen módon került a hulladék ahhoz, aki éppen birtokolja. A hulladék tulajdonosa az, akinek tevékenysége
következtében a hulladék keletkezett, vagyis a települési hulladék esetében a lakos, termelő vállalkozás esetében az, akinek a termék gyártása közben hulladéka is keletkezik. A lakos, akinek mindennapi életvitele során
a hulladék keletkezik, tulajdonos mindaddig, amíg a közszolgáltatónak át nem adja, de például, ha elhagyja a
hulladékot (más telkén), akkor a tulajdonos továbbra is az adott lakos marad, de a birtokos az lesz, akinek
a telkén hagyták azt. A telektulajdonosra azonnal érvénybe lépnek a hulladék birtokosára vonatkozó kötelességek, vagyis maximális gondossággal kell eljárnia, a költségeket viselnie, amelyek megtérítését a hulladék tulajdonosától kérheti, ha az megtalálható és ismert. Ha a lakos átadja a hulladékot a közszolgáltatónak,
akkor a tulajdonjog is átszáll a kezelőre. Összegezve tehát: a hulladékkezelés alapvető követelménye, hogy
a hulladékért az felelős, akinél keletkezik, a kezelést viszont az végezze, aki ért hozzá.
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A települési hulladékok közül a lista élére a háztartási hulladékokat kell tenni, ezek azok, amelyek otthonainkban keletkeznek, és amelyektől meg kell szabadulnunk valahogy. Itt jön az odafigyelésünk,
körültekintésünk, amellyel sokat tehetünk szűkebb és tágabb otthonunk érdekében. A hulladékok ártalmatlanításakor a hulladékok okozta környezetterhelést igyekeznek csökkenteni, azok környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatásait megszüntetni, kizárni. Ezt a hulladékoknak a környezet elemeitől való
elszigetelésével vagy a hulladékok anyagi minőségének megváltoztatásával lehet elérni.

A HULLADÉKOK CSOPORTOSÍTÁSA
A hulladék halmazállapota szerint megkülönböztetünk
££

szilárd (pl. építési törmelék),

££

folyékony (pl. szennyvíz) és gáz

££

gáz (kipufogógázok, hőerőművek
égéstermékei stb.)

halmazállapotú hulladékokat.

A keletkezés helye szerint termelési és települési hulladékokat különböztetünk meg. A termelési hulladékok az ipari
(pl. autógyártás, útépítés) és a mezőgazdasági tevékenységek következtében (pl. gyümölcsök mosóvize, kukoricacsutka)
képződnek.
A települési hulladékok a háztartásokban, az intézményekben (pl.
iskolák, önkormányzati hivatalok stb.), illetve a szolgáltatásokban (sarki boltokban stb.) keletkeznek. Veszélyességük szerint megkülönböztetünk veszélyes (amelyek a környezetre
és az egészségre ártalmasak lehetnek), illetve nem veszélyes hulladékokat. Veszélyes hulladék a lejárt
gyógyszer, a használt elem vagy akkumulátor, az autóból a fáradt olaj stb. Nem veszélyes hulladék például a
használt papír vagy a megfelelő műanyag.
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A TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KÉT FŐ CSOPORTJA
A települési (kommunális) szilárd hulladék, amelynek leggyakoribb összetevői a következők:
£

üveg, papír, fémek (vastartalmú, nem vastartalmú, nehézfémek),

£

többféle anyagból készült dobozok,

£

fehéráruk (hűtőszekrény, mosógép stb.),

£

barna áruk (elektromos gépek, mikrohullámú sütő stb.),

£

háztartási vegyi hulladékok,

£

gumi, gumiabroncs,

£

szerves anyagok,

£

műanyagok.

A települési folyékony hulladék (szennyvíz), amelyben benne vannak azok a vegyszerek (mosószerek,
tisztítószerek stb.), anyagok (fekália, mosogatóvíz stb.) is, amelyek a lefolyóba, WC-be kerülnek.
A települési hulladékok elhelyezése ma településeink egyik legégetőbb gondja. E hulladékok előkészítése, a hasznos összetevők (fémek, műanyagok, papír, üveg, illetve szerves anyagok) elkülönítetten történő kinyerése nemcsak az elhelyezés gondjait enyhíti, illetve oldja meg, hanem nyersanyagokat szolgáltat a gazdaságnak.

MI A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS?
Ha a háztartásokban keletkező hulladékot szelektíven, vagyis anyagfajtánként külön, egymástól elkülönítve gyűjtjük, az így gyűjtött hulladék újrahasznosítható. Megfelelő kezelés után a hulladék másodnyersanyagként újrafelhasználásra kerül. Ebben az esetben a hulladék tehát nem szemét, hanem érték.

MIÉRT JÓ A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS?
A szelektív hulladékgyűjtést követően a hulladékot mint nyersanyagot újra felhasználják.
Az újrahasznosított hulladék által megóvjuk a természeti erőforrásokat és a környezetünket. Így például
nem kell a különböző fémeket a föld mélyéről kitermelni, vagy újabb fákat kivágni, erdőket kiirtani a papírgyártáshoz. Szelektív hulladékgyűjtés nélkül nincs újrahasznosítás. Az újrahasznosítás lehetővé
teszi a természetben lejátszódó körforgáshoz hasonló körfolyamatot.
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A hulladékgazdálkodási törvény a hulladék termelőjének, majd minden további birtokosának alapvető kötelezettségévé teszi a hulladékok további kezelésnek, illetve tárolásnak megfelelően elkülönített gyűjtését. Ez
a kötelezettség nem csak azt jelenti, hogy a későbbiekben azonos helyen és azonos eljárással kezelendő
hulladékokat nem szükséges fajtánként külön gyűjteni (pl. az égetéses ártalmatlanításra szánt olajos hulladékokat, ha egyébként azokat egyéb biztonsági okok miatt nem kell elkülöníteni). Azt is jelenti, hogy az
egyébként keverten képződő, eltérő kezelést igénylő hulladékokat – különösen hasznosítási szempontból
– szét kell választani (pl. a kiselejtezett gépjárműnél külön kell választani a veszélyes folyadékokat, az akkumulátort, a légkondicionáló berendezést).
Már a gyűjtésnél tekintettel kell arra lenni, hogy a törvény megtiltja a különböző típusú – veszélyes és nem
veszélyes – hulladékok összekeverését, más anyagokkal történő hígítását, illetőleg csak a környezetvédelmi hatóság engedélyével engedi meg, amennyiben a szállítás vagy az adott kezelési eljárás biztonsága
azt megköveteli.
A szelektív hulladékgyűjtés az újrafelhasználás energia- és anyagtakarékos megoldásán túl a szeméthegyek méreteit is csökkenti, így szintén a környezet megóvását segíti elő.

Mi történik később azzal, amit szétválogattunk?
Mindent újrahasznosítanak!
A műanyagot bálákba tömörítik, bedarálják és feldolgozzák. Fogas, rendszámtáblatartó, fólia, DVD- és CDtok, szemétlapát, sőt, ruhadarabok készülnek belőle. Például 27 darab PET-palackból egy polárpulóver állítható elő.
Az alumíniumdobozok sem kerülhetik el sorsukat, az újrafelhasználást. A beolvasztott fémet az autógyártásnál, karácsonyfatalpaknál és különböző fém alkatrészek gyártásához felhasználják. Egy gyermekbicikli
legyártásához például elegendő 670 darab alumínium üdítős doboz.
Az üvegek szelektív gyűjtésénél ügyeljünk rá, hogy ne kupakkal együtt dobjuk a konténerbe. Az üveghulladék felhasználása a legegyszerűbb, hiszen tulajdonképpen újra üveg lesz belőle. Csakhogy az így elkészített
termék előállítása többször kevesebb energiát igényel, mintha ugyanezt homokból állítanák elő.
A papírhulladékból a papírgyárban tizenöt perc alatt lesz pép, majd szárítás után toalettpapír vagy kéztörlő. De azok a vállalatok, amelyek adnak magukra, ma már a nyomtatóba is újrahasznosított papírt
helyeznek, sőt a levelezésüket is efféle borítékban intézik.
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4. Szelektív gyűjtés a
kistérségünkben
SZELEKTÍVEN GYŰJTHETŐ HULLADÉKOK
Gyűjtőszigeten vagy hulladékudvarban gyűjthető: műanyag palack; fehér, zöld és barna italosüveg, befőttes- és lekvárosüveg; többrétegű italosdoboz (Tetra Pak); műanyag flakonok; joghurtos-, vajas- és tejfölös
doboz (feltétlenül kimosva); csomagolópapír, irodai és géppapír, kartondoboz, újságpapír. Az igazán helytakarékos elhelyezés az, ha a műanyag és alumínium palackokat, a Tetra Pakos dobozokat stb. előzőleg
összenyomjuk vagy laposra tapossuk. Így a kukásautónak nem a levegőt kell szállítania, amivel pedig a környezetszennyező kipufogógáz kibocsátását csökkentjük.
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SZELEKTÍVEN NEM GYŰJTHETŐ HULLADÉKOK
Háztartási hulladékgyűjtő edényben (kukában) gyűjthető: pl. gyerekjáték, mikrohullámú tálca, címke, matrica, indigó, hőérzékeny faxpapír, ablaküveg, jénai üveg, TV-képcső, szélvédő, kerámia, kristály, villanykörte,
szemüveg, agyagedény, tükör, ételmaradék, toll, emberi haj, állatszőr, alom, dió- és gesztenyefalevél, fagyapot és hamu.
Szelektíven nem gyűjthető veszélyes hulladékok hulladékudvarban vagy veszélyes hulladékgyűjtési akciókban gyűjthetők. Ebbe a kategóriába tartoznak a lejárt szavatosságú gyógyszerek, szárazelemek, növényvédő szerek és azok csomagolása, használt akkumulátorok, használt hűtőberendezések, takarítószerek, festékek, elektronikai cikkek, használt étolaj, leselejtezett számítógép.

A VESZÉLYES HULLADÉK
A hulladékok különleges csoportját alkotják a veszélyes hulladékok, amelyeknek anyagi tulajdonságai,
illetve egyes összetevői külön-külön vagy együttesen a környezetre, a környezet elemeire, az élővilágra és
az emberi egészségre potenciálisan károsító hatást fejthetnek ki. A kockázatok minimalizálása és lehetőség szerinti megszüntetése, de legalább a hatások érvényesülési lehetőségének minél teljesebb kizárása
különleges figyelmet és kezelési módszereket, speciális biztonsági és ellenőrzési intézkedéseket igényel.
A különleges bánásmódot azonban nemcsak a hulladékként megjelenő anyagok veszélyessége indokolja,
hanem éppen e veszélyes anyagok hulladék volta is. Az anyagi tulajdonságokból adódó kockázatot az azoktól való megválási szándék tovább növeli, különösen, ha az eredetileg hasznos anyagok keverten vagy
más anyagoktól szennyezetten jelennek meg veszélyes hulladékként.

Átfogó célok
A hulladékgazdálkodás célja, hogy biztosítsa a hulladék keletkezésének megelőzését, a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, környezetkímélő
ártalmatlanítását.
A hulladékgazdálkodásban kiemelkedő fontossággal bír a hulladék keletkezésének megelőzése. Gyakran
halljuk, hogy az a legjobb hulladék, amelyik nem is keletkezik. Ekkor a hulladék nem okoz környezetszen�nyezést, környezetterhelést, így megvalósul az egyik legfontosabb célkitűzés, a környezet szennyezésének
megelőzése.
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A hulladékról a legtöbb információja annak lehet, aki a termék előállítása felől dönt, hiszen egyben dönt
a hulladék mennyiségéről és minőségéről is. Ez pedig egy adott termék gyártója, akinek felelőssége,
hogy a termékét és csomagolását úgy alakítsa, valamint olyan technológiát és termékfejlesztést hajtson
végre, amely az elérhető leghatékonyabb anyag- és energiafelhasználással jár, továbbá elősegíti a termék
újrahasználatát, vagy hulladékká válását követően annak környezetkímélő kezelését, hasznosítását, illetve
ártalmatlanítását.
Az újrahasználat olyan megoldás, amellyel a hulladék képződése megakadályozható mindaddig, amíg a
termék ismételt használata lehetséges, amíg a termék betölti eredeti funkcióját. Az újrahasználat kettős
előnye: nem keletkezik hulladék (aminek kezeléséről gondoskodni kellene, tehát költséget jelentene) és
nem kell új terméket előállítani, ami által az anyag- és energiafelhasználás csökkenthető.

Eszközök
A kistérségben a csomagolóanyagok szelektív hulladékgyűjtése megkezdődött. Korábbi térségfejlesztési
pályázatok eredményeként korábban összesen 31 gyűjtősziget keletkezett. Ezek számát 12 darabbal 43-ra
növeltük a projekt keretében, így átlagosan 1000 lakosra jut 1-1 gyűjtősziget. Természetesen az 1000 lakos
alatti kistelepülés (Kardos) számára is biztosítunk 1 darab gyűjtőszigetet. A városokban működő intézményektől, áruházaktól, ipari üzemektől közvetlenül szállítjuk el a szelektíven előválogatott hulladékot.
Szarvason a szelektíven gyűjtött csomagolóanyagok kézi válogatása és értékesítése a hulladékudvarról
történik.
A Gyomaendrődi Regionális Hulladéklerakó Telepet üzemeltető Regionális Hulladékkezelő Kft. a részére
átadott szelektív hulladékot a regionális hulladékkezelő telep válogatójában hozza újrahasznosításra alkalmas állapotba. Válogatás után a szelektív hulladék közvetlenül értékesítésre kerül.
A meglévő gyűjtőszigetek és a sikeresen megvalósult fejlesztések szintén hozzájárulnak a lakosság tudatformálásához, amely a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásának gazdasági és környezeti hatásának javulását eredményezi.
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A komposzttelepek címei
Szarvas
Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
5540 Szarvas, Ipartelep út 2.

Kondoros
Kondoros Város Önkormányzatának Települési Szolgáltató Intézménye
5553 Kondoros, Liget u. 2.

Gyomaendrőd
Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Kft.
5500 Gyomaendrőd, Tanya 104.
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5. Egy kis anyagismeret
PAPÍR
Miből készül?
A papírgyártás fő alapanyaga a fa, de fontos alapanyag a rongyhulladék is. Földünk minden évben Görögországnál is nagyobb területet veszít erdőtakarójából. A szelektív hulladékgyűjtési rendszerek elterjedésével,
gazdasági és környezetvédelmi okok miatt, egyre jelentősebb nyersanyaggá vált a hulladékpapír is.
Hasznosítás: a hulladékpapírból előállított papír gyártásához sokkal kevesebb energiára van szükség, mint
a fából vagy rongyból készülőhöz. Az újrapapír minden tonnája kb. 12 fát kímél meg a kivágástól, továbbá
31,8 m³ vizet, 3 m³ lerakóhelyet 4,1 MW áramot és 280 l kőolajat takarít meg!
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Az újrahasznosítás alapfeltétele, hogy a hulladékpapír ne legyen zsíros, ételmaradékkal szennyezett, és a
fóliázott, esetleg kevert anyagú, laminált vagy felületkezelt papírok ne kerüljenek a papírhulladékok közé.
A begyűjtött papírhulladékot elsősorban anyaguk szerint (újságpapír, kartonpapír) válogatják szét. A használt papírból jó minőségű hajtogatott kartondobozok, konyhai papír törlőkendők, írólapok, füzetek stb.
készülnek.

MI KERÜLJÖN A PAPÍRGYŰJTŐ KUKÁBA?
IGEN, a kukába tegyük:
££

a fekete-fehér újságot, a képes újságot, a katalógust, a
prospektust,

££

a leveleket, a levélpapírt,

££

a füzeteket, a könyveket, a telefonkönyveket,

££

a mélyhűtött ételek (műanyag bevonat nélküli) kartondobozait,

££

a papírzsákot, a kartont, a papírdobozt, a hullámpapírt (papírral
kitömve vagy kiterítve, a helytakarékosság érdekében).

NEM, semmiképpen ne tegyük bele:
££

az indigó- és egyéb másolópapírt (a háztartási hulladékkal együtt dobjuk ki),

££

az elpiszkolódott vagy zsíros papírt (a háztartási hulladékkal együtt dobjuk ki),

££

a műanyag bevonatú kartoncsomagolást (ezeket gyűjtsük együtt a háztartási hulladékkal).

MŰANYAG
Miből készül?
A műanyagok kőolajból, széntartalmú vegyületekből kémiai reakciók által létrehozott anyagok. Földünk
kőolajkészlete véges, és ez az ásványkincs nagyon hosszú idő alatt újul meg. A műanyagok a környezetben
nem vagy csak igen lassan bomlanak le, egyes fajtájuk égetése során veszélyes, egészségre káros anyagok
keletkeznek. A műanyag a csomagolások közül a legváltozatosabb kémiai szerkezetben rendelkezésünkre
álló anyagtípus.
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Hasznosítás: a begyűjtött műanyag csomagolóanyagokat a válogatóban fajtánként válogatják szét, majd
tömörítéssel bálázzák. A bálákat az újrahasznosítás helyére történő szállítás után aprítják, majd a műanyag
darabkákat vegyszerek felhasználásával megtisztítják a szennyeződésektől. A megtisztított műanyag darabkákat ezután felolvasztják és regranulálják. Az így nyert félkész terméket többek között palackok, műanyag
kerti székek, virágládák és csövek előállításához használják fel, de jelentős a textilipari felhasználás is.

MI KERÜLJÖN A MŰANYAGGYŰJTŐ KUKÁBA?
Az elkerülhetetlenül szükséges műanyagokat használat után dobjuk a műanyaggyűjtő kukába.
IGEN, a kukába tegyük:
££

a nagyobb csomagolófóliát (mint pl. elektromos készülékek, háztartási gépek, bútorok
csomagolása),

££

a nagy műanyag zacskót, szatyrot,

££

a műanyagból készült, egyszer használatos italospalackot, illetve -dobozt,

££

a mosószeres és tisztítószeres flakont, illetve tartályt,

££

a samponos, fürdőhabos és folyékony szappanos flakont,

££

a tisztítószeres szóródobozt.

NEM, semmiképpen ne tegyük a kukába:
££

a motorolajos flakont (ezeket a veszélyes hulladékok gyűjtőhelyén adjuk le),

££

a sztiroport, a csomagolási töltőchipset,

££

a habanyagot és a kerámiát (ezeket vigyük a hulladékudvarba),

££

a fa-, a textil-, az üveg-, a papír- és a fémhulladékot stb. (ezeket vigyük a hulladékudvarba vagy
dobjuk a megfelelő gyűjtőkukába),

££

a visszaváltható műanyag palackot, italosládát, műanyag raklapot (ezeket vigyük vissza az
üzletbe),

££

a műanyag poharat, a kisebbfajta fóliát és zacskót (tegyük a maradék hulladékhoz),

££

a zsugorfóliás csomagolást, a zöldséges és gyümölcsös kosárkát, a műanyag kupakot (ezeknek
is a maradék hulladékok között van a helyük),

££

az élelmiszerek csomagolására szolgáló fóliát és zacskót,

££

a tejes és az italos kombidobozt.
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ÜVEG
Miből készül?
Az üveget kvarchomokból, dolomitból és mészkőből készítik olvasztás útján. A szelektív gyűjtésből származó, apróra zúzott üvegcserepet is ehhez a masszához adják hozzá. A folyékony üveg formázógépek
segítségével nyeri el a végleges alakját. Az üvegek színe szerint a csomagolóipar fehér, átlátszó és színes
üveget állít elő.
Hasznosítás: a gyűjtőedényekben külön gyűjtött üveget tisztítás után darabokra zúzzák. Ezt követően
a válogatóban mágnes segítségével eltávolítják belőle a fémdarabkákat (gyűrűket, kupakokat). Ezután
az üvegdarabokat beolvasztják és formába öntik, azaz újra termékeket készítenek belőle a csomagolóipar számára. Ha válogatva gyűjtjük az üvegeket, akkor azok szinte 100 százalékban újrahasznosíthatók, és a végtermék minősége is szinte azonos az új üvegekével. A folyamat során így 10-20 százalék
energiamegtakarítás is elérhető. Ugyanakkor a színes és fehér üvegek közös gyűjtésével csak színes üveg
állítható elő ismét.

MI KERÜLJÖN A SZÍNTELEN (FEHÉR) ÜVEGEK GYŰJTŐKUKÁJÁBA?
Üveg és üveg között különbség van, ezért figyelni kell az üvegek helyes szelektálására. A fehér üvegek és
a színes üvegek gyűjtőkukáit a gyűjtőszigeteken és a hulladékudvarokon találjuk. A két edény gyakran
egybeépített.
IGEN, a kukába tegyük:
££

a színtelen, egyszer használatos üveget, színtelen
befőttesüveget,

££

a tejesüveget, üdítősüveget,

££

a színtelen boros- és szeszesitalüveget,

££

bármilyen színtelen üvegpalackot.

NEM, semmiképp ne tegyük a kukába:
££

a halványan színezett (világoszöld, világoskék) üvegeket, a színes üvegeket (ezeket dobjuk a színes üvegek
gyűjtőkukájába),
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££

a csavarmenetes fedeleket, a kupakokat, a parafa dugókat (ezeket tegyük a fémgyűjtő kukába,
illetve gyűjtsük együtt a háztartási hulladékkal),

££

az ezüstpapírt pl. pezsgős- vagy habzóboros üvegekről (dobjuk a fémgyűjtő kukába),

££

a cseréppalackot, a porcelánt, a kerámiát (ezeket tegyük a háztartási hulladékhoz),

££

a műanyag flakont (dobjuk a műanyaggyűjtő kukába),

££

a tükröt, ablaküveget, síküveget, huzalbetétes üveget, égőket (ezeket gyűjtsük együtt a háztartási hulladékkal).

MI KERÜLJÖN A SZÍNES ÜVEGEK KUKÁJÁBA?
IGEN, a kukába tegyük:
££

a színes, egyszer használatos üveget,

££

a halvány színezetű üveget,

££

a színes borosüveget,

££

a szeszes italok üvegeit,

££

üdítősüveget (ha színes).

NEM, semmiképp ne tegyük a kukába:
££

a fehér üveget (ezeket dobjuk a fehér
üvegek gyűjtőkukájába),

££

a csavarmenetes fedelet, kupakot,
parafa dugót,

££

ezüstpapírt pl. pezsgős- vagy habzóboros üvegekről (dobjuk a fémgyűjtő
kukába).
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MI KERÜLJÖN A FÉM- ÉS
DOBOZGYŰJTŐKUKÁBA?
IGEN, a kukába tegyük:
££

a konzervdobozt, a fémeket, a fémfóliát, a
fémtubust,

££

a főzőedényt, a szerszámot, a kábelt, a
drótot,

££

az italosdobozt, a szerelvényt, a csövet, az
acélpántot,

££

az üvegekről levett fémkupakot és fedelet.

NEM, semmiképp ne tegyük bele:
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££

a nem teljesen üres festékes, lakkos és olajos dobozt (ezeket vigyük a veszélyes hulladékok gyűjtőhelyére),

££

a mosogatógépet, a mosógépet, a gáztűzhelyt (ezeket vigyük a hulladékudvarokba),

££

a nagyobb elektromotort, gép-, gépkocsiés kerékpáralkatrészeket (ezeket vigyük a
hulladékudvarokba).

6. Hulladékudvarok a lakosság
szolgálatában
Legyen az hasznosítható, újrahasználható, veszélyes vagy nagyobb, darabos hulladék, a hulladékudvarokban leadhatunk minden hasznosítható, illetve szakszerű ártalmatlanítást igénylő hulladékot. A hulladékudvarok a hasznosítható és a veszélyes hulladékok mellett átvesznek textíliát, kartont, papírt, televíziót és egyéb, képernyős készülékeket, építési törmeléket, nagyobb darabos hulladékot, elektronikus
készüléket.
 extília IGEN, a hulladékudvarban leadható: férfi, női- és gyermekruha, fehérnemű, ágynemű,
T
asztalterítő és háztartási textília, gyapjútakaró, ágytoll anginban, valamint legalább 30 x 30 cm-es
anyagmaradékok.
 EM, a hulladékudvar nem vesz át: bőrt, cipőt, kalapot, táskát, elszennyeződött textíliát, nejlonhaN
risnyát, 30 x 30 cm-nél kisebb anyagmaradékokat (ezeket tegyük a háztartási hulladékokhoz).

22

Karton IGEN, a hulladékudvarban leadható: barna és szürke karton, hullámpapír, kartondobozok.
 EM, a karton feliratú kukába nem tehető: csomagolási töltőanyag, pl. csomagolási chips sztiro
N
porból (azt tegyük a sztiroporhoz); kartonhengerek, amiket pl. szőnyegek feltekeréséhez használnak
(gyűjtsük együtt a nagyobb, darabos hulladékokkal).
IGEN, a speciális műanyaggyűjtőbe tehető: fehér, tiszta, ragasztásmentes, címke nélküli, festetlen sztiropor, valamint csomagolási töltőchips.
I GEN, a hulladékudvarban leadható: használt televízió, számítógép-képernyő és egyéb, képernyős
készülékek. A készülékek átvételéről előzetesen érdeklődni kell a területileg illetékes közszolgáltatást ellátó szervezettől vagy a polgármesteri hivatalban.
 utógumi IGEN, a hulladékudvarban leadható: keréktárcsa nélküli személygépkocsi-gumi korláA
tozott számban (a keréktárcsás autógumik a nagyobb, darabos hulladékokhoz tartoznak).
 asznált elektronikus készülék, alkatrészek IGEN, a hulladékudvarban leadható: fénymásoló,
H
nyomtatott áramköri lapok, elektronikus számológép és egyéb készülékek, számítógép, számológép. Ezeket a hulladékokat jelenleg csak néhány helyen veszik vissza, ezért érdeklődni kell a helyi
közszolgáltatónál.
 ezelt fa IGEN, a hulladékudvarban leadható: forgácslemezek, épületfa, raklap, gyümölcsös és
K
egyéb ládák, réteggel ellátott és/vagy lakkozott fa.
 pítési törmelék IGEN, a hulladékudvarban leadható: háztartásokban végzett építkezési munkák
É
hulladékai (faldarabok, homok, gipsz, vakolat, csempék stb.), korlátozott mértékben.
 EM, a hulladékudvar nem vesz át: nejlonzsákot, műanyagokat, háztartási hulladékot, nagyobb,
N
darabos hulladékokat.
I GEN, a hulladékudvarban leadható: bútorok, szőnyeg, matrac, ablakok, ajtók és korlátozott men�nyiségben keréktárcsás személygépkocsi-gumi (a keréktárcsa nélküli autógumik nem tartoznak ide).
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Veszélyes hulladékok
Egyes anyagok túl veszélyesek ahhoz, hogy a maradék hulladékhoz keverjük azokat. Szakszerű ártalmatlanítást igényelnek, ezért a boltokban, a veszélyes hulladékok gyűjtőhelyein, illetve a hulladékudvarokon kell
leadni ezeket. A hulladékudvar általában a lakosságtól származó veszélyes hulladékok átvételére szolgál és
nem a gazdasági vállalkozások hulladékainak átvételére.
A hulladékgazdálkodási rendszer fontos elemének tartjuk a hulladékudvarokat. A településeken meglévő,
aljzatszigetelés nélküli régi hulladéklerakó telepek bezárásra kerültek. A lakosság döntő többségének számára így megszűnt az a lehetőség, hogy az időnként esetlegesen összegyűlő nagyobb mennyiségű lomot,
építési törmeléket stb. közvetlenül szállítsa be a hulladéklerakóra.
Ezt a lehetőséget a szarvasi és gyomaendrődi meglévő hulladékudvar biztosítja, Kondoroson pedig
egy új hulladékudvar létesítésével továbbra is fenn kívánjuk tartani.

Hulladékudvarok címei
Szarvas
Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
5540 Szarvas, Ipartelep út 2.

Kondoros
Kondoros Város Önkormányzatának Települési Szolgáltató Intézménye
5553 Kondoros, Liget u. 2.

Gyomaendrőd
Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep utca 2.

Csabacsűd
Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft.
5551 Csabacsűd, Szabadság utca 41.
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3. A komposztálásról
Az országban évente keletkező kb. 4,6 millió tonna települési szilárd hulladék nagy hányada (mintegy
30 százaléka) biológiailag lebomló szerves anyag, amely komposztálható, hasznosítható. Ennek a hulladéknak a természetbe való visszajuttatásával – egy kis odafigyelés és természetesen munka mellett – a
benne rejlő anyag- és energiatartalom hasznosulhat.

MI SZÜKSÉGES A KOMPOSZTÁLÁSHOZ?
A komposztálás nem ördöngösség! Csupán az alábbiakra van szükség:
££

elhatározásra és környezettudatos szemléletre,

££

segítségre és gyakorlati tanácsra,

££

komposztálható nyersanyagokra (biohulladékra),

££

megfelelő komposztládára és kerti eszközökre, valamint

££

megfelelő komposztálóhelyre.
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Miért komposztáljak?
A hulladéklerakókra, égetőkbe kerülő szerves, hasznosítható hulladék mennyisége jelentősen csökken, ha
a biohulladékot helyben felhasználjuk. Komposztálással a kerti és konyhai hulladékokat visszajuttathatjuk
a természetbe, egészségesebbé téve a talajt. Komposztálással a szemétszállítási díj csökkenthető, hiszen
ha kevesebb szemetet teszünk a gyűjtőedénybe, ritkábban van szükség azok ürítésére, vagy kisebb űrtartalmú kuka is elegendő lesz.
Ha komposztálunk, nem kell többet virágföldet vennünk, hiszen előállíthatjuk mi magunk!

Mit komposztálhatok?
A szerves eredetű anyagok és hulladékok szinte kivétel nélkül komposztálhatók.
Melyek ezek?
££

Konyhai hulladékok: gyümölcs, zöldség, krumpli; tojáshéj; kávézacc, teafilter tartalma; elhervadt, vágott virág; elszáradt cserepes növények (cserép nélkül) stb.

££

Kerti hulladékok: elnyílt virágok, lehullott gyümölcs és zöldség, ágak, gallyak, lombok, fűnyesedék, kerti gaz.

££

Egyéb hulladék: kezeletlen fa, papír (nem színes), karton, haj és köröm.

Mit nem szabad komposztba dobni?
££

Főtt ételmaradékot (főként húst és halat, mártásokat és levesmaradékokat), kenyeret és
csontokat.

££

Hamut (vagy csak nagyon kis mennyiségben).

££

Üveget, fémet és műanyagot (idegen anyagot).

££

Színes újságot.

££

Pelenkát, porzsák tartalmát.

££

Fáradt olajat, vegyszereket, festéket, elemet, növényvédőszert, gyertyamaradékot (semmiféle
veszélyes anyagot!).
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Jó tanácsok
££

A papír és a karton biológiailag lebomlik, és viszonylag könnyen komposztálható nyersanyagnak
számít. A gyakorlatban azonban minden lehetséges esetben ezek papírként történő hasznosítását kell elősegíteni.

££

Az ételmaradékokat, húst és csontot – bár komposztálható – ne tegye a komposzthalomba,
mert az odavonzza a rovarokat, rágcsálókat, és bomlásukkor kellemetlen szagok keletkeznek.

££

Tojáshéjat csak kis mennyiségben, és azt is összetörve tegye a halomba.

££

Az déligyümölcsök héját lehetőleg ne tegye a komposztba, vagy ha mégis e mellett dönt, akkor
előzőleg alaposan mossa meg azokat. (A déligyümölcsök héját olyan anyagokkal konzerválják,
amelyek késleltetik azok megrothadását. Ezek az anyagok azonban károsan hatnak a talajlakó
élőlényekre, azok működését gátolják.)

££

Fertőző, beteg növényeket ne tegyen a komposztba, mert bár a legtöbb kórokozó elpusztul a
komposztálás során termelődő hő hatására, ennek ellenére több életképes maradhat.

££

A porszívó tartalmát lehetőleg ne öntse a komposzthoz, mert a por sok káros anyagot, köztük
elsősorban nehézfémet köt meg, ami károsítja a talajt, és a táplálékláncon keresztül az emberi
szervezetbe is bekerülhet.

££

A nagy forgalmú utak mentén is nehézfém-szennyeződéssel kell számolni. Az itt lekaszált növényi hulladékot ne használja fel komposztálásra!

££

A növényevő kisállatok ürüléke a forgácsalommal együtt komposztálható, a húsevő állatoké – a
fertőzés veszélye miatt – nem.

HOGYAN LESZ A KERTI ÉS KONYHAI HULLADÉKOKBÓL KOMPOSZT?
A növények (fák, bokrok, dísz- és haszonnövények) a talajból felvett tápanyagokból építik fel leveleiket és
törzsüket, ezért a talajból elhasznált tápanyagok pótlásáról gondoskodnunk kell.
Ha a levelekben és más növényi részekben felhalmozódott tápanyagokat elégetjük vagy a szemétbe dobjuk (így azok kikerülnek a természet körforgásából), megfosztjuk növényeinket a továbbéléshez szükséges
tápanyagoktól, és azok elpusztulnak.
A komposztálás segít abban, hogy természetes úton zárjuk ezt a körfolyamatot, amit azzal indítunk el, hogy
az ember a növényeket felhasználja (emberi fogyasztás, állattartás, díszítés).
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Mi kell ahhoz, hogy a biohulladékból komposzt legyen?
Mikroorganizmusok: legtöbbször egyetlen sejtből álló, szabad szemmel nem látható élőlények. Olyan enzimeket választanak ki, amelyek alkalmasak a szerves anyagok lebontására. Gombák és enzimek: hozzájárulnak a cellulóz és a fás szárú növényekben található anyagok lebontásához. Rovarok, férgek, giliszták:
járataik miatt a komposzt levegőztetése, folyamatos keverése is megoldott.

Hogy jön ehhez a szén és a nitrogén?
Ahhoz, hogy a mikroorganizmusok le tudják bontani a rendelkezésükre álló szerves anyagokat, megfelelő
tápanyagokra van szükségük, megfelelő arányban. A mikroorganizmusok munkájához – anyagcseréjéhez
– két elem: a szén (C) és a nitrogén (N) nélkülözhetetlen. A mikroorganizmusok több szenet bontanak le,
mint nitrogént, mert 25 egység szénre van szükségük 1 egység nitrogén értékesítéséhez. Ezért úgy állítsuk
össze a nyersanyagokat, hogy a C:N aránya 25:1 legyen.
Ebben az esetben ideálisak a lebomlás körülményei, tehát a komposztálás gyorsan végbemegy.
A szén és a nitrogén különböző arányban van jelen az egyes szerves anyagokban. A szalmában (búza, árpa)
például kb. százszor annyi szén van, mint nitrogén.
Azt mondhatjuk, hogy általában minden ún. barna hulladékban (faág, gally, szalma stb.) sok szén van. Ezzel
szemben a zöld, friss hulladékokban több a nitrogén és kevesebb a szén.
Néhány nyersanyag C: N-aránya
Nyersanyag
Szalma
Papír, karton
Lomb
Konyhai hulladék
Kerti hulladék

C:N-arány
60-100
200-500
30-60
13
20-60

Fűrészpor

200-500

Fűnyiradék

12-15

Fanyesedék

100-150
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Mi történik, ha túl sok a nitrogén vagy túl kevés a szén?
Ekkor felbomlik az egyensúly, csökken a lebomlás sebessége. Éppen ezért kell törekedni a helyes C:N-arány
kialakítására.
Ezt úgy érheti el, hogy a zöld- (főként konyhai) és barna (főként kerti vázanyagok) hulladékokat megfelelő
arányban (3/4:1/4) keveri egymással.
££

Sok nitrogént (kevés szenet) tartalmaz: pl. gyümölcsök, zöldségfélék, fűnyiradék, virágok.

££

Kiegyenlített C:N-arány: lomb.

££

Sok szenet (kevés nitrogént) tartalmaz és jó vázanyag: fák, gallyak, kezeletlen fa, faforgács.

Mi az a vázanyag?
A konyhai hulladékokhoz és fűnyiradékhoz mindig jó struktúrájú ún. vázanyagokat, pl. gallyakat, forgácsot
kell hozzákeverni. A vázanyagoknak azért van fontos szerepük, mert ezek biztosítják a komposzthalom
átszellőzését, megfelelő környezetet teremtve az ún. aerob mikroorganizmusoknak (amelyek működésükhöz oxigént és levegőt igényelnek). Levegő hiányában az aerob baktériumok elpusztulnak, helyükbe anaerob, rothasztó baktériumok lépnek. A rothadást többek között kellemetlen szagok képződése kíséri.
A rothadási folyamatokat mindig próbálja meg elkerülni megfelelő vázanyagok hozzáadásával!
££

Vázanyagok: fanyesedék, gallyak, forgács.

££

Rossz szerkezetű anyagok: zöldség- és gyümölcsmaradékok, tea- és kávézacc, friss fűnyiradék.
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A nedvesség is fontos!
Az érési folyamat szempontjából meghatározó szerepet tölt be a nedvességtartalom is. Ha túl száraz a
komposzthalom, az gátolja a mikroorganizmusok aktivitását, ha túl nedves, rothadási folyamatok indulhatnak el.
Akkor ideális a nedvességtartalom, ha olyan a halom állaga, mint egy nedves szivacs: nem száraz, de nem
is csöpög.
££

Sok nedvességet tartalmaz: fűnyiradék, zöldség- és gyümölcsmaradék, tea- és kávézacc.

££

Kevés nedvességet tartalmaz: forgács, száraz fanyesedék.

Ha nem fedi le a komposzthalmot, sok csapadék hatására az esővíz telíti az üregeket, rothadás indul meg,
a szivárgó víz a talaj mélyebb rétegeibe juthat, kimossa a tápanyagokat. Ezt elkerülendő, és a kiszáradást
meggátolandó, célszerű lefedni a halmot/silót. Erre legalkalmasabb valamilyen filcszerű anyag, gallyak,
lécek. Műanyag fóliát is használhatunk takarásra, de ez azért nem célszerű, mert a fólia alatt befüllednek a
nyersanyagok.

A kémhatás, valamint a homogentiás is fontos
A komposztálás folyamata gyengén savas-gyengén lúgos kémhatás között zajlik le. Ha jól választja meg a
konyhai és kerti hulladékok arányát, nincs szükség a kémhatás irányítására (meszezésre). A pH értéke a
komposztálási folyamat során önmagától is lúgossá válik (de ha túl sok savas kémhatású nyersanyagot, pl.
tujalevelet, tölgyfalombot komposztál, célszerű meszezni).
Ahhoz, hogy a folyamatok gyorsabban végbemenjenek, szükséges, hogy a kiindulási anyagoknak közel azonos méretük legyen. Az a legkedvezőbb, ha a nyersanyagokat metszőolló, fejsze, esetleg valamely kisebb
aprítógép segítségével kb. 2,5-5 cm-es nagyságúra vágja/aprítja fel.
Erre azért van szükség, mert minél nagyobb felület áll a mikroorganizmusok rendelkezésére, annál gyorsabban és hatékonyabban tudnak dolgozni. A nagyobb felület azért is fontos, mert elősegíti a halom átszellőzését azáltal, hogy kisebb lesz a légellenállás, ezért a levegő könnyebben átjuthat rajta.

Hogyan kezdjem el?
Lehetőség szerint olyan komposztálót válasszon, amelyik közvetlenül a talajra helyezhető, vagy perforált
aljú, biztosítva ezáltal az átjárhatóságot a talajlakó élőlények és a komposzt között. Mielőtt felállítaná a
komposztálót, célszerű a talajra először egy kb. 10 cm vastag fakéreg- (mulcs), szalma- vagy gallyakból álló
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réteget rakni, ez biztosítja majd az alsóbb rétegek átszellőzését. Erre az alsó rétegre váltakozva kell konyhai
és kerti hulladékokat tenni.
Jobb eredményt érhet el, ha a rétegek közé néhány lapát földet, esetleg korábbról maradt komposztot szór.
Ez azért hasznos, mert megköti az esetlegesen keletkező kellemetlen szagokat, és mert már eleve tartalmaz a lebontás szempontjából fontos mikroorganizmusokat, gilisztákat stb.
Az anyagok bomlása és átalakulása következtében a
komposzt térfogata csökken, összetömörödik. Ennek
következtében a komposzt belsejéből kiszorulhat a levegő, kedvező feltételt teremtve a rothadási folyamatoknak. Mint már tudja, ezek a komposztálást károsan befolyásolják. Ahhoz, hogy
ezt megakadályozza, legalább egyszer, de a 9-12
hónap alatt legalább 2-3-szor ajánlatos vasvillával/lapáttal átforgatni azt.
Az átforgatás az alábbi előnyökkel jár:
££

Az érett és még éretlen részek
összekeverednek.

££

A külső rész (zóna) általában kiszáradt
részei belülre (mag- vagy aktív érési zóna)
kerülnek, ahol gyorsan korhadni kezdenek.

Gyakorlati tanácsok
Mi a komposztálás sikerének titka? A házi komposztálás során talán a legfontosabb a nyersanyagok összetétele. A kerttulajdonos akkor éri el a helyes keverési arányt, ha az év folyamán minden szerves hulladékot
komposztál, ami a ház körül keletkezik. A finom anyagokat a durva szerkezetűvel, a nedveset a szárazzal, a
zöldet a barnával kell keverni.
Ez az egész év folyamán egyenletesen nem valósítható meg, mert az egyes hulladékok az évszakoktól függően eltérő mennyiségben keletkeznek. Tavasszal és nyáron sok a konyhakerti zöld-, friss hulladék, ősszel
pedig a barna hulladék képződik nagyobb mennyiségben. Szerencsére ez utóbbi, nagyrészt száraz, fás
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anyag (ágak, gallyak), ezért gond nélkül tárolható mindaddig, amíg megfelelő mennyiségű zöld-, friss hulladék keletkezik.
A komposztkészítésnek kiskerti méretben két alapvető megoldása lehetséges: a halom- és a silókom
posztálás.

KOMPOSZTLÁDA
Alulról perforált, komposzt tárolására szolgáló edényzet, amely nemcsak alulról, hanem oldalról is biztosítja a levegőztetést. A kis helyigényű, könnyen rendben tartható láda összeszerelése, beüzemelése gyors
és egyszerű.

MEKKORA MÉRETŰ KOMPOSZTÁLÓT VÁLASSZAK?
A komposztáló méretét alapvetően az határozza meg, hogy
mennyi komposztálandó nyersanyag keletkezik egy évben.
Azt mondhatjuk, hogy egy főre egy év alatt körülbelül
100 kg komposztálható szerves anyag jut. Kiskerti
viszonylatban egy négyfős család számára egy-két
1-1,5 m³-es komposztáló szükséges.
100 m²-nyi területen egy év alatt kb. 500 kg
komposztálható nyersanyag keletkezhet. Komposztláda használatakor kb. 2 m² területtel számoljunk a gyűjtéshez és feldolgozáshoz, 1 m²
szükséges a tároláshoz, továbbá 1 m² területet
kell biztosítani – átmenetileg – a rostáláshoz.
Az év folyamán egyenlőtlenül oszlik meg a zöldés barna hulladékok aránya. Ősszel nagy men�nyiségben keletkezik lomb, ág, gally. Célszerű, sőt
szükségszerű ezeket az anyagokat tavaszig a komposztálók közelében, csapadéktól védett területen
tárolni.
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TIPPEK
££

A komposztálót félárnyékos, jól megközelíthető helyre állítsa! Lehetőleg valamilyen fa vagy bokor árnyékába, ami védelmet nyújt a közvetlen napsütés, az erős szél és a heves csapadék ellen.

££

Lehetőleg hagyjon fél-egy méter távolságot a kerítéstől, ez nemcsak
a szomszédok megnyugtatását szolgálja, hanem lehetővé teszi a
komposztáló jó megközelíthetőségét, így egyszerűbb lesz átforgatni,
gondozni.

££

Fontos a megfelelő talaj. Kerülje a mélyedéseket, a rossz vízgazdálkodású (homok vagy agyag) talajokat!

££

A közelben legyen csap vagy (eső)víztároló hordó, amivel megoldhatja
a nedvesítést.

££

A komposztáló körül legyen elegendő hely az éppen fel nem használt
szerves anyagok tárolására, a komposzt átforgatására, kitermelésére.

TOVÁBBI TIPPEK
££

Sövényfonattal kerítse körbe a komposztálót, így védi az időjárás
viszontagságaitól!

££

Kerítse körbe dróthálóval a komposztálót, futtassa be kúszónövényekkel, és ültessen virágot köré!

££

A komposztáló közvetlen környékét rakja ki járólappal, hogy az kön�nyen megközelíthető és tisztán tartható legyen!

££

A fennmaradó szerves anyagokat felhasználásig tárolja ládában,
tartályban!

££

Lehetőleg 2-3 komposztálója legyen, egy a friss, egy másik az érett
komposztnak!

££

A szükséges szerszámokat tárolja a közvetlen közelben: dobozban/
ládában!
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A komposztáló és környékének beültetésére alkalmas növények
EGYÉVES
KÚSZÓNÖVÉNYEK

VIRÁGZÁS

Gyertyán

Tűzbab

VII–X. hó

Fagyal, lonc,
fekete bodza,
fürtös bodza,
kánya bangita,
ostorménfa,
fekete ribiszke,
húsos som

Lednek

VI–IX. hó

Tiszafa,
puszpáng

Lopótök

VI–IX. hó

FÁK, BOKROK

napos,

LOMBHULLATÓ

ÖRÖKZÖLD

félárnyékos,

NAPFÉNYIGÉNY

árnyékos helyet kedvel

A KOMPOSZTÁLÓ GONDOZÁSA
A jó minőségű komposzt előállítása érdekében néhány egyszerű dologra kell csak odafigyelni, és csak
néhány feladatot kell elvégezni.
1. Körültekintően válogassa ki a komposztálható nyersanyagokat, ügyeljen arra, hogy ne kerüljön
bele idegen anyag, pl. üveg, fém, műanyag, veszélyes hulladék stb.!
2. Jól aprítsa fel a nyersanyagokat! Legjobb, ha 2,5-5 cm-es nagyságúra vágja az anyagokat metszőolló, kisbalta vagy ásó segítségével.
3. A nedves, „puha”, fehérjedús zöldhulladékokat alaposan keverje össze a száraz, „barna”, sok szenet tartalmazó hulladékokkal, hogy homogén kiindulási anyagot kapjon!
4. Tartsa nedvesen a komposztot! Védje a túlzott csapadéktól és a kiszáradástól egyaránt!
5. Forgassa át a komposztot! Minél többször, annál jobb.
6. A kész komposztot rostálja át!
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Három–tizenkét hónap alatt megérik a komposzt. A folyamatot úgy teheti gyorsabbá, hogy gyakrabban
forgatja át a komposztot és közben rendszeresen rutinellenőrzéseket végez.

Mit kell tennem a rutinellenőrzés során?
££

Forgassa át a komposztot! Erre 4-6 hetente kerüljön sor. Fontos, hogy az első átforgatás után
már nem szabad friss anyagot a komposzthoz adni!

££

Az átforgatás közben ellenőrizze a nedvességet!

££

Óvatosan, keze komposzthoz való közelítésével győződjön meg arról, hogy a komposzt
felmelegedett-e!

££

Szagolja meg a komposztot! (Nem szabad, hogy rothadt szaga legyen.)

££

Ellenőrizze, hogy rendben van-e a komposztáló és környéke! Nem túrták-e szét a háziállatok.

££

Vezessen komposztáló naplót! Ez különösen az első próbálkozásoknál hasznos, mert így saját
hibájából tanulhat, szerezhet tapasztalatot. Jegyezze fel, hogy:

££

mikor rakta össze a komposztot,

££

milyen nyersanyagokat használt, milyen arányban,

££

mikor forgatta át,

££

kellett-e nedvesítenie (milyen volt az időjárás),

££

milyen hőmérsékleti értékeket mért.

Ahhoz, hogy ellenőrizni tudja, minden rendben van-e a komposzthalom körül, nem kellenek bonyolult
mérőműszerek. Elég, ha az érzékszerveire hagyatkozik.
Az orrával már messziről megérezheti, ha valami nincs rendben. A rothadó anyagok szaga jellegzetes. A rothadás hátterében az oxigén (levegő) hiánya áll, vagy pedig a komposzt tetején hagyta a csont, hús, illetve
egyéb főtt ételek maradékát. Adjon több vázanyagot a komposzthoz!
Kézbe véve egy marék komposztot, megállapíthatja annak nedvességtartalmát (marokpróba). Ha összenyomja az anyagot, és abból nedvesség préselődik ki, akkor túl nedves (száraz anyagot kell hozzákeverni),
ha morzsalékossá válik, akkor túl száraz (locsolja meg). Optimális esetben a markában tartott anyag olyan,
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mint egy nedves szivacs. Szükség esetén fedje le vagy nyissa ki a prizmát.
Szemmel is jól látható, ha jó minőségű: laza, barnás színű a komposzt, amelyben giliszták és apró rovarok tevékenykednek. A sárszerűen összeragadt, tömörödött, fehéren fénylő penészréteg intő jel arra, hogy
rosszul csinált valamit.

A KOMPOSZT FELHASZNÁLÁSA
Már esett szó a komposztok kedvező talajtani és növényélettani hatásáról. De nem minden komposzt egyforma ám! Fontos a minőség!
A komposzt minőségét alapvetően az határozza meg, hogy milyen nyersanyagokat használt fel, és gondosan végezte-e el az ápolási munkákat. Ha helyesen állította össze a halmot, gondosan forgatta, és kellő
mértékben felhevült, szinte bizonyos, hogy egy év alatt jó minőségű, főként nitrogént, foszfort, káliumot és
mikroelemeket tartalmazó komposztot kap.
A komposztban lévő tápelemek ellenállóbbá teszik a növényeket a kórokozókkal szemben, egészségesebbek lesznek és esetleg több termést hoznak. A komposzt színe és szerkezete révén javítja a talaj tulajdonságait: lazábbá válik, gyorsabban felmelegszik, jobban tudja tárolni a vizet és a hőt; így növeli annak
termékenységét.
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A beteg növényeket ne tegye a komposztba, vagy csak nagyon kis mennyiségben, és akkor is tegye a halom
belsejébe. Hasonló a helyzet a felmagzott gyomokkal. Bár komposztálhatók, célszerű azokat néhány napig
a tűző napra kitenni, száradni hagyni, felaprítani és kis mennyiségben a komposzt közepében elhelyezni.
A komposztot felhasználhatja a saját kertjében a fák, bokrok és a veteményeskert ágyásaiban, de balkonládákban, szobanövények cserepeiben is. Nem mindegy azonban, hogy milyen komposztot használ fel!
Kb. 3 hónap alatt friss komposzt keletkezik. Kb. 12 hónapot kell várni ahhoz, hogy érett komposztot kapjon.
A friss komposzt még nem teljesen stabil, átalakult, ezért a növények gyökérzetére, növekedésére káros
anyagokat tartalmazhat.
Az érzékenyebb növények (zöldségfélék, szobanövények stb.) földjébe mindig kész komposztot tegyen!

Honnan tudom, hogy érett-e a komposztom?
Érzékszervei segítségével könnyen megállapítható, hogy a komposzt:
££

szerkezete laza, morzsalékos-e,

££

sötét (barnás-fekete) színű-e,

££

friss, erdőtalajra emlékeztet-e az illata,

££

földszerű-e.

Hogy biztos legyen a dolgában, a használat előtt végezzen el egy zsázsatesztet. Kertészeti boltban vegyen
egy csomag zsázsa (esetleg mustár) vetőmagot. Egy befőttesüveget töltsön meg félig komposzttal, kellően
nedvesítse meg, és egyenletesen vesse el bele a vetőmagot. Néhány napon belül ki kell, hogy csírázzon.
Ügyeljen arra, hogy mindig nedves legyen a komposzt!
Ha nem vagy egyenlőtlenül csírázik ki, akkor nem elég érett a komposzt. Hagyja még érni. Ha egyenletesen
kikelnek a magok, és a levelek egészségesnek tűnnek, nincs sárga elszíneződés, perzselésre utaló jel, akkor
a komposztját bátran felhasználhatja.
A komposztot felhasználás előtt rostálja át! A nagyobb, nem teljesen lebomlott részeket adja hozzá a még
nem kész komposzthoz, vagy a következő alkalomig tegye félre. Ne használja fel a rostán fennmaradt részt
a kertjében, a cserepekben!
A kész komposztot lehetőleg azonnal használja fel! Ha erre nincs mód és lehetőség, akkor nyitott edényben
vagy halomba rakva tárolja, amit takarjon le vízhatlan anyaggal.
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A kész komposztot tavasszal, nem sokkal a vetés előtt célszerű kijuttatni és a felszínen eldolgozni. Semmiképp ne forgassa vagy ássa mélyre a komposztot!
Tíz négyzetméternyi területre 5-10 liter komposztot szórjon ki, ez kb. 2 mm vastagságú komposztréteget
jelent.
A szobanövények cserepébe 1-3:1 arányban keverje a komposztot, attól függően, mennyire tápanyagigényes a növény.

A komposztkészítés főbb, lehetséges mozzanatai
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Néhány jó komposztálásra vonatkozó tanács

!

Túl sok a rovar: légy, muslica a komposztáló körül!
Miért?

A legyeket, muslicákat az „orruk” csalogatja a komposztálóhoz. Ezek a rovarok kedvelik a
gyümölcssavak szagát, ilyen anyagok keletkeznek a komposztálás során és a gyümölcsök
rothadásakor. Ha meleg az idő és kedvezőek a szélviszonyok, ezek a szagok felerősödnek,
odavonzzák a rovarokat.

Mit tegyek? • Ne hagyja sokáig állni a hulladékot, lehetőleg minél korábban öntse a komposztra!
• A friss konyhai hulladékot mindig fedje be lombbal, szalmával, forgáccsal!

!

Nem lesz forró a komposzt!
Miért?

A komposzt hőmérséklete a mikroorganizmusok tevékenysége következtében emelkedik.
Ahhoz, hogy ezek a parányi élőlények aktívan dolgozhassanak, friss tápanyagokra van szükségük. A tápanyagokat a megfelelő arányban kell összeállítani (C:N = 25:1), vagyis megfelelő
nyersanyagokat kell jól felaprítani és összekeverni!

Mit tegyek? • Forgassa át a komposztot és adjon hozzá friss, fehérjedús anyagot (fűnyiradékot, konyhai
zöldhulladékot)!
• Akkor se keseredjen el, ha nem emelkedik meg jelentősen a hőmérséklet. Hidegen is
lehet komposztálni, csak akkor sokkal tovább tart a folyamat: 1-2 év, mire érett komposztot
kapunk.
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!

A komposztáló bűzlik!
Miért?

Akkor keletkeznek kellemetlen szagok, ha nem komposztálódik, hanem rothad az anyag.
Általában akkor kezd el rothadni, ha túl nedves. Akkor is kellemetlen szagot áraszthat a
komposzt, ha olyan anyagot teszünk bele, amelyik már rothadásnak indult.

Mit tegyek? • Ne hagyja sokáig állni a nyersanyagokat, minél hamarabb öntse azokat a komposztra!
• Biztosítsa a komposzt levegőzését, tegye lazán egymásra az anyagokat, jól keverje át azokat! Többször forgassa át a komposztot!

!

Nem kezd komposztálódni az anyag!
Miért?

A komposztálást a természet maga végzi. Csak akkor indulnak el a lebontási folyamatok, ha
az ezt végző élőlények számára biztosítottak a megfelelő körülmények: tápanyag, levegő,
nedvesség.

Mit tegyek? • Nézze meg, hogy biztosítottak-e ezek az alapvető körülmények!
• Van-e elegendő és megfelelő tápanyag (komposztálható hulladék, nyersanyag)?
• Ellenőrizze (marokpróbával), hogy nem túl száraz/nedves-e a komposzt!
• Aprítsa fel a nyersanyagokat!
• Szórjon a komposzthoz földet/segédanyagot!

!

Túl nedves a komposzt
Miért?

A komposzt összerakásakor túl sok nedves, friss anyagot tett bele vagy hagyta, hogy a sok
csapadék védelem nélkül ráessen a halomra.

Mit tegyek? • Forgassa át a komposztot, közben keverjen hozzá száraz, szerkezetes anyagot, pl. gallyakat, forgácsot, szalmát!
• Takarja le a prizmát/silót, így védje a túlzott csapadéktól!
• Biztosítsa a komposzt szellőzését, fúrjon bele lyukakat, esetleg dugjon bele perforált
műanyag csöveket!
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!

Rengeteg giliszta van a komposztban!
Miért?

A földigiliszták szeretik a nedvességet. (Jelenlétük és működésük nem káros, sőt előnyös.)

Mit tegyek? • Végezzen marokpróbát! Ha tényleg túl nedves a komposzt, keverjen hozzá száraz, szerkezetes anyagot (forgács, szalma, fanyesedék)!

!

Füstöl a komposzt!
Miért?

Mert magasra szökött a hőmérséklet és a vízgőz lecsapódik. A mikroorganizmusok tevékenysége termeli a hőt, méghozzá akkor, ha túl sok könnyen bomló tápanyag áll a rendelkezésükre. Ne hagyja, hogy 70 °C fölé emelkedjen a hőmérséklet a komposztban!

Mit tegyek? • Keverjen a komposzthoz földet, az csökkenti a hőmérsékletet!
• Ellenőrizze a nedvességtartalmat (a víz gyorsan elpárolog)!

!

Csurgalékvíz, tócsa keletkezett a komposztáló körül!
Miért?

Nem megfelelően állította össze az alapanyagokat, túl sok friss, nedves anyagot tartalmaz
vagy hirtelen nagy mennyiségű csapadék hullott a halomra. Csurgalékvíz keletkezik a biokémiai átalakulások révén is.

Mit tegyek? • Figyeljen a nyersanyagok megfelelő arányú összeállítására!
• Keverjen szerkezetes anyagot a komposzthoz!
• Takarja le a prizmát/silót!
• A csurgalékvizet, ha tudja, fogja fel, mert az magas koncentrációban tartalmaz tápanyagokat, ami a talajvízbe, közeli patakokba kerülve szennyezheti azt!

Sikeres komposztálást kívánunk Önnek!
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Biohulladékok szelektív gyűjtése
a kistérségben
A biohulladékok szelektív gyűjtését a három kisvárosban (Gyomaendrőd, Szarvas, Kondoros) vezetjük be.
Az 400-500 négyszögölnél kisebb, de erőteljesen parkosított ingatlanoknál már előfordul, hogy a keletkező
biohulladékok mennyisége több, mint a kert komposztfelvevő képessége. Ezért a három kisvárosban gyakorlatilag minden kertes családi ház részére biokukákat helyezünk ki, összesen 5086 darabot.
A biokukák révén az egyéb hulladékoktól elkülönítetten gyűjthető be a lakóingatlanokban keletkező
biohulladék. Ezt, kiegészítve a városok közterületeiről begyűjtésre kerülő biohulladékkal, egy-egy városi
komposztáló telepen kezeljük.
A helyben történő komposztálás előnye, hogy kicsi a laza térfogatú biohulladék szállítási távolsága és így a szállítási költsége. A kész komposzt helyben marad, így annak felhasználása keletkezésének helyén, a városi közterületeken,
illetve a lakóingatlanokon hasznosítható.
Ez a tevékenység is nagyban erősíti a lakosság
együttműködését a közszolgáltatási feladatokat ellátó gazdasági társaságokkal. A már
működő rendszereknél szerzett tapasztalataink eredményeként megállapíthatjuk, hogy az
ily módon gyűjtött biohulladék túlnyomó többségében tiszta, szennyező agyagoktól mentes és minőségi komposzt előállítására alkalmas. Tavaszi virágültetési akciókkal kiegészítve
a saját komposzt felhasználása jelentős szemléletformáló tényező lehet.
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FELHASZNÁLT IRODALOM
Modern hulladékkezelés.
Oktatási tananyag. KvVM
Csalló Attila: Hulladék-suli.
Oktatócsomag. 2004
Alapismeretek a hulladékgazdálkodásról.
KvVM, 2004
Alexa–Dér: Szakszerű komposztálás.
Zenith Rt. Egyetemi Nyomda, Budapest, 2001
Anonym: Mindennapi komposztálás. A házi komposztálás kézikönyve.
Öko-Fórum Alapítvány
Hogyan komposztáljunk?
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 2003
Csanádi–Gál: Gombácska komposztot készít.
http://www.humusz.hu/fogyved/gombacska/g_06.html

HÁZTArTÁSI TIPPEK
££

Írjuk össze otthon előre, hogy mit szeretnénk venni, és a boltban se térjünk el ettől!

££

Akkor vegyünk meg valamit, ha valóban szükségünk van rá.

££

Válasszuk a helyi, hazai termékeket, mert így kisebb lesz a szállítás okozta
környezetszennyezés mértéke!

££

A megvásárolt termék hazaszállításához használjunk textiltáskát vagy fonott kosarat,
mindkettő praktikus és divatos is manapság!

££

A közelgő ünnepek különösen sok csomagolási hulladékkal járnak. Mielőtt kidobna
bármit, jó, ha végiggondolja, hogy nem tudja-e még felhasználni valamire.

££

Mindig figyeljünk oda, hogy a termékért fizessünk, ne a csomagolásért! Sokkal
jobban megéri kimért terméket venni!

££

Mindig nagyobb kiszerelést válasszunk és koncentrátumokat, utántöltőket vegyünk!

££

Minél egyszerűbb egy termék külső borítása, annál inkább alkalmas arra, hogy
szelektíven gyűjtsük, majd átadjuk újrahasznosításra. Figyeljünk arra, mit, mibe
csomagoltak, keressük az újrahasznosított anyagú csomagolásokban lévő
termékeket!

££

Használjunk újratölthető elemet, akkumulátort az elektromos készülékekhez!

££

Ha tehetjük, vegyünk inkább „újrapapírból” készült terméket
(pl. iskolai füzet, WC-papír, boríték, fénymásolópapír stb.)!
A karácsonyi ajándékokat is csomagolhatja újrapapírba.

££

Tanuljunk meg újrahasznosítani.
Kimosott, kiöblített lekváros-, bébiételes,
konzervesüvegek egy kis kézügyességgel
könnyen válhatnak gyertyatartóvá,
fűszertartóvá vagy vázává.

££

Erősebb flakonokból készíthetünk
madáretetőt télire.

Európai Szociális
Alap

8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. március 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2015. évi beszámolója, és a 2016. évi
üzleti terve
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!

A Regionális Hulladékkezelő Kft. benyújtotta a T. Képviselő–testület elé a 2015. évi beszámolót, valamint a 2016. évi
üzleti tervét elfogadásra.
A Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése 2016. március 8-án tárgyalta és elfogadta a társaság 2015. évi
mérlegbeszámolóját valamint a 2016. évi üzleti tervet.
A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2015. évi mérlege az alábbiak szerint alakult:
- eszköz-forrás oldal egyezően: 224.798 eFt
- mérleg szerinti eredmény: 7.561 eFt.
A 2015. évi beszámoló és a 2016. évi üzleti terv az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"Beszámoló jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Regionális Hulladékkezelő Kft. 2015. évről szóló
beszámolóját. Az eszközök és források értéke egyezően 224.798 ezer Ft.
A társaság 2015. évi mérleg szerinti eredménye 7.561 ezer Ft.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Üzleti terv jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
22

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Regionális Hulladékkezelő Kft. előterjesztéshez mellékelt
2016. évi üzleti tervét.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

23

ELŐTERJESZTÉS
Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének 2016. március 08-ai ülésére
Tárgy: A 2015. évi beszámoló megtárgyalása és elfogadása
Előadó: Hamza Zoltán

ügyvezető igazgató

Tisztelt Tulajdonosok!
A Regionális Hulladékkezelő Kft. vezetése elkészítette a 2015. évi egyszerűsített éves
beszámolót.
Melléklet:







Egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatás
Kiegészítő melléklet 2015. év
Független könyvvizsgálói jelentés
Tejességi nyilatkozat
2015. évi teljesítés

A fentiek és csatolt mellékletek alapján kérem a Tisztelt Tulajdonosokat a 2015. évi
beszámoló megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására:

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

Határidő: azonnal
Felelős: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató

Gyomaendrőd, 2016. március 08.
Hamza Zoltán
ügyvezető igazgató

A Regionális Hulladékkezelő Kft
2015. évi üzleti tervének teljesítése

A Kft üzleti tervében 190 millió forintos hulladékártalmatlanításból származó bevétel szerepel. A
teljesítés ezt 6 millió forinttal meghaladó összegben realizálódott. A bevételek – az alábbi
táblázat szerinti részletes felsorolásban – magasabb összegben teljesültek pl. a hulladékszállítás,
szolgáltatások stb. tevékenységek estében is. Összesen 10,3 millió forinttal haladta meg a
bevételek összege a tervezett szintet, melyet csökkent 1,3 millió forinttal a saját termelésű
készletekben bekövetkezett csökkenés, így az összes bevétel 9 millió forinttal magasabb a
tervezett összegnél.
A kiadások ezzel szemben kisebb mértékben növekedtek, összesen 4,4 millió forinttal haladták
meg a terezett összeget. Mindez azért történt, mert a 2014. évben, külső vállalkozók által végzett
munkálatok 2015. évben kerültek kifizetésre.
A bevételek növekedése és a költségek/ráfordítások emelkedésének hatására az adózás előtti
eredmény 4,6 millió forinttal több a tervezett szintnél.
Adatok forintban

Megnevezés
BEVÉTELEK
Hulladék ártalmatlanítás
Szelektív hulladékkezelés
Hulladékszállítás
Szolgáltatások árbevétele
Egyéb bevétel
Pénzügyi műveletek bevételei
Saját termelésű készlet változása
Bevételek összesen
KIADÁSOK
Anyagköltség összesen
Igénybevett szolgáltatás
Egyéb szolgáltatások
Anyagjellegű ráfordítások összesen
Bérköltség
Személyi jellegű kifizetések
Bérjárulékok
Személyi jellegű ráfordítások összesen
Értékcsökkenés
Lerakói járulék
Egyéb ráfordítások
Céltartalék képzés
Összes költség és ráfordítás
Adózás előtti eredmény

2015 éves terv

Tényleges 2015.12.31

Eltérés

190 000 000
1 000 000
5 000 000
50 000
500 000
2 000 000
0
198 550 000

196 249 868
1 268 342
6 837 649
747 965
1 587 778
2 247 662
-1 334 490
207 604 774

6 249 868
268 342
1 837 649
697 965
1 087 778
247 662
-1 334 490
9 054 774

17 770 000
33 430 500
1 980 000
53 180 500
23 000 000
800 000
6 210 000
30 010 000
11 000 000
90 000 000
5 745 000
5 000 000
194 935 500
3 614 500

14 125 665
34 723 745
1 879 162
50 728 572
25 053 402
760 892
5 922 236
31 736 530
10 522 639
94 942 800
6 436 875
5 000 000
199 367 416
8 237 358

-3 644 335
1 293 245
-100 838
-2 451 928
2 053 402
-39 108
-287 764
1 726 530
-477 361
4 942 800
691 875
0
4 431 916
4 622 858

Gyomaendrőd, 2016.03.03
Hamza Zoltán
ügyvezető igazgató
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ELŐTERJESZTÉS
Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének 2016. március 08-ai ülésére
Tárgy: A 2016. évi üzleti terv megtárgyalása és elfogadása
Előadó: Hamza Zoltán

ügyvezető igazgató

Tisztelt Taggyűlés!
A Regionális Hulladékkezelő Kft. vezetése elkészítette a 2016. évi üzleti tervet, mely
tartalmazza a biztonságos és a jogszabályi előírásoknak megfelelő működés pénzügyi
tervezetét.
Melléklet: A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2016. évi üzleti terve
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Taggyűlést a 2016. évi üzleti terv megtárgyalására és az
alábbi határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat
Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése úgy dönt, hogy elfogadja
a Kft. 2016. évi üzleti tervét.

Határidő: azonnal
Felelős: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató

Gyomaendrőd, 2016. március 08.
Hamza Zoltán
ügyvezető igazgató
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2016. évi üzleti
terve
Gyomaendrőd, 2016. március 08.
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2016. évi üzleti terv

I. Bevezető

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

Tulajdonos

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

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

Tárasági szerződés
%
33,85
39,08
4,61
1,21
1,83
3,27
13,23
1,21
1,71
100,00
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A Kft-nél Felügyelő Bizottság működik:
Név
Toldi Balázs (elnök)
Brlás János
Pákozdi János

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

Könyvvizsgáló: KOVERO Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató Kft
Kovács Mihály kamarai tag könyvvizsgáló
5600 Békéscsaba, Hal u. 3.

I.2. A Kft. feladata
A Regionális Hulladékkezelő Kft feladata az üzemeltetési szerződés és a települési
szilárdhulladék kezelését szabályozó jogszabályok előírásainak betartása. A Kft. célja, hogy
ezen feladatokat szakszerűen, hatékonyan és gazdaságosan el tudja végezni.
A Kft feladatának teljesítése érdekében készítette el a 2016. évi üzleti tervét, mely tartalmazza
a bevételeket, és a bevételek megszerzésével kapcsolatban felmerülő személyi és dologi
ráfordításokat, valamint a fejlesztési célkitűzéseket.
A Kft 2016-os gazdasági évre vonatkozó fő célkitűzése a Gyomaendrődi Térségi Kommunális
Szolgáltató Társulás tulajdonát képező Regionális Hulladékkezelő Mű működésével
kapcsolatos előírások betartása, a szolgáltatás minőségének folyamatos javítása.
Az üzleti terv összeállítása során 2016. évre kiemelt feladatként határozzuk meg az alábbiakat
a Kft működőképessége, fizetőképessége érdekében:
 kapcsolattartás a tulajdonos önkormányzatokkal
 költségtakarékos gazdálkodás
 tervezett bevételek realizálása
 az előirányzott fejlesztések ütemszerű megvalósítása
 kiegyensúlyozott pénzügyi helyzet biztosítása
 a lakossággal kapcsolattartás,
 színvonalas szolgáltatás biztosítása
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II. Gazdálkodási adatok 2016. év

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

A Kft. 207.500 ezer forint bevételt tervez az alábbi szerkezetben:

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

2016 éves terv (Ft)
196 000 000
1 500 000
7 000 000
500 000
500 000
1 500 000
207 500 000

A legjelentősebb bevétel a Hulladékártalmatlanítás, mely az összes bevétel 94,5 %-át teszi ki.
Ez a tétel magában foglalja a jogszabályi változások következtében a lerakási járulékot is,
melyet a tulajdonosok esetében a taggyűlési határozat szerinti összeggel terveztük.
Ugyanakkor számoltunk a jelenlegi ismereteink szerinti hulladék beszállítás csökkenésével.
Szerves hulladékkezelés jogcímen szerény mértékben terveztünk árbevételt, mivel piac
hiányában a képződött komposzt nehezen értékesíthető, azonban saját felhasználásra fog
kerülni, megtakarítva ezzel a kötelező takarás költségét.
A Hulladékszállítás 7 millió forinttal szerepel a tervben.
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II.2 Költségek
A Kft 2016. évi várható költségei és ráfordításai 202.000 ezer forintban lettek megtervezve.

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

2016 éves terv (Ft)
17 000 000
35 000 000
2 000 000
54 000 000
25 000 000
800 000
6 500 000
32 300 000
11 000 000
95 000 000
7 405 826
2 294 174
202 000 000

Az 54 millió forintos anyagjellegű ráfordítások körében közel 17 millió forint a tervezett
anyagköltség, melyek között a legjelentősebbek a fenntartási-, üzemanyag- (legnagyobb),
villamos energia költségek. De magukban foglalják a gáz-, víz-, irodaszer-, rezsianyagok
költségét is.
Az igénybevett szolgáltatásokat 35 millió forintra terveztük. Ebben a tételben vettük
figyelembe a 20 millió forintos bérleti díjat, továbbá terveztünk, javítás-karbantartási
költséget, vagyonvédelmi költséget, ügyviteli szolgáltatást és szakértői díjat.
Egy-egy tételben nem jelentős, de együttesen 2 millió forintot kitevő egyéb szolgáltatással is
számoltunk, úgymint bankköltség, biztosítások, hatósági díj.
Az értékcsökkenés az előzetes számítások alapján 11 millió Ft-ban fog jelentkezni.
Céltartalék képzést 2.294.174 forintban terveztük meg, ezzel 90 millió Ft lesz a céltartalék
képzés.
A lerakói járulékot 95 millió forintban prognosztizáltuk.
Az egyéb ráfordítások 7,4 millió forintos értékében szerepel az iparűzési adó, a ráfordításként
elszámolható adók összege, és 1.000 ezer forint véglegesen átadott pénzeszköz, mely a
látványcsapat sport támogatásra lett betervezve a 2016-os évben.
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II.3. Adózás előtti eredmény

Az előzőekben bemutatott bevételi- és költség adatok figyelembe vétele után a vállalkozás
2016. évi várható adózás előtti eredménye 5,5 millió forint:

Megnevezés
Bevételek összesen
Összes költség és ráfordítás
Adózás előtti eredmény

2016. éves terv (Ft-ban)
207 500 000
202 000 000
5 500 000

III. Beruházási terv

A Kft a 2015. évi beszámolójában újabb fejlesztési tartalékképzéssel nem számolt. A
korábban képzett fel nem használt összeg 5.378 ezer forint. A jogszabályok alapján ezt az
összeget 2018. december 31-ig kell beruházásra fordítani.
Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzést nem tervezünk, mivel a KEOP forrásból származó
eszközökből kerülhet a lerakóba, ami jelentősen hozzájárulhat a szakszerű és költséghatékony
hulladékkezeléshez.
IV. Összegzés
A 2016. évi üzleti tervben a Kft. célja, hogy folyamatosan javítsa a szolgáltatás színvonalát,
lehetőségeihez mérten ösztönzőleg hasson a lakosságra az újrahasznosítható anyagok
szelektált gyűjtésére vonatkozóan. Számítanunk kell arra, hogy jogszabály változások miatt
várhatóan nagyobb mennyiségű szelektíven gyűjtött hulladék kerül beszállításra, melynek
szakszerű kezelése, feldolgozása és értékesítése esetén az eddigieknél magasabb árbevétellel
számolhatunk a jövőben.
A gazdálkodás során realizálódott bevételekből biztonságosan tudja üzemeltetni a rendszert,
biztosítva legyen a rekultivációs céltartalék képzése, a vagyonelemek értékcsökkenésének
fedezeteként elkülönített fejlesztési tartalék lehetőséget biztosítson hosszútávon az
elhasználódott eszközök pótlására, a hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztésére.
A 2016. évi üzleti tervben megfogalmazott célkitűzéseket elsősorban a tulajdonosi kör
érdekeinek szem előtt tartása mellett kívánjuk megvalósítani.
Gyomaendrőd. 2016-03-03

Hamza Zoltán
ügyvezető igazgató
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. március 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2015. évi beszámolója, és a 2016. évi üzleti
terve
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. benyújtotta a T. Képviselő–testület elé a 2015 évi beszámolót, valamint a 2016. évi
üzleti tervét elfogadásra.
A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a társaság 2015. évről készített beszámolóját, illetve a 2016. évi üzleti tervét és
javasolja azok elfogadását.
A Kft. tárgyidőszaki mérleg szerinti eredménye -45.363 ezer forint. Az eszközök és források értéke egyezően
379.224 ezer Ft. A társaság saját tőkéje a negatív eredmény, illetve a tartalékok változása miatt a beszámolási
időszakban 272.201 ezer forintról 226.837 ezer forintra változott.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"Beszámoló jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2015. évről szóló beszámolóját.
Az eszközök és források értéke egyezően 379.224 ezer Ft.
A társaság 2015. évi mérleg szerinti eredménye -45.363 ezer Ft.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Üzleti terv jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. előterjesztéshez mellékelt 2016.
évi üzleti tervét.
Határidők, felelősök:
24

Határidő: azonnal
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. március 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Gyomaközszolg Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolója, és a 2016. évi üzleti
terve
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaközszolg Nonprofit Kft. benyújtotta a T. Képviselő–testület elé a 2015 évi beszámolót,
valamint a 2016. évi üzleti tervét elfogadásra.
A Felügyelő Bizottság és Közgyűlés megtárgyalta a társaság 2015. évről készített beszámolóját,
illetve a 2016. évi üzleti tervét és javasolja azok elfogadását.
A Kft. tárgyidőszaki mérleg szerinti eredménye -3.491 ezer forint. Az eszközök és források értéke
egyezően 66.151 ezer Ft.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"Beszámoló jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaközszolg Nonprofit Kft. 2015. évről
szóló beszámolóját. Az eszközök és források értéke egyezően 66.151 ezer Ft.
A társaság 2015. évi mérleg szerinti eredménye -3.491 ezer Ft.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Üzleti terv jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaközszolg Nonprofit Kft.
előterjesztéshez mellékelt 2016. évi üzleti tervét.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. március 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaközszolg transzferárak jóváhagyása
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő- Testület!
A gazdasági társaságok átalakításához kapcsolódóan a Gyomaszolg Ipari Park Kft., a Gyomaközszolg Nonprofit Kft.
valamint a Zöldpark Nonprofit Kft. közötti bérleti szerződések felülvizsgálatát kezdeményezte Fekete József
ügyvezető igazgató az alábbi javaslatokat terjeszti a Képviselő-testület elé. A javasolt transzferárakat 2016. március
1. napjától kéri jóváhagyni.
Gyomaközszolg Nonprofit Kft. számlázza:
vezetői szolgáltatás:
Gyomaszolg Ipari Park Kft-nek:

napi 1 óra
vezetői szolgáltatás:

Zöldpark Nonprofit Kft-nek:

nettó: 71.572 Ft/hó
nettó: 243.344 Ft /hó

napi 3 óra

Zöldpark Nonprofit Kft. számlázza:
Gyomaszolg Ipari Park Kft-nek:

irodatakarítás, portaszolgálat

Gyomaközszolg Nonprofit Kft-nek:

irodatakarítás, portaszolgálat

nettó: 78.852 Ft/hó
nettó: 80.711 Ft /hó

Gyomaszolg Ipari Park Kft. számlázza:
Gyomaközszolg Nonprofit Kft-nek:

iroda, pénztár, ügyfélváró bérleti díja,
nettó: 63.302 Ft/hó
pénzőrzés
szociális épület, fekete-fehér öltöző,
nettó: 41.072 Ft/hó
zuhanyzó
nettó: 24.880 Ft/hó
garázs, műhely bérlet
nettó: 74.653 Ft/hó

Zöldpark Nonprofit Kft-nek:

irodabérlet
garázs, műhely bérlet

nettó: 44.733 Ft/hó

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 70% tulajdonrésszel rendelkezik a Gyomaközszolg Nonprofit Kft-ben.
Az előterjesztésben részletezett transzferárak alkalmazásához, mint tulajdonosnak hozzá kell járulni az
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önkormányzatnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, a transzferárak jóváhagyására.

Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Transzferárak "
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, mint a Gyomaközszolg Kft. résztulajdonosa hozzájárul az alábbiakban
részletezett transzferárak 2016. március 1. napjától történő alkalmazásához.
Gyomaközszolg Nonprofit Kft. számlázza:
vezetői szolgáltatás:

Gyomaszolg Ipari Park Kft-nek:

napi 1 óra
vezetői szolgáltatás:

Zöldpark Nonprofit Kft-nek:

nettó: 71.572 Ft/hó
nettó: 243.344 Ft /hó

napi 3 óra

Zöldpark Nonprofit Kft. számlázza:
Gyomaszolg Ipari Park Kft-nek:

irodatakarítás, portaszolgálat

Gyomaközszolg Nonprofit Kft-nek:

irodatakarítás, portaszolgálat

nettó: 78.852 Ft/hó
nettó: 80.711 Ft /hó

Gyomaszolg Ipari Park Kft. számlázza:
Gyomaközszolg Nonprofit Kft-nek:

Zöldpark Nonprofit Kft-nek:

iroda, pénztár, ügyfélváró bérleti díja,
nettó: 63.302 Ft/hó
pénzőrzés
szociális épület, fekete-fehér öltöző,
nettó: 41.072 Ft/hó
zuhanyzó
nettó: 24.880 Ft/hó
garázs, műhely bérlet
nettó: 74.653 Ft/hó

irodabérlet
garázs, műhely bérlet

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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nettó: 44.733 Ft/hó

12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. március 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolója, és a 2016.
évi üzleti terve
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. benyújtotta a T. Képviselő–testület elé a 2015. évről készített beszámolóját,
valamint a 2016. évi üzleti tervét elfogadásra.A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a társaság 2015. évről készített
beszámolóját, illetve a 2016. évi üzleti tervét és javasolja azok elfogadását.
A Kft. tárgyidőszaki mérleg szerinti eredménye - 660 ezer forint. Az eszközök és források egyező végösszege 9.331
ezer Ft. A társaság eredményének alakulását, azok összetevőit a beszámoló részletesen tartalmazza.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"Beszámoló jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
2015. évről szóló beszámolóját. Az eszközök és források egyező végösszege: 9.331 ezer Ft.
A társaság 2015. évi mérleg szerinti eredménye: -660 ezer Ft.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"A 2016. évi üzleti terv jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
2016. évi üzleti tervét a határozat melléklete szerint
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. március 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolója, és a
2016. évi üzleti terve
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. benyújtotta a T. Képviselő–testület elé a 2015 évi gazdálkodási
beszámolót és a 2016. évi üzleti tervet.
A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a társaság 2015. évi gazdálkodási beszámolóját továbbá a 2016. évi üzleti tervét
és elfogadta azt.
A Kft. tárgyidőszaki mérleg szerinti eredménye 2.524 ezer forint. Az eszközök és források értéke egyezően 79.795
ezer Ft.
A beszámoló részletesen taglalja a vendégforgalom alakulását, annak szezonális jellegét, az üzemeltetés költségeit
és a bevételeket.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete döntései alapján a társaság előző években képződött eredménye
eredménytartalékba lett helyezve.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.

Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"Beszámoló jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, mint a társaság alapítója jóváhagyja a Gyomaendrődi Liget Fürdő
Nonprofit Kft. 2015. évről szóló gazdasági beszámolóját. Az eszközök és források értéke egyezően 79.795 ezer Ft.
A társaság 2015. évi mérleg szerinti eredménye 2.524 ezer Ft. Az eredményt a társaság köteles eredménytartalékba
helyezni.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Üzleti terv jóváhagyása"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. előterjesztéshez
mellékelt 2016. évi üzleti tervét.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Felügyelő Bizottság Jegyzőkönyv
II/2016

Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsági ülésének
II./2016.(03.16.) határozata

A Fürdő Felügyelő Bizottsága
egyhangúlag elfogadta az Ügyvezető
beszámolóját a 2015. évi beszámolóját

A Fürdő Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a Gyomaendrődi Liget
Fürdő Nonprofit Kft. a 2016. évi Üzleti tervét.

1

GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ NONPROFIT KFT.

ÜZLETI TERV
2016.

Készítette: Gera Krisztián, ügyvezető

Vezetői összefoglaló

A gyomaendrődi Liget Fürdő a körzeti jelentőségű fürdők kategóriájában korábban meghatározó
szerepet játszott a régióban. Megvizsgálva az elmúlt közel 10 év rendelkezésre álló forgalmi adatait
megállapítható, hogy mind a gyógyászat, mind a strand leszállópályára került. 2006-hoz képest
jelentősen visszaesett a fürdő forgalma, mely legfőbb okai a konkurens fürdők fejlesztései, illetve
hogy 2004. óta nem volt jelentősebb fejlesztés a fürdőben. Ahhoz, hogy a Liget Fürdő erősítse piaci
pozícióját a régióban, mindenféleképp fejlesztésre van szükség. 2015 évben változatlanul az az
elsődleges cél, hogy a Liget Fürdő Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződésben a tulajdonos
Önkormányzat által meghatározott feladatokat maximálisan teljesítse a vendégek legnagyobb
megelégedésére. Mindezek mellett azonban a korábbi évek elmaradt, üzembiztos működést
garantáló, vendégek kényelmét szolgáló valamint állagmegóvó munkáit is mihamarabb célszerű
elvégezni.
Tavaly sikerült elérni árbevétel növekedést, melyet alapvetően három tényező befolyásolt: 1. szauna
szolgáltatás jegyárba történő beépítése, 2. gyógyászati önrész csökkentéséből adódó gyógyászati
kezelésszám növekedés, 3. meleg nyár. A 2015-ös üzleti év eredményességének köszönhetően a
korábbi évektől eltérően 2016. első negyedévében a 20 millió forintos működési célú támogatásból
4,3 millió forinttal hívott le kevesebbet a kft., mint a tavalyi év hasonló időszakában. Az árbevétel
megfelelő visszaforgatásával elérhető, hogy a szükséges felújításokat elvégezze a fürdő, viszont
nagyobb fejlesztéshez az önkormányzat segítsége elengedhetetlenül szükséges.
Reális célként tűzhető ki, hogy a város és a betegek érdekében az OEP által finanszírozott
fizikoterápiás kezelések kerüljenek át a fürdőbe, tekintve, hogy a rendelkezésre álló gépek, humán
erőforrás lehetővé teszi a betegek hétfőtől vasárnapig, napi 10 órában történő kezelését.
A fürdő és a település turisztikai piacon még szélesebb körben történő megismertetésében
véleményünk szerint fontos szerepet játszik a román piac. Ezzel kapcsolatban a Liget Fürdő 2015-ben
már tett lépéseket, amit idén tovább folytat. Ugyanakkor a hatékonyság érdekében a helyi turisztikai
piac más szereplőivel történő együttes megjelenés indokolt. Ebben a Magyar Turizmus Zrt. által
jelentős pénzösszeggel támogatott Alföld Spa brand építés is segítséget jelenthet a következő három
évben.
A fürdő fejlesztési irányvonalának meghatározásánál véleményünk szerint az egyik legfontosabb
tényező a vendégigényeknek való megfelelésen túl a fejlesztés jövőbeni megtérülése és a fejlesztés
eredményeként megvalósuló attrakció gazdaságos üzemeltetése. Ezen a ponton kijelenthető, hogy a
gyógyászati fejlesztés jelen gazdasági helyzetben az alábbi tényezők miatt is kockázatos:
1. Jelenleg csak gyógyhelyek vehetnek részt ilyen irányú turisztikai pályázaton, aminek
előfeltétele egy gyógyhellyé nyilvánítási folyamat, mely nagyságrendileg 10 millió forintba
kerül. Sikeres pályázat esetén 300-500 millió forintot lehet nyerni, ami mellé 10-50 % önrészt
szükséges biztosítani, viszont a fejlesztési pénzből és az önerőből csak és kizárólag fürdőn
kívüli fejlesztés végezhető el.
2. Magas fenntartási költség. Mivel a gyógyászat működtetése egész éves, így az üzemeltetési
költségekre a fedezetet éves szinten kell előteremteni. Akkor, amikor az egyes időszakok

kezeléseken való részvétele közt 4-5-szörös különbség van, hiába lenne olyan időszak, ami
nyereséget termel, ha a hasznot elviszi a gyengébb időszak (pl. amíg nyáron 3-4 masszőr is
kevés lenne, téli időszakban néha a 2 is sok). Ehhez hozzájön, hogy a kezeléseket végző
szakszemélyzet bérezése az átlagnál jóval magasabb.
3. Humán erőforrás kérdése. Fejlesztés esetén fel kell arra készülni, hogy a gazdaságos
működtetés érdekében érdemes szolgáltatást bővíteni és komplex kezeléseket biztosítani.
Ehhez viszont napi 6 órában reumatológus szakorvos foglalkoztatása szükséges, melyet az
egészségügy jelenlegi helyzetében nem egyszerű találni. Ezzel párhuzamosan gyógytornász,
fizioterápiás asszisztens szakmákban is nehéz olyat találni, aki minden feltételnek megfelel,
és beéri a békés megyei fizetéssel.
4. OEP finanszírozási összegek 2017-ig történő befagyasztása. A Magyar Fürdőszövetség hiába
lobbizik, hogy a kormány növelje a kezelések TB általi finanszírozási összegét, 2017-ig nagy
valószínűséggel nem lesz emelés. Tekintve, hogy ezek az összegek jelenleg alacsonynak
mondhatók, egy esetleges gyógyászati fejlesztés megtérülése rosszabb, mint egy
szezonálisan működtetett turisztikai attrakcióé.
5. Minőségi szálláshely és éttermi kiszolgáló egység hiánya a fürdő területén. A gyógyturisták
többsége kényelmesebb, mint egy átlag turista illetve sok esetben – betegségéből kiindulva –
a mozgása is nehézkesebb, éppen ezért a világ minden pontján azok a szálláshelyek telnek
meg először, amelyek a kezelő helyiségekhez legközelebb vannak, és rossz időjárási
körülmények között is kényelmesen megközelíthetők. Ilyennel a fürdő nem rendelkezik,
viszont a gyógyászat gazdaságos működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges. Nem
beszélve arról, hogy egy szálláshely beruházási és üzemeltetési költsége lényegesen
kedvezőbb, mint a gyógyászaté. Éppen ezért egy esetleges gyógyászati fejlesztés legnagyobb
haszonélvezője nem a fürdő, hanem a szálláshely üzemeltetője lenne.
Fentiek figyelembe vétele mellett elsősorban olyan turisztikai attrakció fejlesztése javasolt, amely a
szezonalitásban rejlő lehetőségeket még jobban kiaknázza, a környékben egyedülálló és megtérülése
kedvezőbb, mint egy egész éves üzemeltetésű attrakcióé. E tekintetben véleményünk szerint egy
esetleges csúszdafejlesztés nagy vonzerőt jelentene a gyermekes családok és a fiatalok számára. Azt
sem szabad elfelejteni, hogy a gyógyászati kezelésre érkező gyógyturisták is az esetek többségében
olyan családtaggal érkeznek, aki az itt tartózkodás alatt kikapcsolódási, feltöltődési lehetőséget keres.
Megvizsgálva a környező fürdők szolgáltatásait, és figyelembe véve a vendégigényeket
megállapítható, hogy egy esetleges csúszdafejlesztés lenne a legideálisabb fejlesztés a fürdőben.
Kedvező képviselőtestületi döntés esetén szeptemberben el lehet kezdeni a csúszdapark építését,
mely a nyári strand zárását követően nem okozna gondot az üzemeltetésben, és a 2017-es főszezon
előtt elkészülne.

Eredményterv
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2016. évre vonatkozó eredménytervét az üzleti terv
1. sz. melléklete tartalmazza a bevételek és a ráfordítások tételeinek a 2015. évi tényekhez
viszonyított összesített adataival.

Bevételek
A bevételek tervezésénél az előző évek vendégforgalmi és árbevételi adatait vettük figyelembe. A
számok vizsgálatánál megállapítható, hogy a vendég és betegforgalom az elmúlt években
folyamatosan csökkent. Forgalomnövekedést elsősorban akciókkal, hatékony árpolitikával,
szolgáltatásbővítéssel és fejlesztéssel lehet elérni.
Tekintve, hogy a gyógyászati kezelést igénybe vevő vendégkör csökkenése jelentősrészt a helyi
lakosok elmaradásából ered, gyógyászati területen elsősorban a helyi lakosokat kell megszólítani és
visszahozni a fürdő gyógyászatára. Az OEP által finanszírozott fizioterápiás kezelések fürdőben
történő igénybe vétele sokat jelentene. Meggyőződésünk, hogy teljes település szinten előrelépést
jelentene, ha a fizikoterápiás kezelések OEP finanszírozása átkerülne a fürdőbe. Az idei évre kb. 10 %os betegforgalom növekedéssel kalkuláltunk, mely az új szolgáltatásnak, a tavalyi önrész
csökkentésnek és az 50+ korosztálynak szóló akciókkal reális célkitűzés.

A gyógyászaton részt vevő betegek száma (10 legtöbb beteget küldő települések):
Településnév
Gyomaendrőd
Budapest
Körösladány
Dorog
Mezőtúr
Sárisáp
Békéscsaba
Tát
Tatabánya
Szarvas
Összesen:

2013.
955
70
55
31
27
27
26
26
26
20
1263

kúrák darabszáma (db)
2014.
2015.
2016. terv
785
762
850
36
55
55
59
18
30
38
31
31
35
24
24
18
22
22
25
18
18
40
29
29
22
25
25
14
19
19
1072
1003
1103

Mivel a 2015. évi főszezoni vendégforgalom a meleg nyárnak köszönhetően a korábbi évekhez
mérten jelentős növekedést hozott, legrosszabb esetben is szeretnénk elérni a tavalyi forgalmat, még
akkor is, ha esetleg az idei nyár időjárása nem lesz olyan kedvező. Ezt elsősorban az elő- és
utószezoni forgalomnövekedéssel szeretnénk kompenzálni. Gyógyászaton a 10 %-osra tervezett
növekedéssel a kezelésszámot is közel 9%-kal növeltük, míg a szállás vonatkozásában az elmúlt 5 év
átlagától magasabb célértéket (a tavalyi vendégforgalomnál 10%-kal magasabbat) kalkuláltunk. A cél
elérése érdekében a vendégszobákat kényelmesebbé tettük, a kemping áramellátásán és a vendégek
többsége által igényelt wifi hálózaton fejlesztettünk, és a szallas.hu-ra regisztráltunk.

Alábbi két táblázatban látható a 2016. évi vendégforgalmi és árbevételi tervezet.
Vendégforgalom tervadatok 2016. évre
Megnevezés
Strand belépő
Gyógyászati kezelésszám
Szálló + kemping vendég
Összesen:

2015. tény
68614 fő
38572 db
5231 fő
112417

2016. terv
69000 fő
42000 db
5754 fő
116754

index %
100,56%
108,89%
110,00%
103,86%

Árbevétel tervadatok 2016. évre
Megnevezés
Strand árbevétel
Gyógyászati árbevétel
Szállás árbevétel
Összesen:

2015. tény
57908 EFt
31202 EFt
7063 EFt
96173 EFt

2016. terv
58000 EFt
34000 EFt
8000 EFt
100000 EFt

index %
100,16%
108,97%
113,27%
103,98%

A bevételi oldalon történő tervezésnél nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az elmúlt években
nem volt olyan fejlesztés a fürdőben, amely több vendéget vonzott volna. Éppen ezért a növekedést
minimalizáltuk, realitásnak megfelelően terveztük. Ugyanakkor fejlesztés hiányában a következő
években nem tervezhető reálisan növekedés, mivel a vendégek egy része olyan helyre megy, ahol
van fejlesztés, új vendégkört kiépíteni pedig fejlesztés nélkül szinte lehetetlen.

2016. évre tervezett akciók:
Gyógyászati kezelések népszerűsítését célzó téli-őszi időszakra ütemezett akciókkal tervezzük elérni,
hogy bővüljön a gyógyászati kezeléseket igénybe vevők köre. Évi 4 alkalommal lehetőséget
biztosítunk az 50+ korosztálynak, hogy kedvező feltételekkel vegye igénybe a fürdő gyógyászati
szolgáltatásait. A január illetve február utolsó vasárnapjára eső Szenior egészségnapokon kívül
szeptember-októberre tervezünk nagyobb volumenű akciót, ahol az összes kezelést igénybevevőknek
elengednénk az önrészt. Ez önerő oldaláról nézve bevételkieséssel jár, viszont az igénybe vett összes
szolgáltatás OEP árbevétele előre számítható, így az átlag 5.500 Ft-os önrész kiesést kompenzálná a
kb. 8.000 Ft-os OEP finanszírozás növekedés. Ezen felül plusz bevételt jelentene, hogy az ingyenesen
igénybe vehető kezelések hatására feltehetően többen vennék igénybe a gyógykezeléseket.

Árpolitika:
A jegyárba épített szauna szolgáltatás az idei évben is megmarad, és ezen a jövőben sem kívánunk
változtatni. Jegyáremelést a vezetés nem tervez 2016-ra, viszont egy esetleges szolgáltatásfejlesztés
esetén 2017. évtől az elő- fő- és utószezon árait érdemes differenciálni.

Szolgáltatásbővítés:
Elsősorban gyógyászati és egészségmegőrző szolgáltatásokkal kívánja bővíteni szolgáltatásait a fürdő.
Azáltal, hogy napi 2 masszőr dolgozik a korábbi 1 helyett, az eladott wellness masszázs árbevétele
nőtt jelentősen az elmúlt időszakban. Ez a tendencia várhatóan az idei évben sem változik.
Gyógyászati területen az ún. iszapkompressz eljárás kerül bevezetésre, mely a hagyományos
iszappakoláshoz hasonló eredményeket elérő, OEP által finanszírozott gyógyszolgáltatás. Az elmúlt
években többször felmerült egy súlyfürdő vagy torna medence kialakítása, mely a társaság középtávú
tervei között továbbra is szerepel, ugyanakkor a fürdő fizioterápiás kezelések OEP általi
finanszírozásának lehetővé tételét követően érdemes fejleszteni ezt a részt.

Fejlesztés, felújítás:
Megvizsgálva a környező fürdők szolgáltatásait, és figyelembe véve a vendégigényeket
mindenféleképp a nyári attrakciókat érdemes első körben fejleszteni. Kedvező képviselőtestületi
döntés esetén szeptemberben el lehet kezdeni a csúszdapark építését, mely a nyári strand zárását
követően nem okozna gondot az üzemeltetésben, és a 2017-es főszezon előtt elkészülne.
A Legfontosabb felújítások, mely egyrészt garantálják az üzembiztos működéshez szükséges
feltételeket, másrészt a vendégek komfortérzetét növelik:
-

Beléptető szoftver cseréje, új munkaállomás kiépítése
Fedett termál medencék teljes körű felújítása
Uszoda és gyógyászati épület fa szerkezetének állagmegóvó festése
öltözőszekrények részbeni cseréje
kemping áramellátásának javítása
kemping vizesblokkok felújítása
Strand területén medencék, lábmosók javítása, újra fugázása
Zuhanyzók, tálcák, lábmosók felújítása, burkolása
Vakolat javítása, falfestés
Vízforgató rendszer csővezeték felújítása, szűrők töltetcseréje
Térburkolatok, járdák, világítás javítása
Virágosítás
Játszótér felújítás
Szauna felújítás

A felújítási munkálatok egy részét önerőből, másik részét a képviselőtestület által megszavazott 3
millió forintból kívánja megoldani a fürdő.

Költségek, ráfordítások:
A költségek tervezésénél az alábbi szempontokat tartottuk a legfontosabbnak:
-

a fürdő műszaki állapotának javítása
a vendégek komfortérzetének folyamatos javítása
marketingtevékenység Románia irányába történő kiterjesztése

Az Anyagjellegű ráfordítások között az anyagköltségek tervezésénél figyelembe vettük a
műszakilag indokolt karbantartási és felújítási munkák magasabb költségét. Ennek megfelelően a
2015-re tervezett 1,9 millió forint helyett 2016-ra 6 millió forintot állítottunk be az üzembiztonságot
elősegítő, illetve állagmegóvó munkálatokra. Jelentősnek mondható az áramköltség éves díjának 2
millió forinttal történő növelése, ugyanakkor az uszoda épület fa tetőszerkezetének megóvása
érdekében a légtechnikának működnie kell, ez pedig nagyobb áramfelhasználással jár. Ahhoz, hogy a
fürdő regionális népszerűségét megőrizzük, és ki tudjuk aknázni a román vendégpiacban rejlő
lehetőségeket, hirdetési díjra 4 millió forintot állítottunk be, mely valamivel alatta van egy gazdasági
társaság számára javasoltan marketingre szánt költség összegének.
A költségek közt legjelentősebb tételt a bér-és járulék költségek teszik ki, melyet a fürdő szolgáltatási
színvonalának növelése érdekében nem érdemes csökkenteni. Mivel a tavalyi évhez képest plusz egy
masszőrrel dolgozunk, és a reumatológus szakorvos is messzebbről jár, mint elődje, így a gyógyászat
bér- és járulékköltsége növekedett. Más területen való csökkentéssel lehetett kompenzálni, így
szinten tudjuk tartani a 2015. évinek megfelelően.
Következő oldalon található táblázat teljes részletességgel tartalmazza a 2016. évre tervezett
bevételeket, költségeket.

2015. évi terv

Bevételek

2015.évi tény

2016. évi terv

összes (fürdő +
projekt)

belépőjegy+ rendezvény
gyógyászat
szállás
bérleti díj+ közüzemi díj
egyéb értékesítés
Projekt
Értékesítés nettó árbevétele összesen:
egyéb bevételek
támogatás P.H

53 000 EFt
34 500 EFt
8 000 EFt
3 720 EFt
300 EFt

1 éven belüli
bérleti díj

99 520 EFt
37 920 EFt
33 200 EFt
20 000 EFt
13 200 EFt

Fejleszt.támogatás elhatárolt összege

100 EFt

támogatás munkaügyi
Egyéb bevételek
rendkívüli bevétel
összesen
átvezetés miatt
Bevételek összesen

2 200 EFt
1 600 EFt
920 EFt
38 020 EFt
137 540 EFt

57 908 EFt
31 202 EFt
7 063 EFt
5 186 EFt
1 036 EFt
1 060 EFt
103 455 EFt
38 430 EFt
36 930 EFt
23 730 EFt
13 200 EFt
866 EFt
217 EFt
417 EFt
38 430 EFt
5 EFt
141 890 EFt

58 000 EFt
34 000 EFt
8 000 EFt
5 700 EFt
500 EFt
106 200 EFt
37 700 EFt
36 200 EFt
23 000 EFt
13 200 EFt
900 EFt
200 EFt
400 EFt
37 700 EFt
143 900 EFt

Költségek
víz,gáz,villany
víz
áram
gáz
fenntartási, alkatrész, üzemanyag
egyéb anyag költség
irodaszer, nyomtatvány.
karszalag,tisztítószer, kézt, wc pap
catering
Munka és védőruha
Egyéb (1 éven beül elh.)
bérleti díj
hirdetési díj
egyéb igénybe vett szolgáltatás
könyvelő, könyvvizsg
reumatológus, gyógytornász
labor
szennyvíz
Telefon, posta
Egyéb (javítás,utazás, ügyvéd stb.)
egyéb szolg.(biztosítás,előadóműv, számtech. Sz.bank
ktg,tagdíj)
bérköltség+járulék
écs
összes költség
Ráfordítások
EREDMÉNY

18 400 EFt
1 200 EFt
12 200 EFt
5 000 EFt
1 900 EFt
5 870 EFt
270 EFt
5 200 EFt

16 110 EFt
1 710 EFt
10 400 EFt
4 000 EFt
6 000 EFt
6 480 EFt
280 EFt
5 500 EFt

400 EFt
10 900 EFt
2 200 EFt
25 134 EFt
2 670 EFt
2 914 EFt
2 600 EFt
4 200 EFt
850 EFt
5 500 EFt

14 006 EFt
1 755 EFt
8 446 EFt
3 805 EFt
1 443 EFt
6 355 EFt
349 EFt
5 268 EFt
82 EFt
72 EFt
584 EFt
11 868 EFt
3 683 EFt
26 728 EFt
2 128 EFt
5 016 EFt
1 398 EFt
4 238 EFt
984 EFt
4 681 EFt

6 400 EFt
55 000 EFt
3 700 EFt
125 304 EFt
12 000 EFt
236 EFt

8 283 EFt
61 578 EFt
3 271 EFt
128 932 EFt
10 389 EFt
2 570 EFt

8 230 EFt
55 000 EFt
3 200 EFt
129 824 EFt
10 000 EFt
4 076 EFt

100 EFt
600 EFt
11 870 EFt
4 000 EFt
27 164 EFt
2 224 EFt
5 020 EFt
1 800 EFt
4 200 EFt
990 EFt
4 700 EFt

Statisztikai számjel

13087085-9604-572-04
Cégjegyzék szám

04-09-005983

Vállalkozás megnevezése

Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft
Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.sz.

Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEG

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt : Gyomaendrőd, 2016. március 09.

Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)
P.H.

Statisztikai számjel
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Cégjegyzék szám

04-09-005983
"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat
Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2015.12.31.
Eszközök (aktívák)
adatok ezer forintban
Sorszám
a
01.

Megnevezés

Előző év

b

c

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+04+06.sor)

02.

I. Immateriális javak

03.

ebből: az értékhelyesbítés

04.

II. Tárgyi eszközök

05.

ebből: az értékhelyesbítés

06.
07.
08.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

Előző év
módosítása
d

Tárgyév
e

66 668

65 181

0

0

66 668

65 181

5 421

5 421

0

0

6 899

14 557

243

411

ebből: az értékhelyesbítés
B. FORGÓESZKÖZÖK (09+10+11+12.sor)

09.

I. Készletek

10.

II. Követelések

2 608

2 918

11.

III. Értékpapírok

0

0

12.

IV. Pénzeszközök

4 048

11 228

13.

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

57

14.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) összesen (01+08+13.sor)

73 567

79 795

Kelt : Gyomaendrőd, 2016. március 09.
Gera Krisztián sk.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)
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Cégjegyzék szám

04-09-005983
"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat
Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2015.12.31.
Források (passzívák)
adatok ezer forintban
Sorszám
a
15.

Megnevezés

Előző év

b

c

D. SAJÁT TŐKE (16+18+19+20+21+22+23.sor)

16.

I. Jegyzett tőke

17.

ebből: visszavásárolt tul. részesedés névértéken

18.

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

19.

III.Tőketartalék

20.

IV. Eredménytartalék

21.

V. Lekötött tartalék

22.

VI. Értékelési tartalék

23.

VII.Mérleg szerinti eredmény

24.

E. CÉLTARTALÉK

25.

F. KÖTELEZETTSÉGEK

Előző év
módosítása
d

Tárgyév
e

11 997

14 521

3 200

3 200

29 295

29 295

-26 830

-26 919
1 000

5 421

5 421

911

2 524

0

0

35 496

39 637

26.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

27.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

28.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

35 496

39 637

29.

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

26 074

25 637

30.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen (15+24+25+29.sor)

73 567

79 795

Kelt : Gyomaendrőd, 2016. március 09.
Gera Krisztián sk.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel

13087085-9604-572-04
Cégjegyzék szám

04-09-005983

Vállalkozás megnevezése

Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft
Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.sz.

Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNY-KIMUTATÁS

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt : Gyomaendrőd, 2016. március 09.

Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)
P.H.

Statisztikai számjel
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Cégjegyzék szám
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"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS "A" változat
(összköltség eljárással)
Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2015.12.31.
adatok ezer forintban
Sorszám
a

Megnevezés

Előző év

b

c

01.

I. Értékesítés nettó árbevétele

02.

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

03.

III. Egyéb bevételek

04.

Előző év
módosítása
d

Tárgyév
e

87 613

103 455

0

0

38 918

38 013

ebből: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.

05.

IV. Anyagjellegű ráfordítások

58 657

64 132

06.

V. Személyi jellegű ráfordítások

54 918

61 578

07.

VI. Értékcsökkenési leírás

3 063

3 270

08.

VII. Egyéb ráfordítások

9 630

10 340

09.

ebből: értékvesztés, terven felüli écs.

10.

A. Tevékenység eredménye (01+02+03-05-06-07-08)

11.
12.

225
263

2 148

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

6

5

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0

6

5

269

2 153

689

417

13.

B. Pénzügyi műveletek eredménye (11-12)

14.

C. Szokásos vállalkozási eredmény (10+13)

15.

X. Rendkívüli bevételek

16.

XI. Rendkívüli ráfordítások

17.

D. Rendkívüli eredmény (15-16)

689

417

18.

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (14+17)

958

2 570

19.

XII. Adófizetési kötelezettség

47

46

20.

F. ADÓZOTT EREDMÉNY (18-19)

911

2 524

911

2 524

21.

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra

22.

Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés

23.

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (20+21-22)

Kelt : Gyomaendrőd, 2016. március 09.
Gera Krisztián sk.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ NONPROFIT KFT.

2015. évi BESZÁMOLÓ

Készítette: Gera Krisztián, ügyvezető

Vezetői összefoglaló:
A 2015. év nagy kihívás elé állította a Liget Fürdő vezetését, hiszen a 2004-es utolsó jelentős
fejlesztést követő 2 évben folyamatosan nőtt a vendégforgalom, viszont 2007-től a konkurens fürdők
fejlesztéseinek, illetve a Liget Fürdőben elmaradt további fejlesztések eredményeként folyamatosan
csökkent. A gyógyászaton 2013-hoz képest közel 20 %-os betegforgalom csökkenés realizálódott,
mely alapvetően a többi fürdő fejlesztése mellett feltehetően a 2013-ban 400 Ft-ra emelt önrész
miatt következett be. Ezt a negatív tendenciát az önrész csökkentésén keresztül a kezelésszám
növelésével sikerült kompenzálni. Dr. Kiss Sándor reumatológus felmondása miatt tavasszal néhány
alkalom kiesett a rendelésből, illetve a korábbi heti két alkalomtól eltérően Dr. Csernus Zoltán csak
heti egy alkalommal tud rendelni a fürdőben. Ezen kedvezőtlennek mondható változások ellenére
összességében a gyógyászat jól teljesített 2015-ben (konkrét számadatok mellékletben). A
gyógyászattal ellentétben a strand az erős nyári szezon forgalmának köszönhetően jelentős
mértékben növekedett, ugyanakkor itt is megállapítható, hogy a többi időszakban csökkent a
vendégforgalom. A strand esetében az árbevétel növekedéséhez az alábbi tényezők járultak hozzá: 1.
finn szauna szolgáltatás jegyárba történő beépítése, 2. meleg nyár.
A gazdasági társaság 2015. évi működését nagymértékben meghatározták a „Lélekkel a Körösök
mentén” turisztikai projekt üzemeltetésével kapcsolatban felmerült plusz feladatok. Sajnálatos
módon a projektelemek működtetése nem tudott elindulni a turisztikai főszezon előtt, viszont mivel
a projektben tevékenykedő személyek többsége már júniusban felvételre került (májusban alkalmi
munkavállalóként volt két személy foglalkoztatva), így a költségek jelentősen meghaladták a projekt
elemek által generált árbevételt. Ennek ellenére a képviselőtestület által megszavazott 4,7 millió
forintból csupán 2,4 millió forintot hívtunk le.

Bevételek:
Gyógyászaton kezelőlapot felírató betegforgalom alakulása 2013. és 2015. között:
Településnév
Gyomaendrőd
Budapest
Körösladány
Dorog
Mezőtúr
Sárisáp
Békéscsaba
Tát
Tatabánya
Szarvas
Összesen:

gyógykúrák darabszáma

2013.
955
70
55
31
27
27
26
26
26
20

2014.
785
36
59
38
35
18
25
40
22
14

2015.
762
55
18
31
24
22
18
29
25
19

1263

1072

1003

Fenti táblázat jól szemlélteti, hogy 2013-hoz képest jelentősen csökkent a helyiek száma. A három
évvel ezelőtti „TOP10” küldő települések betegeinél is látható visszaesés, mely elsősorban a

korábban bevezetett 400 Ft-os gyógyászati önrész emelésnek illetve a környező települések
fürdőinek fejlesztésének tudható be.

Helyi lakosok strandbelépő adatainak összehasonlítása
(2011.-2015.)
Év
összes
du-i jegyes
megoszlás %-ban
2011. 16625 fő
7319 fő
44,02%
2012. 15430 fő
6533 fő
42,34%
2013. 14650 fő
5859 fő
40,00%
2014. 13336 fő
5252 fő
39,38%
2015. 17644 fő
8225 fő
46,62%

A helyi lakosok száma folyamatos csökkenést követően 2015-ben (legfőképp a nyári főszezonban)
jelentős mértékben nőtt (lásd fenti táblázat). Érzékelhető, hogy a délutáni jegyet igénybevevő
vendégkör is folyamatosan csökkent, ráadásul az arányuk is közel 5 %-kal változott negatív irányba.
Amíg 2011-ben a délutáni jegyet igénybe vevő vendégek a helyi, napi forgalom 44,02 %-át tették ki,
addig 2014-ben csak 39,38%-ot. 2015-ben ezen sikerült valamelyest változtatni azáltal, hogy az úszás
edzések egy része át lett téve délutáni időszakról hétvégi reggeli órákra. A tavalyi évben a helyi
lakosok 46,62%-a váltott délutáni jegyet, mely arányt remélhetőleg szinten tudjuk tartani.

Az alábbi táblázatból jól látható, hogy az erős nyárnak köszönhetően jelentős mértékben nőtt a
vendégforgalom, ugyanakkor az év második felében csökkenés tapasztalható.

Fürdő belépő létszám adatok szezononkénti összehasonlítása (2011. - 2015.)
Fürdő belépő
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
01.01. - 06.14.
24339 fő
15810 fő
15504 fő
15928 fő
18050 fő
06.15. - 08.31.
39114 fő
40574 fő
36807 fő
31316 fő
41049 fő
09.01. - 12.31.
11093 fő
10893 fő
9470 fő
9688 fő
9515 fő
Összesen:
74546 fő
67277 fő
61781 fő
56932 fő
68614 fő

2015-ben az árbevétel adatok növekedése az alábbiaknak volt köszönhető:
-

Szauna jegy belépő árába való beépítése.
Gyógyászati önrész csökkentéséből adódóan több kezelést vettek igénybe a betegek, ezáltal
növekedett az OEP árbevétel.
Meleg, napsütéses nyár, mely a főszezonnak számító június 15-től augusztus 31-ig terjedő
időszakban jelentős vendégforgalom és árbevétel növekedéssel járt.

Költségek:
Az elmúlt évek elmaradt felújításai, vendégkényelmet szolgáló fejlesztései közül a tavalyi évben az
alábbiakat sikerült megoldani:
-

klórozó berendezés korszerűsítése
légtechnika karbantartása
medencék egy részének csempe és fuga javítása
fűnyíró traktor vásárlása
45 db napozóágy vásárlása
üzembiztos működéshez szükséges szivattyúk vásárlása
műanyag nyílászárók időszakos karbantartása

A rezsiköltségek esetében közel 4,4 millió forinttal kevesebb realizálódott 2015-ben. Legjelentősebb
csökkenést az áramhasználatnál sikerült elérni, melynek két legfőbb oka: 1. túl magas összeg lett
előzetesen beállítva az üzleti tervbe, 2. korábbinál kedvezőbb árat sikerült kialkudni a szolgáltatónál.
Bér- és járulékköltségek vonatkozásában szükséges megemlíteni, hogy a projekt jelentős mértékben
megnövelte ezen irányú költségeket. Ezt leszámítva a közel 1 millió forintos költségnövekedés az
alábbi okok miatt következett be: 1. plusz egy masszőr lett felvéve, 2. irodai alkalmazott elbocsátását
követően végkielégítést kellett fizetni, 3. növekedtek a minimálbérek.
A marketingre szánt költségkeret elsősorban a fürdő Romániában való megjelenése miatt
növekedett. Ahhoz, hogy a piaci helyzetünkön javítsunk, szükséges a költségek átcsoportosítása,
növelése (pl. az Utazás Kiállításon való megjelenést korábban a fürdő finanszírozta 100%-ban, erre a
jövőben a kiállítások jelentőségének elvesztése miatt nem lesz szükség).
A reumatológus, gyógytornász költségeinél az alábbi tényezőket érdemes figyelembe venni: 1. Dr.
Csernus Zoltán reumatológus Szegedről jár, és nem Orosházáról, mint elődje. Egy masszőr, aki
korábban alkalmazásban állt a fürdőben, vállalkozó lett, így megbízási szerződéssel végzi
tevékenységét a fürdőben.
A fürdő gazdálkodásának vizsgálatát végző belső ellenőr az alábbi megállapításokat tette 2015.
szeptember 30-ig terjedő időszak költségeivel kapcsolatban:
„Megállapítható, hogy az összehasonlított két évben (2014., 2015.) az anyagjellegű, és a személyi
jellegű ráfordítások csökkentek az árbevételhez viszonyítva, és ez jelenik meg az üzemi tevékenység
eredményének emelkedésében.
2014. évben az anyagjellegű ráfordítások aránya az árbevételhez viszonyítva 67 %-os arányt
mutatnak, míg ez a 2015-ös vizsgált időszakban 56 %-ra csökkent, a személyi jellegű ráfordítások
aránya is javult mivel 63 %-ról 52 %-ra csökkent.”
A részletes bevételi és költségadatokat tartalmazó táblázat a következő oldalon található.

2015.évi terv 2015.évi tény 2015.évi tény 2015.évi tény

Bevételek

fürdő

belépőjegy+ rendezvény
gyógyászat
szállás
bérleti díj+ közüzemi díj
egyéb értékesítés
Projekt
Értékesítés nettó árbevétele összesen:
egyéb bevételek
támogatás P.H
1 éven belüli
bérleti díj

53 000 EFt
34 500 EFt
8 000 EFt
3 720 EFt
300 EFt

57 908 EFt
31 202 EFt
7 063 EFt
5 178 EFt
129 EFt

99 520 EFt
37 920 EFt
33 200 EFt
20 000 EFt
13 200 EFt

101 480 EFt
38 430 EFt
33 330 EFt
20 130 EFt
13 200 EFt

Fejleszt.támogatás elhatárolt összege

100 EFt

támogatás munkaügyi
Egyéb bevételek
rendkívüli bevétel
összesen
Pü. műveletek bevételei
Bevételek összesen

2 200 EFt
1 600 EFt
920 EFt
38 020 EFt

projekt

8 EFt
907 EFt
1 060 EFt
1 975 EFt
3 600 EFt
3 600 EFt

összes (fürdő
+ projekt)
57 908 EFt
31 202 EFt
7 063 EFt
5 186 EFt
1 036 EFt
1 060 EFt
103 455 EFt
38 430 EFt
36 930 EFt
23 730 EFt
13 200 EFt

137 540 EFt

866 EFt
217 EFt
417 EFt
34 830 EFt
5 EFt
136 315 EFt

18 400 EFt
1 200 EFt
12 200 EFt
5 000 EFt
1 900 EFt
5 870 EFt
270 EFt
5 200 EFt

13 784 EFt
1 666 EFt
8 313 EFt
3 805 EFt
1 423 EFt
6 146 EFt
309 EFt
5 248 EFt

400 EFt
10 900 EFt
2 200 EFt
25 134 EFt
2 670 EFt
2 914 EFt
2 600 EFt
4 200 EFt
850 EFt

59 EFt
530 EFt
11 731 EFt
3 644 EFt
25 690 EFt
2 128 EFt
5 016 EFt
1 398 EFt
4 238 EFt
953 EFt

5 500 EFt

4 643 EFt

38 EFt

14 006 EFt
1 755 EFt
8 446 EFt
3 805 EFt
1 443 EFt
6 355 EFt
349 EFt
5 268 EFt
82 EFt
72 EFt
584 EFt
11 868 EFt
3 683 EFt
26 728 EFt
2 128 EFt
5 016 EFt
1 398 EFt
4 238 EFt
984 EFt
0 EFt
4 681 EFt

6 400 EFt
55 000 EFt
3 700 EFt
123 104 EFt
12 000 EFt

7 314 EFt
55 979 EFt
3 175 EFt
125 216 EFt
10 339 EFt

969 EFt
5 599 EFt
96 EFt
7 399 EFt
50 EFt

8 283 EFt
61 578 EFt
3 271 EFt
128 932 EFt
10 389 EFt

3 600 EFt
5 575 EFt

866 EFt
217 EFt
417 EFt
38 430 EFt
5 EFt
141 890 EFt

Költségek
víz,gáz,villany
víz
áram
gáz
fenntartási, alkatrész, üzemanyag
egyéb anyag költség
irodaszer, nyomtatvány.
karszalag,tisztítószer, kézt, wc pap
catering
Munka és védőruha
Egyéb (1 éven beül elh.)
bérleti díj
hirdetési díj
egyéb igénybe vett szolgáltatás
könyvelő, könyvvizsg
reumatológus, gyógytornász
labor
szennyvíz
Telefon, posta
Projekt ktg-ei
Egyéb (javítás,utazás, ügyvéd stb.)
egyéb szolg.(biztosítás,előadóműv, számtech.
Sz.bank ktg,tagdíj)
bérköltség+járulék
écs
összes költség
Ráfordítások

222 EFt
89 EFt
133 EFt
20 EFt
209 EFt
40 EFt
20 EFt
82 EFt
13 EFt
54 EFt
137 EFt
39 EFt
1 038 EFt

31 EFt
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236 EFt

4 358 EFt

-1 788 EFt

2 570 EFt

14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. március 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Üdülő ingatlanok szemétszállítása
Nyíri Szmolár Eszter
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselőt-testület!
Gyomaendrőd turisztikai vonzereje nagymértékben az itt található - az országban egyedülálló holtágrendszer természeti értékeinek köszönhető. Ezeknek az értékeknek a megőrzése, védelme,
tisztaságának fenntartása közös feladatunk. Sajnos a hulladékkal kapcsolatos problémák itt is
jelentkeznek, az országos, sőt európai szinten növekvő hulladék mennyiség az üdülő területeken is
erőteljesen megmutatkozik.
A korábbi években a horgászegyesületek béreltek konténereket, melyeket a holtágakhoz vezető
bekötő utak elején helyeztek el. Ez a megoldás csupán esztétikai szempontból volt kifogásolható,
egyebekben jól működött, a hulladékok "megtalálták" a helyüket, elszállításra, ártalmatlanításra
kerültek. Ez a gyakorlat sajnos a kevés és nehezen kezelhető anyagi fedezet miatt megszűnt,
hulladék azonban továbbra is - és egyre nagyobb mennyiségben - keletkezik.
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 31/2013.
(XI.29.) önkormányzati rendeletünk olyan belterületi üdülőhelyekre vonatkozóan szabályoz, ahol a
közszolgáltatás teljes mértékben biztosítható. Szükséges lenne azonban azokra az üdülő
területekre is kiterjeszteni a szabályozást, melyeket csökkentett mértékben, de be lehet vonni a
közszolgáltatásba.
A város helyi építési szabályzatról szóló 9/2010. (II.26.) önkormányzati rendeletünk Üh jelű Hétvégi
házas üdülőterületeket jelöl ki Gyomaendrőd közigazgatási határain belül. A hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bek. f) pont szerint az Önkormányzat rendeletében szabályozza az
üdülő ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat. A 47. § (4) bekezdése szerint az üdülőként
nyilvántartott ingatlannal rendelkező tulajdonosok esetében az éves hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj 50%-át kell megállapítani. Tehát el kell végezni ezeken a helyeken is a
közszolgáltatást és meg kell állapítani a díjat, függetlenül attól, hogy kül-, vagy belterületi ingatlanról
van-e szó. Gyomaendrőd esetében azonban mérlegelni szükséges, hogy hol van olyan külterületi
üdülőterület, ahol a teljes közszolgáltatás biztosítható? Mivel sajnos megfelelő úttal kiépített
üdülőterület nincs külterületen, így további lehetőségeket szükséges vizsgálni. A közszolgáltatónk
tud-e olyan szolgáltatásokat biztosítani, melyekkel megfelelő módón begyűjthető a külterületi üdülő
ingatlanok hulladéka? Ha igen, akkor a díj fizetésre az ingatlantulajdonosok kötelezhetőek, a
közszolgáltatási szerződés és a helyi rendelet ez irányú módosítását követően.
Lehetséges megoldások:
1. Szelektív konténerek + kommunális konténer kihelyezése.
Szelektív gyűjtésért ugyan díj nem kérhető, azonban a hulladékok szelektálását, a környezet
megóvását lehet vele nagymértékben erősíteni, illetve a vegyes, kommunális hulladék mennyiségét
csökkenteni. Ha a szelektív konténerek mellé egy max. 600 tonnáig terhelhető konténer is
kihelyezésre kerül, akkor a szelektív gyűjtő járművel ez a konténer is beszállítható. Heti egyszeri
szállítás és ártalmatlanítás költségeit szükséges vizsgálni, mely az adott hely ingatlantulajdonosaitól
beszedhető.
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2. Zsákos hulladék gyűjtés.
Az üdülő ingatlan tulajdonosok részére zsákok kerülnek kiosztásra, melynek gyártási, ill. hulladékkal
telve heti egyszeri elszállítási és ártalmatlanítási költségei merülnek fel hulladékgazdálkodási
díjként. A kiosztás lehetőségeit szükséges mérlegelni, valamint tudatosítani a kötelező
igénybevételt.
(Ez a mai gyakorlatban működő rendszer fordítottja, jelenleg az üdülő ingatlan tulajdonosok
vásárolhatnak zsákot, melyet maguk szállítanak be a hulladékudvarba, ott átvételre kerül, az
ártalmatlanításról intézkednek. Ez a megoldás, mivel nem kötelező erejű, így sajnos nem jelent
megoldást a problémára.)
3. Vegyes gyűjtő konténer kihelyezése
Nagyobb kapacitású vegyes kommunális hulladék gyűjtésére alkalmas konténer kihelyezése az
üdülő területekhez vezető utak elejére (korábbi gyakorlat szerint). Elszállítása hetente egyszer
történhet a nyári szezon ideje alatt.
Amennyiben további, kivitelezhető és költséghatékony javaslat felmerül, úgy annak szakmai
kidolgozását a Közszolgáltató elvégzi. A helyzetet minél előbb - az üdülő szezon kezdete előtt szükséges megoldani. Sok lakossági panasz, illetve egyéb bejelentés érkezik az illegális szemét
lerakásokról, mely a nyári szezonban megsokszorozódik.
Mindannyiunk érdeke - önkormányzatunké éppúgy, mint a lakosságé - a természetünk megóvása,
nemcsak a hulladék begyűjtésével, hanem annak keletkezésével, megelőzésével kapcsolatban is.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Üdülő ingatlanok szemétszállítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá az üdülő ingatlanok
hulladékgyűjtésével, elszállításával kapcsolatos tájékoztatót. Továbbá kérje fel a közszolgáltatót, hogy az
önkormányzati hivatallal együttműködve a javasolt megoldások szakmai kidolgozását a 2016. májusi Képviselőtestületi ülésre terjessze elő.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 03. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. március 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyepmesteri telep felújítása
Nyíri Szmolár Eszter
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselőt-testület!
2015 év II. félévében - hosszas engedélyezési eljárás után - a Gyepmesteri telep és állati eredetű
hulladék átvevő telephely felújítási munkáira megkapta Önkormányzatunk az építési engedélyt. Az
építési engedély birtokában a munkák elvégzéséhez ajánlatokat kértünk be. A beérkezett ajánlatok
érvényesnek bizonyultak, azonban a műszaki ajánlatok tükrében a pénzügyi fedezet a tavalyi évben
nem állt rendelkezésre.
Figyelembe véve a 2015. évi ajánlatokat, a 2016. évi költségvetésben külön soron elkülönítésre
került a szükséges anyagi fedezet. Az SZMSZ 28. melléklet III. fejezet 6. pontja szerint a beérkezett
ajánlatokról osztályvezetői szakvélemény alapján a polgármester dönt. A tavalyi év beszerzési
eljárására tett legkedvezőbb ellenszolgáltatást nyújtó és érvényes ajánlatot tevő gazdasági szereplő
a Gyomaszolg Ipari Park Kft. Fekete József ügyvezető úr nyilatkozott, hogy az ajánlati ár 2016.
március 31-ig fenntartható. A gazdasági társaságok átszervezését követően a feladat elvégzésével
a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.-t szükséges megbízni.
A munkálatok magukba foglalják:
a két telep elkülönítését (két külön hatóság engedélyezi),
a hulladék átvevő hely teljes betonozását,
a konténer tároló felújítását,
kút fúrást,
kerítés javítást/pótlást, valamint
a Gyepmesteri telep szociális épületrészének felújítását.
Tárgyi munkák értéke összesen: nettó 9.248.018.- Forint + 27 % ÁFA (fordított ÁFA)
Az előterjesztés mellékletét képezi a Gyomaszolg Kft. árajánlatának munkanem összesítője. A
munkálatokat a téli időjárás elmlútával azonnal szükséges megkezdeni, hogy az - tekintettel a
beruházás tárgyára - még a nyári melegebb időjárás előtt befejezésre kerüljön.
Az engedélyező hatóság útmutatója alapján készült felújítási munkálatokat követően lesz mód arra,
hogy a telephelyeket két, egymástól eltérő hatóság nyilvántartásba vegye.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntési javaslat
jóváhagyására!
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Gyepmesteri telep felújítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el az állati hulladék átvevő telep és
gyepmesteri telep felújítási munkálatainak megrendeléséről szóló tájékoztatót.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 03. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. március 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Top-1.2.1 Turisztikai pályázat
Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2016. január 28-án a Széchenyi 2020 keretében megjelent a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés pályázati felhívás.
A felhívás keretében támogatható tevékenységek:
A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése
A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztése
Rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése
Kulturális vonzerőkön alapuló térségi hálózatok – tematikus utak – kialakítása, meglévők fejlesztése
Ökoturisztikai fejlesztések
Természeti értékek bemutatására alkalmas helyszínek (Pl.: Natura 2000 területek, natúrparkok,
vadasparkok, állatkertek, történeti és gyűjteményes növénykertek egyéb természeti területek) ökoturisztikai
fejlesztései
Kisvasutak, erdei vasutak (kizárólag keskeny nyomtávú) turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése
Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések
Kerékpáros turizmus fejlesztése
Természetes fürdőhelyek (a 78 / 2008. (IV.3). Kormányrendelet alapján fürdőzési célra engedélyezett víz és
a hozzá tartozó vízparti terület) turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése
Vízi turizmusfejlesztése a térség természeti adottságaira épülő aktív turisztikai kínálatának bővítése
érdekében
Horgászturizmus fejlesztése
Az önállóan támogatható tevékenységek elemeire épülő turisztikai termékcsomagok létrehozása.
Jelentős turisztikai attrakcióval rendelkező települések turisztikai infrastrukturális és szolgáltatói
hiányosságainak felszámolása a komplex élményszerzés érdekében
Támogatási keret Békés megyében:
Támogatási kérelmek benyújtásának időtartama:
Projekt megvalósítására rendelkezésre álló idő:
Igényelhető vissza nem térítendő támogatás:
Támogatási intenzitás:
Támogatási kérelmek várható száma:

2 100 millió Ft
2016.02.25.-2016.04.27
36 hónap
50-1500 millió Ft
100 %
18-23

Projektötlet: A konstrukció keretében támogatási kérelmet tudunk benyújtani a Fűzfás zug horgászturisztikai célú
fejlesztésére, horgászhelyek, horgászversenypálya, megközelítést biztosító út, közösségi tér kialakítására, stégek
fejlesztésére, illetve a szükséges kiszolgáló létesítmény feltételeinek előteremtése érdekében.
A pályázati kiírásnál jelzett időtartamon belül kell a pályázóknak benyújtani a Magyar Államkincstár területileg
illetékes irodájához a megvalósítandó projektötletet. Az elbírálást követően, támogatott projektötlet esetén
támogatási szerződés megkötésére kerül sor, majd ezt követően a projekt előkészítés szakaszában nyílik lehetőség
a pályázatok tényleges kidolgozására és a szerződésben rögzítettek szerinti megvalósítására. A támogatási
kérelmet online pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A benyújtott kérelmet a Támogató hatóság formai és
tartalmi szempontból ellenőrzi. Az irányító hatóság a támogatási kérelemről születő döntés megalapozására döntéselőkészítő bizottságot állíthat fel, amely minden tartalmilag értékelt projektet megvizsgál és elkészíti a döntési
javaslatát. A Döntés Előkészítő Bizottság a döntési javaslatot felterjeszti az Irányító Hatóság vezetőjének. Az Irányító
Hatóság vezetője az értékelő(k) által készített értékelő lap(ok) alapján a támogatási kérelem támogatásáról vagy
csökkentett összköltséggel, csökkentett mértékkel, illetve feltétellel történő támogatásáról, a támogatási kérelem
elutasításáról vagy újraértékeléséről dönt.
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Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg a döntését.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Top-1.2.1 Turisztikai pályázat "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.2.1-15 Társadalmi
és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés pályázati kiírásra a Fűzfás zugi holtág horgászturisztikai
célú fejlesztésére.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a szükséges jognyilatkozatok és intézkedések
megtételére.
A Képviselő-testület felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a projekt támogatása esetén a kidolgozott
pályázati dokumentációt a végleges költségvetéssel együtt terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 04. 27.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. március 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Nagylaposi játszótér eszközeinek bővítése
Szabóné Galambos Éva
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évben játszóteret alakított ki a Gyomaendrőd
Mester utcában. A játszótéren egy kétüléses lengőhinta, egy mérleghinta és egy rugós nyuszi került telepítésre.
Ebben az évben képviselői javaslatra felmerült annak a lehetősége, hogy a játszótéri eszközök száma bővítésre
kerüljön egy "Vár I." elnevezésű kombinált eszközzel. A „Vár I." központi eleme egy nagytorony. Egyik oldalán egy
csúszda (rozsdamentes fém), szemközti oldalán pedig egy létrás mászóháló helyezkedik el.
Árajánlatokat kértünk a kombinált eszközre a kecskeméti Hetes Kft-től, Nyisztor Zoltánné egyéni vállalkozótól és a
Magyar Játszótér Kft-től. A beérkezett ajánlatok alapján a legkedvezőbb árajánlatot a Magyar Játszótér Kft. adta,
mely alapján a kombinált eszköz telepítéssel bruttó 900.000,- Ft-ba kerül. Az árajánlatban az ütéscsillapító
kialakítása további költséggel (15 m3 homok) jár.
A fenti ajánlati összeg nem fér bele a működési céltartalékba helyezett (képviselői tiszteletdíjról való lemondás)
840.000.-Ft-os összegébe. Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a játszótéri eszköz telepítése
megvalósuljon, abban az esetben a 2016. évi költségvetésben játszótér építésre elkülönített 5 millió forint terhére a
különbözetet biztosíthatja.
A játszóteret használatba venni csak a Magyar Szabványügyi Testület által végzett, a biztonsági követelményeknek
való megfelelést ellenőrző vizsgálatot követően lehet, melynek költségét az árajánlat nem tartalmazza (kb. 40.000
Ft)
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntési javaslat
"Nagylaposi játszótér eszközeinek bővítése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Nagylaposi játszótéren 1 db „Vár I."
elnevezésű játszótéri eszköz telepítését, melynek bruttó költsége 900.000 Ft. A játszótéri eszközbeszerzés forrását
840.000,- Ft erejéig a 2/2016. (II.12.) költségvetési rendelet 7. mellékletének 34. sorából biztosítja, a fennmaradó
60.000,- Ft-ot pedig a 8. melléklet 33. sorából. A 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor a
működési céltartalékok között megtervezett 840.000,- Ft kerüljön átcsoportosításra a fejlesztési kiadások közé.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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A tervezett kombinált eszköz:

18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. március 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Templom – zugi 7701/4 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!
Roszik Ivett Kitti (Gyomaendrőd, Bajcsy u. 78. szám) résztulajdonos meg kívánja vásárolni a gyomaendrődi ingatlannyilvántartásban 7701/4 hrsz.-ú kivett, lakóház, udvar megnevezésű ingatlannak a önkormányzatunk
tulajdonában lévő 2882/3062-ed hányadát.
Az ingatlan résztulajdona az állami vállatok privatizációja során került bejegyzésre az önkormányzat javára, oly
módón, hogy a felépítmény a jogutód Csabai Konzervgyár Rt. tulajdonát képezte. A földhivatali
ingatlan–nyilvántartásban nem válik el az épület és a telek tulajdonjoga.
A Csabai Konzervgyár Rt. tulajdonát képező felépítményt 2000-ben értékesítette. Gyomaendrőd Város
Önkormányzata, mint társtulajdonos lemondott a felépítmény elővásárlási jogáról.
Az építményt a 2000. március 27.-én kelt adásvételi szerződés alapján Roszik János 5500 Gyomaendrőd, Bajcsy
Zs. u. 78. szám alatti lakos vásárolta meg. Később 2011-ben Roszik Ivett Kitti tulajdonába került a 180/3062 tulajdoni
hányad.
Összegzésképpen: Gyomaendrőd Város Önkormányzata a telek területéből a 2882/3062 tulajdoni részét tudja
értékesíteni.
A polgári jogról szóló törvény [2013. évi V. törvény 5:81.§ (1) bekezdés] alapján az ingatlan tulajdonosait egymással
szemben elővásárlási jog illeti meg.
Az önkormányzati kataszterben a 7701/4 hrsz.-ú ingatlan 2882/3062 tulajdoni rész a forgalomképes üzleti vagyon
kategóriájába tartozik.
A nyílt eljárásban történő értékesítés során az előterjesztéshez mellékelt értékbecslés alapján induló árat
4.600.000,- Ft összegben javaslom meghatározni.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés b) pontja alapján 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 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
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"Pályázati felhívás"
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 7701/4 hrsz.-ú ingatlan 2882/3062ed tulajdoni hányadának értékesítésre nyílt pályázati pályázatot hirdet az alábbi kiírás alapján.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124

Gyomaendrőd, Templom – zugban lévő 7701/4 hrsz.-ú ingatlan 2882/3062-ed tulajdoni hányadának
értékesítésére
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

I. 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

II. A pályázati eljárásban részt vehet:
1. Természetes személy,
2. Azon, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1)
pontjában meghatározott átlátható szervezet,
3. 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.
III. Az ingatlan bruttó induló vételára: 4.600.000,- Ft.

IV. Az ingatlan leírása
Helyrajzi szám

Az ingatlan főbb adati, jellemzői, egyéb megjegyzés
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Gyomaendrőd, Templom-zug, üdülő övezet. Megjelölése
kivett, lakóház, udvar. Az ingatlan 3062 m2
területnagyságú. Az ingatlanból 2882/3062-ed az
önkormányzat tulajdona.
7701/4 hrsz.

Az ingatlanon lévő épület 1/1 külön tulajdonban van,
amely nem képezi az értékesítés részét. Az értékesítés
tárgyát a telek képezi.
A 180/3062-ed tulajdonostársat elővásárlási jog illeti meg.

V. Elővásárlási jog kikötése
Gyomaendrőd Város Önkormányzata elővásárlási jogot köt ki arra az esetre, amennyiben a nyertes pályázó, majd
tulajdonos a későbbiekben értékesíteni kívánja az ingatlant. Az elővásárlási jog ténye bejegyeztetésre kerül a
földhivatali
ingatlan-nyilvánatratásba.
Az
elővásárlási
jog
gyakorlására
vonatkozó
nyilatkozat
kiadására rendelkezésre álló idő 30 nap.
VI. A szabályozási terv előírásai.
Az ingatlanok vízpartiak, üdülő övezetben vannak. A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.)
önkormányzati rendelet alapján az ingatlanokra az „Üh" jelű építési övezet előírásai vonatkoznak.
VII. A pályázat benyújtásának módja
1. Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, Városüzemeltetési Osztály (Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
2. Módja: Az ajánlattevők ajánlataikat zárt borítékban legalább 2 példányban aláírva, postai úton, személyesen vagy
meghatalmazott útján nyújthatják be. Az ajánlat 1 példányát minden oldalon aláírva, "eredeti" megjelöléssel kell
ellátni. A borítékon fel kell tüntetni „Templom – zugban lévő 7701/4 hrsz.-ú ingatlan telekrész értékesítése" szöveget.
3 Ideje: 2016. április 22. 1000 óra.
VIII. Pályázati biztosíték
1. A meghirdetett ingatlanra az induló ár 10 %-át kitevő 460.000,- Ft pályázati biztosíték utalását el kell indítani az
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 53200125-11062402 számlára, és annak bizonylat másolatát az
ajánlatához kell csatolni.
2. A pályázati eljárás során azon ajánlattevők, akik nem nyertek, azoknak a befizetett előleg visszautalásra kerül, az
eredmény megállapítását követő 3 napon belül. A nyertes ajánlattevő döntése alapján szintén kérheti az előleg
visszautalását, vagy annak beszámítását a vételárba.
3. Nem jár vissza a biztosíték, ha a pályázati kiírás szerint az a megkötött szerződést biztosító
mellékkötelezettséggé alakul át, továbbá akkor sem, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát
visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.
IX. Ajánlati kötöttség, az eltérés joga
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ajánlatát 30 napig tartja. Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége a felhívásban
megjelölt ajánlattétel beadási határidő lejártával kezdődik. Az ajánlattevő ajánlatát e határidő lejártáig módosíthatja
vagy visszavonhatja. Az ajánlattevő az ajánlatához a versenyeztetési eljárás nyertese megállapításának időpontjától
számított 30 napig kötve van.
2. Az ajánlattevő, a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig az ajánlatát bármikor visszavonhatja.
X. Pályázati ajánlat
A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:
1. a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
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2. a vételár összegére,
3. az ajánlati kötöttségre vonatkozóan
4. a Gyomaendrőd Város Önkormányzatát megillető elővásárlási jog elfogadására.

XI. A pályázati anyagok beérkezése, felbontása

A határidőben beérkezett pályázatok felbontásán a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési
Osztálynak kijelölt tagjai vesznek részt.

XII. Az ajánlatok bontásának helye, és időpontja

1. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme (Gyomaendrőd, Selyem út 124.), 2016. április 22. 1100
óra.
2. Ajánlatkérő a pályázati kiírásban szereplő feltételek szerint értékeli ajánlattevők ajánlatát. Az ajánlat akkor
tekinthető érvényesnek, ha úgy az ajánlat, mint az ajánlattevő a fentiekben leírt követelményeknek megfelel és az
ajánlattevő az ajánlatához csatolta az előírt mellékleteket, illetve elfogadó nyilatkozatában a pályázat feltételeinek
elfogadásáról nyilatkozott.

XIII. Pályázatok értékelése, elbírálása
1. A pályázatokat Gyomaendrőd Város Képviselő–testülete bírálja el. A pályázat nyertese az, akit Gyomaendrőd
Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján a kiírásban foglalt szempontok és az önkormányzat
tulajdonosi érdekeinek összességében a legmegfelelőbb ajánlatot tette. Az induló árnál alacsonyabb ajánlatot nem
lehet tenni.
2. A pályázati eljárás a beérkezett érvényes pályázatok ismeretében Gyomaendrőd Város Képviselő–testülete a
soron következő ülésén hozza meg a döntését.
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzata fenntartja azon jogát, hogy pályázatok ismeretében – akár indokolás nélkül
is – az eljárást eredménytelennek minősítse.

XIV. Szerződéskötés feltételei
1. A pályázat nyertesével az Önkormányzat a döntést követő 15 napon belül szerződést köt.
2. Vételár megfizetése: Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
3. Az adásvételi szerződés elkészíttetése, az ügyvédi költség, valamint a földhivatali eljárás díjai a vevőt terhelik.
4. A 2013. évi V. törvény 5:81. § (1) bekezdése alapján a 7701/4 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosait egymással szemben
elővásárlási jog illeti meg. A nyertes ajánlattevővel aláírásra kerülő szerződéskötéstől számított 15 napon belül az
elővásárlásra jogosult elővásárlási jogának gyakorlásáról írásban nyilatkozhat.
5. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. §-a alapján, a jogszabályi feltételek fennállása esetén (az
ingatlan vételára eléri a jogszabályban meghatározott értéket), a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan
értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Ezen jogosultság az
államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a földre, illetve a föld tulajdonosának az épületre fennálló
elővásárlási jogát megelőzően illeti meg.
6. Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló határidőben – meghiúsul,
vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződést nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a
kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő pályázóval – azonos feltételek
mellett – szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni.
7. A nyertes pályázó helyébe lépő pályázóval csak akkor köthető szerződés, ha
a) a pályázati kiírás erre lehetőséget adott, továbbá
b) a pályázat eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt ajánlattevőt erről külön értesítették, továbbá
c) a szerződésnek a kiíró által történő – a 6. pontban foglalt okok miatti – felmondása vagy attól történő elállása
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esetén a szerződéskötéstől számított 6 hónap még nem telt el.
XV. Egyéb információk
1. A pályázat eredménye az elbírálást követően 7 munkanapon belül írásban kerül közölésre, valamennyi
ajánlattevővel.
2. A pályázat felhívás megjelenik: a Gyomaendrőd Város honlapján ( www.gyomaendrod.hu) illetve a Gyomaendrődi
Hírmondó írott sajtóban.
3. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési
Osztályán lehet kérni munkanapokon 800 és 1400 között. Az ingatlan a helyszínen előre egyeztetett időpontban
megtekinthető.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI
SZAKVÉLEMÉNY

A Gyomaendrőd, Templom – zug 7701/4 hrsz.-ú ingatlan 2882/3062-ed tulajdoni hányad
becsült forgalmi értékének megállapításáról

Készült: 2016. március 9.

Készítette:

Csényi István
Ingatlanforgalmi szakértő
Törzslap száma: 72/07/1999
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I. ÉRTÉKLAP

A Gyomaendrőd, Templom – zug 7701/ 4 hrsz.-ú ingatlan 2882/3062-ed tulajdoni hányad
becsült forgalmi értéke

4.600.000 Ft, azaz: Négymillió-hatszázezer Ft.

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

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

Gyomaendrőd, 2016. március 9.
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II. AZ INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKE
I.

Előzmények, helyszíni szemle

Gyomaendrőd Város Polgármestere ( 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám ) megbízást
adott arra, hogy a Gyomaendrőd, Templom - zug 7701/4 hrsz.-ú ingatlan 2882/3062-ed
tulajdoni hányad becsült forgalmi értékéről készítsek ingatlanforgalmi szakértői véleményt.
Az értékbecslés célja: a telekrész értékesítése előtt a becsült forgalmi érték meghatározása. A
területek hasznosítása Képviselő - testületi hatáskörben hozott döntés alapján történik.
Az ingatlant helyszíni szemrevételezés útján a TEGOVOFA irányelveit figyelembe véve
értékeltem. Vizsgáltam az ingatlanok elhelyezkedését, megközelíthetőségét, környezetét.
A becsült értéket piaci összehasonlító adatok alapján határoztam meg.
Az önkormányzati kataszterben a 7701/4 hrsz.-ú ingatlan 2882/3062-ed tulajdoni hányada az
ingatlan az üzleti kategóriájába tartozik, amely forgalomképes.
II. Az ingatlanok leírása
Az ingatlanok nyilvántartási adatai
Az ingatlan elhelyezkedése:
Helyrajzi szám:
Tulajdoni hányad:

Jellege:
Terület nagysága:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:

Gyomaendrőd, belterület Templom - zug
7701/4
1. Gyomaendrőd Város
Önkormányzata 2882/3062-ed,
2. Roszik Ivett Kitti 180/3062-ed.
Kivett
3062 m2
lakóház, udvar
Az önkormányzati tulajdonrész
Tehermentes

Az ingatlan üdülő övezetben található a „Pájer Kemping” után. Megközelítésük földúton. A
közművek közül a telekre áram van bekötve
Az ingatlan résztulajdona az állami vállatok privatizációja során került bejegyzésre az
önkormányzat javára, oly módón, hogy a felépítmény a jogutód Csabai Konzervgyár Rt.
tulajdonát képezte. A földhivatali ingatlan – nyilvántartásban nem válik el az épület és a telek
tulajdonjoga.
A Csabai Konzervgyár Rt. tulajdonát képező felépítményt 2000. évben értékesítette.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint társtulajdonos lemondott a felépítmény
tekintetében az elővásárlási jogáról.
Az építményt a 2000. március 27.-én kelt adásvételi szerződés alapján Roszik János 5500
Gyomaendrőd, Bajcsy Zs. u. 78. szám alatti lakos vásárolta meg. Később 2011. évben Roszik
Ivett Kitti tulajdonába került a 180/3062 tulajdoni hányad rész.

4
Összegzésképpen Gyomaendrőd Város Önkormányzata a telek területéből a 2882/3062
tulajdoni részét tudja értékesíteni.
A polgári jog [2013. évi V. törvény 5:81.§(1)] alapján az ingatlan tulajdonosait egymással
szemben elővásárlási jog illeti meg.
Az önkormányzati kataszterben a 7701/4 hrsz.-ú ingatlan a forgalomképes üzleti vagyon
kategóriájába tartozik.
A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján az
ingatlanokra az „Üh” jelű építési övezet előírásai vonatkoznak, melyek az alábbiak.
12. § (1) Az Üh jelű hétvégi házas övezet területén:
a) Az épületek vízparti telekhatártól legalább 15 m-re, úttengelytől legalább 10 m-re
helyezendők el.
b) Az építési telkek újonnan történő beépítésére vonatkozó paramétereit az építési övezeti jel
tartalmazza.
c) Tömör kerítés nem építhető
d) Közműellátás szintje: teljes, kivétel külterületen, ahol a részleges közművesítettség is
elégséges.
e) Sz (szabadon álló) jelű beépítési mód esetén a beépítés 12 m telekszélességig szabadon
álló, 9 m telekszélességig az adottságok függvényében ikres, vagy oldalhatáron álló. A 9 mnél keskenyebb telek újonnan nem építhető be.
f) K (kialakult) jelű beépítési mérték és telekterület esetén új épületet a meglévő épületek
figyelembe vételével, az illeszkedés szabályai szerinti építési helyen szabad építeni.
(2) Az Üh jelű építési övezetekben új építés esetén a következő paraméterek biztosítandók:
Jel Övezeti jel Beépítési mód Max.
beépítettség
(%)
Üh1 Üh Sz
4,5
Üh2 Üh Sz
3,5
Üh3 Üh O
4,5
Üh4 Üh O
4,5
Üh5 Üh O
4,5
Üh6 Üh Sz
4,5
Üh7 Üh O
4,5

10 Szabadonálló
800
10 Szabadonálló
500
20 Oldalh. álló
360
20 Oldalh. álló
K
K Oldalh. álló
K
10 Szabadonálló
500
20 Oldalh. álló
360

10

Min/max
építménymagasság
(m)
4,5

Min.
telekterület
2
(m )

Min.
zöldfelület
(%)

Előkert
min (m)

Oldalkert
min (m)

Hátsókert
min.(m)

800

60

5

3

15

10

3,5

500

60

5

3

6

20

4,5

360

60

5

4

6

20

4,5

Kialakult

60

5

4

6

Kialakult

4,5

Kialakult

Kialakult

5

4

6

10

4,5

500

60

5

3

6

20

4,5

360

60

5

4

6

(3) Az Üh jelű építési övezetben legfeljebb két üdülőegységes üdülőépületek építhetők.
(4) Az építési övezetben az országos érvényű előírások alapján elhelyezhető egyéb különálló
épületek és melléképítmények az építési telek előkert felőli oldalától távolabb, az üdülőépület
által takartan, az építési helyen belül helyezendők el.
A 7701/4 ingatlantra a táblázatban az Üh 1 sor előírásai vonatkoznak.
A rendelkezésre álló adatok alapján a kiinduló fajlagos forgalmi értéket 1.600 Ft/m2
összegben határoztam meg.
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A beépítetlen terület ( építési telek, művelés alól kivont, beépítetlen terület ) értékkorrekciószorzó értékének meghatározása.
Sorszám

Megnevezés

1

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

2
3
4
5
6
7

A fajlagos értéktől való A fajlagos értéktől való Megjegyzés az eltérés
eltérés Korrekciós
eltérés Korrekciós
tartalmára vonatkozóan
tényező 1.
tényező 2.

0,9
1,1

a telken lévő épület
külön tulajdonban van
Templom-zug, üdülő –
pihenő övezet

1,00

Korrigált érték: 7701/4 hrsz. : 1.600 Ft/m2.
A korrigált fajlagos értékkel meghatározott telekár:
7701/4 hrsz.: 1.600 Ft/m2 x 2882 m2 = 4.611.200,- Ft, kerekítve: 4.600 eFt.

A becsült forgalmi érték meghatározása hozamszámítással nem lehetséges mivel ezen a
részen üres telek bérbeadása nem jellemző.
III. Értékbecslés
Az ingatlan értékét az érvényben lévő jogszabályok és a kialakult, elfogadott nyugat –
európai, valamint a hazai szakmai gyakorlat szerint:
Az ingatlan értékét
Forgalmi értéke alapján kell megállapítani.
A forgalmi értékét befolyásolja:
 A település jellege,
 A településen belüli fekvés,
 Az elhelyezkedés,
 A megközelíthetőség,
 Az infrasruktúra,
 A beépíthetőség,
 A környezetvédelem,
 A műszaki kialakítás,
 Az állag és állapot,
 A hasznosíthatóság,
 Az újraelőállítási költségek,
 A várható hozam,
 A kereslet – kínálat, stb.
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Értéknövelő tényező:
-

üdülő övezetben való elhelyezkedése.

Értékcsökkentő tényező:
- csak áram közműbekötéssel rendelkezik.
IV. Összefoglalás
Gyomaendrőd Város Polgármestere ( 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám ) alapján
elvégeztem az
a Gyomaendrőd, Templom – zug 7701/4 hrsz-ú ingatlan 2882/3062-ed tulajdonrész
értékbecslését
A rögzített adatok, számítások alapján az ingatlan tulajdonrész becsült forgalmi értéke
kerekítve a településen, az ingatlanpiaci helyzet alapján és az árak figyelembevételével:
4.600.000 Ft, azaz: Négymillió-hatszázezer forint
V. Záradék
Az értékelési bizonyítvány egészként kezelendő, abból részletet kivenni és azt önállóan
értelmezni nem lehet.

Gyomaendrőd, 2016. március 9.

Csényi István
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Összehasonlító hirdetési adatok
1. Gyomaendrőd vonzáskörzetében megóvott szép környezetben, tájvédelmi területen, a
Kőrös Peresi-holtágán közvetlen vízparti, kerítéssel körülkerített 831m2-es építési telek. A
telekre az áram 2 éve lett bekötve. Megközelítése aszfaltozott és köves úton lehetséges.
Kitűnő hely a nyugodt pihenésre, feltöltődésre, remek horgásztelek, vadonatúj stéggel.
Irányár: 1.350 eFt. Fajlagos ár: 1.624,- Ft/m2.

2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a szomszédos 7701/9 hrsz.-ú 2676 m2 nagyságú
telket 2015. év végén 4,8 millió Ft összegben értékesítette. A telek áram és vízközművel
ellátott, a rajta lévő épület külön tulajdonban van. Fajlagos ár: 1.794,- Ft/m2.

3. A közel múltban a Hantoskerten egy 375 m2-es telek, valamint egy 336 m2 területű
könnyűszerkezetű épülettel ellátott telek összesen 6 millió Ft összegben kelt el. A
visszaszámított fajlagos telekár: 3.766 Ft/m2.
4. Gyomaendrőd endrődi részén, a Soczó-Zug belső oldalán eladó egy 1795 m2-es telek
közvetlen a vízpartnál. Burkolt úton lehet megközelíteni, elektromos vezeték a telek előtt
található. A telek üdülőövezetbe tartozik, maximálisan nettó 80 m2-es alapterületű nyaraló
építhető rá. Ár: 2,9 millió Ft. Fajlagos ár: 1.615,- Ft/m2.

5. Az Önkormányzati Hivatal hagyatéki eljárás ügyei során a Templom – zugban található
1600 m2 – 1900 m2 vízparti ingatlanok 2,5 – 3 millió Ft összegben lettek értékelve. Fajlagos
ár: 1.570,- Ft/m2 körül.
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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. március 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Giricz Máté kérelme
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Giricz Máté ( 5502 Gyomaendrőd, Zöldfa utca 6. ) helyben lakó földműves haszonbérlője a Gyomaendrőd, külterület
02284/14;17;19, 02287/5, 02290/2;3 hrsz.-ú termőföldeknek. A bérleti jogviszony 2016. október 31. napjával lejár.
Giricz Máté a bérlet földterületeken rizstermesztést folytat. A vonatkozó vízjogi engedélyekkel és az árasztáshoz
szükséges műtárgyakkal rendelkezik. A rizstermesztéshez a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség által kiadott vízjogi üzemeltetési engedély 2016. május 31. napjáig hatályos. A vízjogi
engedély meghosszabbításához legalább 5 évre szóló bérleti jogviszony igazolása szükséges. Ezért Giricz Máté
kéri, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata biztosítsa 2016. október 31. napját követően a bérleti jogviszony
elnyerésének lehetőségét.
Kimutatás a bérelt területekről
Bérleti díj
Helyrajzi szám

Terület ( ha )

Művelési ág

Aranykorona érték

02284/14
02284/17
02284/19
02287/5
02290/2
02290/3
Összesen:

15,2636
9,0040
1,3686
11,9057
20,7034
18,5570
76,8023

szántó
szántó
legelő
szántó
szántó
szántó

310,14
175,03
7,12
256,87
412,33
373,37
1534,86

( kg*Ak*tőzsdei
átlagár)
25
25
25
25
25
25

Bérlő a földterületeket az elvárásoknak megfelelően megművelte. A 2015. évi haszonbérleti díjat határidőre (
2.111.851,- Ft ) megfizette.
A termőföldeken a rizstermesztéshez szükséges műtárgyak Gyomaendrőd Város Önkormányzat tulajdonát képezik.
Giricz Máté a kérelmében kijelenti, hogy a műtárgyakon elvégzett cserék, felújítások és karbantartások ellenértékét
nem kéri megtéríttetni az önkormányzattól a bérleti jogviszony lejártát követően.
A termőföldek Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) rendeletében meghatározottak szerint az önkormányzat
törzsvagyonát képezik, melyek kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná lettek minősítve.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelete ( továbbiakban: vagyonrendelet ) 15. § rendelkezései
alapján forgalomképtelen vagyon tulajdonjogát nem érintő az egy évet meghaladó használatba-, illetve
bérbeadásáról a Képviselő-testület dönt.
A vagonrendelet 23. § -a alapján a mezőgazdasági művelésű ingatlanok hasznosításának előkészítése és a
Képviselő - testületi döntés végrehajtása a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság feladata.
A haszonbérletbe adható ingatlanok éves bérleti díját művelési áganként, belterületre és külterületre bontva a
Képviselő-testület határozza meg.
A vagyonrendelet 9. § (1) bekezdés a) pontja alapján eltérő törvényi rendelkezés hiányában 1.000.000.- Ft éves
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bevételt meghaladóan az önkormányzati vagyon használatba
versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére történhet.

-

vagy bérbeadása kizárólag nyilvános

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény alapján a bérleti jogviszony az erdőnek
minősülő földek kivételével legfeljebb 20 évre köthető. A Nemzeti vagyonról szóló törvény vagyonhasznosításra
vonatkozó szabályozásai alapján a szerződés legfeljebb egy alkalommal és legfeljebb 5 évvel hosszabbítható meg.
Giricz Mátéval a termőföldek bérletére a szerződések 1996. október 1-én, valamint 1998. június 14-én kerültek
megkötésre. A bérleti jogviszonyokat Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete többször meghosszabbította.
Figyelemmel a jogszabályra a 20 évre köthető bérleti jogviszony korlát 2016 és 2018 években letelik. Ezért javaslom
a termőföldek haszonbérletének meghirdetését nyílt pályázati eljárás keretében.
A földhaszonbérlet időtartamára 10 évet javaslok meghatározni, termőföld speciális jellege, illetve a vízjogi
engedélyezés 5 éves ciklusai miatt, az alábbi feltételek szerint:
1. A mezőgazdasági ingatlan egészére kell ajánlatot tenni. A haszonbér minimum ajánlata: az adott évre
vonatkozó egységes területalapú támogatás összege.
2. A szerződéskötés jogát az nyeri, aki a versenytárgyaláson legmagasabb bérleti díjat kínálja.
3. A bérleti jogot elnyerőnek a versenytárgyalást követően 15 napon belül szerződést kell kötnie.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Pályázati felhívás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező 02284/14;17;19,
02287/5, 02290/2;3 helyrajzi számú termőföldek határozott idejű haszonbérletére egyfordulós, nyílt pályázatot hirdet
az alábbi felhívás szerint.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Gyomaendrőd Város Önkormányzata nyílt pályázatot hirdet meg Gyomaendrőd, Külterület 02284/14;17;19, 02287/5,
02290/2;3 helyrajzi számú termőföldek haszonbérletére.

1. A haszonbérleti jog időtartama: 2016. november 1. napjától kezdődően 10 év.

2.

A haszonbérleti eljárásban pályázóként részt vehet:

A) Az a természetes személy, akit a földhivatal a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint
a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm.
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rendelet (a továbbiakban: Fr.) alapján földművesként nyilvántartásba vett, illetve a pályakezdő gazdálkodó (az a 16.
életévét betöltött belföldi természetes személy, illetve tagállami állampolgár, aki a föld tulajdonjogának
megszerzésére vonatkozó jognyilatkozat megtételének időpontjában Magyarországon bejelentett lakóhelyén
életvitelszerűen tartózkodik, nem rendelkezik az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes államban, valamint a nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá eső államban
fekvő föld tulajdonjogával, és a Földforgalmi törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott
mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik).

B) Az a gazdálkodó szervezet, amelyet a földhivatal az Fr. alapján mezőgazdasági termelőszervezetként vagy
újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetként nyilvántartásba vett.

Nem vehet részt olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely nem
minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átlátható szervezetnek.

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.
3. A pályázati eljárás tárgyát képező termőföldek főbb adatai:

Helyrajzi szám
02284/14
02284/17
02284/19
02287/5
02290/2
02290/3
Összesen:

Terület ( ha )
15,2636
9,0040
1,3686
11,9057
20,7034
18,5570
76,8023

Művelési ág
szántó
szántó
legelő
szántó
szántó
szántó

Aranykorona érték
310,14
175,03
7,12
256,87
412,33
373,37
1534,86

A termőföldeken rizstermesztés folyik. A termőföldeken a rizstermesztéshez szükséges műtárgyak Gyomaendrőd
Város Önkormányzat tulajdonát képezik.

4. A versenytárgyalásra a pályázat benyújtásának

Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, Városüzemeltetési Osztály (Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
Módja: Az ajánlattevők ajánlataikat zárt borítékban 1 példányban aláírva, postai úton, személyesen vagy
meghatalmazott útján kötelesek benyújtani. Az ajánlatot minden oldalon aláírva, "eredeti" megjelöléssel kell ellátni. A
borítékon fel kell tüntetni „termőföldek bérbeadása" szöveget.
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Határideje: 2016. április 18. 1000 óra.

5. Pályázati biztosíték:

1. A meghirdetett termőföldekre 10.000,- Ft/termőföld pályázati biztosíték utalását el kell indítani az Endrőd és
Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 53200125-11062402 számlára. A pályázati biztosíték rendelkezésre
bocsátásának határideje legkésőbb a pályázat benyújtására nyitva álló határidő utolsó napja ( 2016. április 18. ). A
versenytárgyalás megkezdésekor a pénzintézet által kiadott bizonylattal igazolni kell az előleg átutalásának
elindítását.

2. 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 bérleti
díjba.

6. Ajánlati kötöttség, ajánlat visszavonása

Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ajánlatát 30 napig tartja. Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége a felhívásban
megjelölt ajánlattétel beadási határidő lejártával kezdődik. Az ajánlattevő ajánlatát e határidő lejártáig módosíthatja
vagy visszavonhatja. Az ajánlattevő az ajánlatához a versenyeztetési eljárás nyertese megállapításának időpontjától
számított 30 napig kötve van.
Az ajánlattevő, a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig az ajánlatát bármikor visszavonhatja.

7. Pályázat érvényességének feltételei

A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:
1. a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
2. a bérleti díj mértékére,
3. nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt,
4. tevékenységét nem függesztette fel, vagy nem függesztették fel,
5. nincs az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja szerinti, 60 napnál régebben lejárt
esedékességű köztartozása, helyi adó tartozása,
6. a birtokba lépés időpontjában nem esik a Földforgalmi tv. 16. § (2) és (3) bekezdéseiben foglalt, birtokolható
(birtok: a jogosult tulajdonában, haszonélvezetében vagy bármely más érvényes jogcímen használatában álló
valamennyi föld) területek nagyságára vonatkozó korlátozás alá,
7. az ajánlatában közölt csak az üzleti titok körébe tartozó adatoknak az elbírálása utáni nyilvánosságra hozatalára,
vagy annak megtiltására.

A Kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy a fenti nyilatkozatokat alátámasztó dokumentumokat, igazolásokat a
részletes Pályázati Kiírásban foglaltak szerint kell a pályázathoz csatolni.
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Az Önkormányzat a pályázati kiírásban szereplő feltételek szerint értékeli ajánlattevők ajánlatát. Az ajánlat akkor
tekinthető érvényesnek, ha úgy az ajánlat, mint az ajánlattevő a fentiekben leírt követelményeknek megfelel és az
ajánlattevő az ajánlatához csatolta az előírt mellékleteket, illetve elfogadó nyilatkozatában a pályázat feltételeinek
elfogadásáról nyilatkozott.

8. A versenytárgyalás lefolytatása

Az ajánlatok értékelését követően az érvényes ajánlatot tevők között versenytárgyalás kerül lefolytatásra.

A versenytárgyalás időpontja:
2016. április 18. 14 00

Helye:

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

A versenytárgyalás lefolytatására Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottságot bízza meg.

9. Pályázatok értékelése, elbírálása

A pályázatokat Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete bírálja el a versenytárgyaláson tett ajánlatok alapján. A
pályázat nyertese az, akit Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete döntése alapján a kiírásban
foglalt szempontok és az önkormányzat tulajdonosi érdekeinek összességében a legmegfelelőbb ajánlatot tette. Az
induló bérleti díj mértékénél alacsonyabb ajánlatot nem lehet tenni.

A pályázati eljárás a beérkezett érvényes pályázatok ismeretében Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a soron
következő ülésén hozza meg a döntését.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata fenntartja azon jogát, hogy pályázatok ismeretében – akár indokolás nélkül is
– az eljárást eredménytelennek minősítse.

10. Az előhaszonbérleti jog gyakorlásának módja

A haszonbérleti szerződést Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján közzé kell tenni.
A közlés kezdő napja a haszonbérleti szerződésnek a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztését
követő nap. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 2013. évi CXXII. tv. rendelkezései szerint meghatározott
előhaszonbérleti jog jogosultja a közlést kezdő napjától számított 15 napos jogvesztő határidőn belül tehet a
haszonbérleti szerződésre elfogadó, vagy az előhaszonbérleti jogáról lemondó jognyilatkozatot. Az előhaszonbérleti
jogról való lemondásnak kell tekinteni, ha az előhaszonbérletre jogosult az e bekezdésben meghatározott határnapig
nem nyilatkozik.
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11. Az ellenszolgáltatás, amelynél kedvezőtlenebb ajánlat nem tehető

A haszonbér minimum ajánlata: az adott évre vonatkozó egységes területalapú támogatás összege.

A Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy a pályázó a fentiekben rögzítettől alacsonyabb mértékű díjra nem tehet
ajánlatot. Az a pályázat, amelyik a fentiekben rögzítetteknél kedvezőtlenebb ellenszolgáltatás megajánlását
tartalmazza, az érvénytelennek minősül.

12. Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó előírások

Az eljárás nyertesének a bérleti díjat a bérbeadó által kibocsátott számla alapján az esedékes tárgyév szeptember
30. napjáig, a kézhezvételtől számított 15 napon belül kell megfizetni.

13. Szerződéskötés feltételei

A pályázat nyertese az értesítést követően 15 napon belül szerződést köt.
A haszonbérlőt terheli a jogszabályok által meghatározott művelési kötelezettséggel kapcsolatos feltételek
biztosítása.

A szerződéskötés egyéb feltételei:
Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló határidőben – meghiúsul, vagy a
szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződést nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a
szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő pályázóval – azonos feltételek mellett
– szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni.

14. Egyéb információk

A pályázat eredménye az elbírálást követően 7 munkanapon belül írásban kerül közölésre, valamennyi
ajánlattevővel.

A pályázat felhívás megjelenik: a Gyomaendrőd Város honlapján ( www.gyomaendrod.hu).

A termőföldekkel, illetve a versenytárgyalással kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal Városüzemeltetési Osztályán lehet kérni munkanapokon 800 és 1400 között (Gyomaendrőd, Selyem út 124.
sz. Telefon: (66) 581-238, email: csenyi@pmhiv.gyomaendrod.hu.).
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Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. március 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gutenberg utcai telek értékesítése
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő–testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. februári ülésén a Gyomaendrőd, Gutenberg
utcában lévő 3542/46 hrsz.-ú ingatlan értékesítésre nyílt pályázatot hirdetett [104/2016.(II.25.) önkormányzati
határozat].
A pályázati kiírás fontosabb feltételei az alábbiak voltak:
1. Bruttó induló ár: 464.000,-Ft.
2. A meghirdetett ingatlanra az induló ár 10 %-át kitevő 46.000,- Ft pályázati biztosítékot kell előre megfizetni.

A pályázat nyertese az, akit Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete döntése
alapján a kiírásban foglalt szempontok és az önkormányzat tulajdonosi érdekeinek összességében
a legmegfelelőbb ajánlatot tette. Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2016. március 16. 14:00
óra volt.
Határidőre Rácz Imre (5500 Gyomaendrőd, Móra F. u. 1.) nyújtotta be ajánlatát. Rácz Imre nyilatkozott a pályázati
feltételek elfogadásáról, az ingatlan vételárára bruttó 464.000,- Ft összegű ajánlatot tett, a kiírásban meghatározott
előleget határidőre befizette.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.

Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"A pályázati eljárás eredménye"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Rácz Imre (5500 Gyomaendrőd, Móra F.
u. 1. szám alatti lakos) - Gyomaendrőd 3542/46 hrsz.-ú ingatlan értékesítésre meghirdetett nyílt

pályázati felhívásra beérkezett - ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja és Rácz
Imre 5500 Gyomaendrőd, Móra F. u. 1. szám alatti lakosnak értékesíti a Gyomaendrőd 3542/46 hrsz.-ú beépítetlen
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területet 464.000,- Ft vételáron a pályázati felhívásban meghatározott feltételek szerint. A Képviselő-testület
felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére és a szükséges

jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. március 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2016. évi Környezetvédelmi alapra benyújtott pályázatok
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Bizottság!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi
Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyéb
kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot hirdetett azon civil szervezeteknek támogatására, akik a rendeletekben
foglalt cél szerinti tevékenységükkel hatékonyan segíthetik Gyomaendrőd Város Önkormányzata környezetvédelmi
feladatainak ellátását.
A pályázati felhívás az önkormányzat honlapján, és a helyi újságban jelent meg. A pályázati űrlapok és a pályázat
benyújtásához szükséges egyéb dokumentumok az önkormányzat honlapjáról voltak letölthetők. A rendelet előírásai
szerint a pályázatok előzetes regisztrációt követően kizárólag elektronikus úton nyújthatóak be. A benyújtási határidő
2016. február 29-e éjfél volt.
A meghirdetett pályázatra összesen 8 pályázat érkezett be.
A támogatási kérelmeket formai és tartalmi szempontból a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság bírálja el és tesz javaslatot a támogatás mértékének megállapítására vagy a támogatási
kérelem elutasítására.
A pályázatok, a pályázatok összegzését tartalmazó táblázat, valamint a számolótábla az előterjesztéseket kézbesítő
e-mailben található linkről tölthető le.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a benyújtott pályázatok formai és tartalmi érvényességéről, valamint a
javasolt támogatásról szíveskedjen dönteni.
1. döntési javaslat
"2016. évi Környezetvédelmi alapra benyújtott pályázatok"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a Gyomaendrőd Város Környezetvédelmi Alapról szóló 11/2007. (II.26.) Kt rendelet 8.§-a
értelmében a 2016. évben Környezetvédelmi alapra beérkezett pályázatokat formai és tartalmi szempontból
javasolja érvényesnek/érvénytelennek nyilvánítani.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"2016. évi Környezetvédelmi alapra benyújtott pályázatok"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága Gyomaendrőd Város Környezetvédelmi Alapról szóló 11/2007. (II.26.) Kt. rendeldet 8. §-a értelmében
a 2016. évben Környezetvédelmi alapra benyújtott pályázatokat az alábbiak szerint javasolja támogatni:
S.sz. pályázó

pályázati azonosító

1
2

KOR-001-16
KOR-002-16

Bónom-zug Vizéért Egyesület
Békés Megyei Peresi-holtág Természetvédelmi Egyesület
54

Javasolt támogatás

3
4
5
6
7
8

Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász
Peresi Holtág Környezetvédelmi Egyesület
Templomzugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
Kecsegészug Tájvédelmi és Horgász Egyesület
ULTRAHANG Egyesület a Korszerű Egészségügyi Szaellátásért
Siratói Környezetvédelmi és Horgász Egyesület

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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KOR-003-16
KOR-004-16
KOR-005-16
KOR-006-16
KOR-007-16
KOR-008-16

22. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. március 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Körös-szögi Kistérség - Társulási megállapodás módosítása (2016.01.27.)
Nyíri Szmolár Eszter
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk tagja a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának (továbbiakban Társulás),
így a Társulási Megállapodás módosításához Képviselő-testületi jóváhagyás szükséges. A
Társulási megállapodás IV. 2. pontja értelmében a Társulásban résztvevő képviselő-testületek
mindegyikének minősített többséggel hozott határozata szükséges a megállapodás módosításához.
A Társulás 2016. január 27-ei ülésén döntött a Megállapodás újabb módosítása mellett, mely
döntés előkészítésének dokumentumai jelen előterjesztés mellékletében olvashatók. Röviden
összefoglalava a Megállapodás 4. melléklete rendelkezik a Társulás által alapított Körös-szögi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban Társaság) működésének eljárásrendjéről, így a
megállapodásban ezt két ponton szükséges módosítani:
1. A Társaság működési költségeit lakosságszám arányban kell teljesíteni,
2. A szavazati arányt mindkét pályázat arányainak figyelembe vételével kell meghatározni.
A 2016. január 27-én meghozott döntés kivonata, a döntés előterjesztése, a módosítás szövege,
illetve a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás jelen előterjesztés
melléklete.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntési javaslat
jóváhagyására!
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Körös-szögi Kistérség - Társulási megállapodás módosítása (2016.01.27.)"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulás Társulási Megállapodásának 2016. január 27-ei módosítását az alábbiak szerint:
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Megállapodás Módosítása
1. §
A Társulási Megállapodás 4. számú mellékletének 3. pontja a következők szerint módosul:
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Eredeti szövegzet:
„A társaság működéséhez szükséges költségek fedezetét a tagtelepülések a 2013. évi
lakosságarányosan teljesítik a 2. pont szerint."
Módosított szövegzet:
„A társaság működéséhez szükséges költségek fedezetét a tagtelepülések a tárgyévet megelőző év
állandó lakosságadatával arányosan teljesítik."
2. §
A Társulási Megállapodás 4. számú mellékletének 4. pontja a következők szerint módosul:
Eredeti szövegzet:
„A társaság ügyeiben döntő szavazatok megosztása a tagtelepülések a KEOP-1.1.1/2F/09-112012-0005 azonosítószámú pályázat kapcsán megvalósuló vagyon településenkénti hányada
alapján történik. Azon települések, melyek a pályázatban nem vesznek részt, 1 szavazat illeti meg
az alábbiak szerint:

Vagyon településenkénti
hányada

Település által képviselt
szavazatok száma

Békésszentandrás Nagyközség
Önkormányzata

0%

1

Örménykút Község
Önkormányzata

0%

1

Hunya Község Önkormányzata

0%

1

Csabacsűd Nagyközség
Önkormányzata

0,23 %

2

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

24,91 %

248

Kardos Község Önkormányzata

0,46 %

5

Kondoros Nagyközség
Önkormányzata

37,23 %

371

Szarvas Város Önkormányzata

37,18 %

371

100 %

1000

Összesen:

Módosított szövegzet:
„A társaság ügyeiben döntő szavazatok megosztása a tagtelepülések a KEOP-1.1.1/2F/09-112012-0005 azonosítószámú és KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043 azonosítószámú pályázatok kapcsán
megvalósuló vagyon településenkénti hányada alapján történik. Azon települések, melyek a
pályázatban nem vesznek részt, 1 szavazat illeti meg az alábbiak szerint:

Békésszentandrás Nagyközség
Önkormányzata

Vagyon településenkénti
hányada

Település által képviselt
szavazatok száma

0%

1

Örménykút Község
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0%

1

0%

1

Csabacsűd Nagyközség
Önkormányzata

5,818349 %

58

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

27,958143 %

279

Kardos Község Önkormányzata

0,531297 %.

5

Kondoros Nagyközség
Önkormányzata

29,095103 %

290

Szarvas Város Önkormányzata

36,597107 %

365

100 %

1000

Önkormányzata
Hunya Község Önkormányzata

Összesen:

A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
hatályban maradnak.

Szarvas, 2016. január 27.
Brlás János sk.
a Társulási Tanács elnöke

Dr. Melis János sk.
Szarvas Város Jegyzője

Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 03. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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23. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. március 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a 2015. évi Közbeszerzési Tervről, a 2015. évi közbeszerzési
terv 2. sz. módosítása, valamint a 2016. évi Közbeszerzési Terv
Nyíri Szmolár Eszter
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A jelenleg hatályban lévő Közbeszerzési Szabályzatunk 10.) pontja alapján minden év március 31ig a Közbeszerzési Csoport éves összesített közbeszerzési tervet készít, melyet az Önkormányzat
Képviselő-testülete fogad el.
A Közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell:
- a közbeszerzéseket tárgy szerinti bontásban,
- a közbeszerzéseket az eljárás rendje szerint csoportosítva,
- a közbeszerzési eljárás típusát,
- lefolytatásának tervezett időpontját,
- a beszerzés becsült értékét.
A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 42. § (1) bekezdése
szerint az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők (Önkormányzatunk az 5. § (1) bek. c)
pontja szerinti Ajánlatkérőnek minősül) a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig
éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre
tervezett közbeszerzéseikről, mely közbeszerzési terv nyilvános. A (3) bekezdés szerint a
közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás
lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő
közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is
lefolytathat a módosításra vonatkozó rendelkezések figyelembe vételével.
Mindezeken felül az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési
Adatbázisban - amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a saját
vagy a fenntartója honlapján - közzétenni a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az
elfogadást követően haladéktalanul.
A 3. számú döntési javaslat tartalmazza a 2016. évi tervezett eljárásokat az előírások szerinti
tartalommal.
Az előterjesztés melléklete tartalmazza a 2015. évi közbeszerzési tervről szóló beszámolót,
melynek jóváhagyásáról az 1. sz. döntési javaslat szól. A 2015. évi közbeszerzési tervbe az év
végén lefolytatott "Közlekedés Operatív Program KÖZOP–3.5.0-09-11 kódszámú támogatási
program keretében Gyomaendrőd, 46.sz főút mellett kerékpárút építése és kiviteli tervek
elkészítése" tárgyú közbeszerzési eljárást utólagosan szükséges szerepeltetni, ennek
jóváhagyásáról szól a 2. sz. döntési javaslat.
A 3. számú döntési javaslat tartalmazza a 2016. évi tervezett eljárásokat az előírások szerinti
tartalommal.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntési javaslatok
jóváhagyására.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
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Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"2015. évi közbeszerzési tervről szóló beszámoló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a 2015. évi közbeszerzésekről szóló
beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 03. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
2. döntési javaslat
"2015. évi közbeszerzési terv 2. sz. módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a 2015. évi Közbeszerzési Terv 2.
sz. módosítását - a módosítással egységes szerkezetbe foglalva - az alábbiak szerint:
2015. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV
2. sz. módosítás
- módosítással egységes szerkezetben (módosítva a 366/2015. (VI.25.) Gye. Kt. és a ...../2016. (... ....) Gye. Kt. határozattal)
Intézmény: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2015.
1)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
Árubeszerzés
2. Beszerzés megnevezése
Gázbeszerzés 2014-2015. gázév
3. Eljárás rendje
Nemzeti
4. Eljárás típusa
Kbt. 121. § (1) bek. b)
5. Beszerzés becsült értéke
30.000.000.- Ft
6. Fedezet
Költségvetési rendeletben biztosítva
7. Eljárás tervezett időpontja
2015. II. negyedév
8. Beszerzés tervezett teljesítési ideje
2015-2016 gázév
2)
1.
2.
3.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje

Árubeszerzés
Villamos energia beszerzés 2016. évre
Nemzeti
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4.
5.
6.
7.
8.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6)
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke

6.

Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

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

7)
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1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke

6.

Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

8)
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

Beszerzés megnevezése

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

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

9)
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

Beszerzés megnevezése

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

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

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

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

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

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

11)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2.

Beszerzés megnevezése

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

Szolgáltatás megrendelés
Gyomaendrőd, Déli terület külterületi
vízrendezését és vízpótlását szolgáló
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3.
4.
5.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke

6.

Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

12)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2.

Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke

6.

Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

13)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2.

Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke

6.

Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

14)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2.

Beszerzés megnevezése

vízilétesítmények vízjogi létesítési
terveinek elkészítése (Öntözéses projekt)
Nemzeti
Tárgyalásos
65.000.000 Ft
Feltételes közbeszerzés, támogatásból
valósul meg.
A szerződés abban az esetben lép
hatályba, amennyiben támogatást nyer a
projekt
2015. I. félév
2015. II. félév
Szolgáltatás megrendelés
„Területi együttműködések az
esélyegyenlőség és a felzárkózás
elősegítése érdekében a gyomaendrődi
járás területén" ÁROP-1.A.3.-2014-20140009.
Nemzeti
122/A. §
17.000.000 Ft
Feltételes közbeszerzés, támogatásból
valósul meg.
A szerződés abban az esetben lép
hatályba, amennyiben támogatást nyer a
projekt
2015. II. félév
2015. II. félév
Építési beruházás
A DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 számú
„Lélekkel a körösök mentén"
Gyomaendrőd turisztikai fejlesztések –
pót- és kiegészítő építési munkák
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
2.541.471 Ft
DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 számú
projekt (100% támogatás)
2015. II. félév
2015. II. félév
Építési beruházás
A DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 számú
„Lélekkel a körösök mentén"
Gyomaendrőd turisztikai fejlesztések –
felújítási pótmunkák
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3.
4.
5.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke

6.

Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

15)
1. Közebszerzési eljárás tárgya

2.

Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke

6.

Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Nemzeti
Kbt. 122/A. §
361.213 Ft
DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 számú
projekt (100% támogatás)
2015. II. félév
2015. II. félév
Építési beruházás
Közlekedés Operatív Program
KÖZOP–3.5.0-09-11 kódszámú
támogatási program keretében
Gyomaendrőd, 46.sz főút mellett
kerékpárút építése és kiviteli tervek
elkészítése
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
133.000.000.- Ft
KÖZOP-3.5.0-09-11 számú projekt
100% támogatás
2015. II. félév
2015. II. félév

A 2015. évi Közbeszerzési Tervet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
171 / 2015. (III.26.) Gye. Kt. határozatával jóváhagyta.
A 2015. évi Közbeszerzési Terv 1. sz. módosítását Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 366 / 2015. (VI. 25.) Gye. Kt. számú határozatával jóváhagyta.
A 2015. évi Közbeszerzési Terv 2. sz. módosítását Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a ..... / 2016. (III. 31.) Gye. Kt. számú határozatával jóváhagyta.
Kelt: Gyomaendrőd, 2016. ........ ...
………………………………………..
Toldi Balázs
Polgármester

………………………………………..
Dr. Uhrin Anna
Jegyző

Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 03. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
3. döntési javaslat
"2016. évi közbeszerzési terv"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a 2016. évi Közbeszerzési Tervet az
alábbiak szerint:
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2016. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV
Intézmény: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2016.
1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Árubeszerzés
Földgázbeszerzés 2016-2017. gázév
Nemzeti
112. § (1) b)
33.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2016. II. negyedév
2016-2017. gázév

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

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

Árubeszerzés
Villamos energia beszerzés 2017. évre
Nemzeti
112. § (1) b)
48.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2016. III. negyedév
2017. évre

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

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

Építési beruházás
Belterületi útfelújítás
Nemzeti
112. § (1) b)
40.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2016. I. félév
2016. május - november

4)
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

Beszerzés megnevezése

3.
4.

Eljárás rendje
Eljárás típusa

Szolgáltatás megrendelés
Szúnyoggyérítési szolgáltatások a Körösvölgyi Konzorcium tagtelepülései részére –
2016.
(Tagtelepülések meghatalmazásával,
tagtelepülések nevében eljáró gesztor
Gyomaendrőd Város Önkormányzata)
Nemzeti
Kbt. 112. § (1) bek.
30.000.000.- Ft
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5.

Beszerzés becsült értéke

(10 Tagtelepülés összesen, ebből
Gyomaendrőd része: 5.434.000.- Ft)
Tagtelepülésenként költségvetési rendeletben
biztosítva
2016. I. negyedév
2016.04.15.-2016.12.31.

6.

Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

5)
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke

6.

Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Szolgáltatás megrendelés
Mezőgazdasági munkák Gyomaendrődön
2016.
Nemzeti
Kbt. 115. § (1) bek.
11.300.000.- Ft
BM közfoglalkoztatási program / Költségvetési
rendelet
2016. I. negyedév
2016.04.01.-2016.12.31.

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

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

Árubeszerzés
Informatikai fejlesztés, szerver csere
Nemzeti
Kbt. 115. § (1) bek.
11.080.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2016. II. félév
2016. II. félév

7)
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

Beszerzés megnevezése

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

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

Árubeszerzés
Közfoglalkoztatással kapcsolatos
építőanyagok beszerzése
Nemzeti
Kbt. 115. § (1) bek.
14.600.000.- Ft
BM támogatás
2016. I. félév
2016. április-december

8)
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

Beszerzés megnevezése

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

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

Árubeszerzés
Közfoglalkoztatással kapcsolatos célgépek,
gépjármű beszerzése
Nemzeti
Kbt. 115. § (1) bek.
11.500.000.- Ft
BM támogatás
2016. I. félév
2016. április-december
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9)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Szolgáltatás megrendelés
Teljes körű orvosi ügyeleti ellátás
Nemzeti
Kbt. 112. § (1) bek.
54.000.000.- Ft
OEP támogatás / Önkormányzati hozzájárulás
2016. I. félév
2016-2018.

A 2016. évi közbeszerzési tervet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
.../2016. (... ...) Gye. Kt. számú határozatával jóváhagyta.

Gyomaendrőd, 2016. ............................

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

………………………………………..
Dr. Uhrin Anna
Jegyző

Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 03. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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Beszámoló a 2015. évi közbeszerzési terv végrehajtásáról

Gyomaendrőd, 2016. március 10.

Készítette:
Nyíri-Szmolár Eszter
köztisztviselő

2015. ÉV KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSAI
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2015. évi közbeszerzési tervet a 171 / 2015. (III.26.) GyeKt. számú
határozatával, a terv 1. sz. módosítását a 366 / 2015. (VI. 25.) GyeKt. számú határozatával hagyta jóvá.
A megvalósult eljárásokat sikerült az új törvény 2015. november 1-jei hatályba lépése előtt lefolytatni,
különösebb fennakadások nélkül. A beszerzések az alábbiak szerint alakultak:
1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

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

Közbeszerzési eljárás azonosító száma: KBE-03695/2015
A földgázbeszerzés nyílt eljárás keretében sikeresen megvalósult, két ajánlattevő tett határidőre
ajánlatot: TIGÁZ Zrt. (Hajdúszoboszló) valamint az E.ON Energiakereskedelmi Kft. (Budapest). Az
értékelés, bírálat során megállapítást nyert, hogy az ajánlatok érvényesek, az ajánlattevők alkalmasak a
szerződés teljesítésére.
Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt, mely tekintetben
az E.ON Energiakereskedelmi Kft. ajánlata bizonyult kedvezőbbnek. A szerződés 2015. június 2.-án
megkötésre került, az önkormányzat valamint intézményei gázellátása zavartalanul folyik, az eljárás
dokumentumai a Közbeszerzési adatbázisban mindenki számára hozzáférhetők, megtekinthetők.

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

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

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

Közbeszerzési eljárás azonosító száma: KBE-11028/2015
A villamos energia beszerzése a 2016-os évre sikeresen megvalósult, a két részre hirdetett (1.
Intézményi, 2. Közvilágítás) eljárásban három ajánlattevő tett határidőre ajánlatot: MVM Partner Zrt.
(Budapest), az E.ON Energiakereskedelmi Kft. (Budapest), valamint a Magyar Áramszolgáltató Kft.
(Budapest). Az értékelés, bírálat során megállapítást nyert, hogy az ajánlatok érvényesek, az ajánlattevők
alkalmasak a szerződés teljesítésére.
Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt. Az 1. rész
esetében (villamos energia az Önkormányzat és Intézményei részére) valamint a 2. rész esetében is
(Közvilágítási hálózat villamos energia ellátása) az MVM Partner Zrt. (Budapest) ajánlata bizonyult
kedvezőbbnek.

A szerződések 2015. november 2.-án megkötésre kerültek, az önkormányzat és intézményei, valamint a
közvilágítási hálózat villamos energia ellátása zavartalanul folyik. A közbeszerzési eljárás dokumentumai
a Közbeszerzési adatbázisban mindenki számára hozzáférhetők, megtekinthetők.
Tájékoztatásul elmondható, hogy a 2016. év végén tervezett közbeszerzési eljárás során
Önkormányzatunk tervei között szerepel a megújuló energiából származó mennyiség értékelési
szempontként történő beépítése.
3)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

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

Közbeszerzési eljárás azonosító száma: KBE-05885/2015
A három részre bontott (1. Aszfaltozási és forgalomtechnika; 2. Útkarbantartás, útfelújítás; 3. Temetők
útjainak karbantartása) építési beruházás beszerzése a Kbt. 122/A. § rendelkezései szerint zajlott. Az
ajánlati felhívás három – az ajánlatkérő megítélése szerint a szerződés teljesítésére képes – gazdasági
szereplő részére került megküldésre: 1. Bonag Általános Vállalkozási és Építőipari Kft. (Békéscsaba), 2.
SWIETELSKY Magyarország Kft. (Budapest, telephely: Békéscsaba), 3. Malkócs Plusz Kft. (Kétegyháza).
Az értékelés és bírálat során megállapítást nyert, hogy a Bonag Kft. valamint a Swietlsky Kft. Ajánlattevők
ajánlatai érvényesek, az Ajánlattevők alkalmasak a szerződések teljesítésére. A Malkócs Plusz Kft. ajánlata
érvénytelennek bizonyult, mert az eljárás során részére megküldött hiánypótlását a megadott határidőig
nem nyújtotta be, így szerződés teljesítésére való alkalmassága nem volt megállapítható.
Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt. Mindhárom rész
esetében a SWIETELSKY Magyarország Kft. (Budapest, telephely: Békéscsaba) ajánlata bizonyult a
legkedvezőbbnek. A szerződések 2015. június 10.-én megkötésre kerültek, a teljesítés a megrendelésnek
megfelelően történt.
A közbeszerzési eljárás dokumentumai a Közbeszerzési adatbázisban mindenki számára hozzáférhetők,
megtekinthetők.
4)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
Építési beruházás
2. Beszerzés megnevezése
Parkolók felújítása
3. Eljárás rendje
Nemzeti
4. Eljárás típusa
Kbt. 122/A. §
5. Beszerzés becsült értéke
11.400.000.- Ft
6. Fedezet
Költségvetési rendeletben biztosítva
7. Eljárás tervezett időpontja
2015. I. félév
8. Beszerzés tervezett teljesítési ideje
2015. május - november
A beszerzés, ill. a beruházás nem valósult meg 2015. évben.

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

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

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

Közbeszerzési eljárás azonosító száma: KBE-03026/2015
A három részre bontott (1. Mezőgazdasági szolgáltatások 2. Betakarítás, tárolás; 3. Olajtök termelés)
szolgáltatás beszerzése a Kbt. 122/A. § rendelkezései szerint zajlott. Az ajánlati felhívás hét – az
ajánlatkérő megítélése szerint a szerződés teljesítésére képes – gazdasági szereplő részére került
megküldésre: 1. Agrofém Kft. (Gyomaendrőd); 2. Hunyaszolg Kft. (Hunya); 3. Keselyősi Kft.
(Gyomaendrőd); 4 Agroduál Kft. (Gyomaendrőd); 5. Izsó Sándor e.v. (Gyomaendrőd); 6. Kond-Coop Kft.
(Hunya); 7. Kisrét Manufaktúra (Békéscsaba).
A hét felkért gazdasági szereplő közül az 1. és 2. részre ketten, a 3. részre egy ajánlattevő nyújtott be
ajánlatot.
Az értékelés és bírálat az alábbi megállapításokat tette:
Az 1. rész esetében érvényes ajánlatot tett A Hunya-szolg Kft., valamint a Kond-Coop Kft., mindketten
alkalmasak a szerződés teljesítésére, a Kond-Coop Kft. ajánlata bizonyult kedvezőbbnek. A 2. rész
esetében érvényes ajánlatot csak a Kond-Coop Kft. nyújtott be, egyben alkalmasnak bizonyult a
szerződés teljesítésére. A 3. részre egyetlen ajánlat érkezett az Agrofém Kft.-től, mely ajánlat érvényes
volt.
Az ajánlatok elbírálásának szempontja mindhárom rész tekintetében a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatás volt, a szerződések 2015. március 31-én megkötésre kerültek a legkedvezőbb ajánlatot
tevő gazdasági szereplőkkel, a teljesítés a megrendelésnek megfelelően történt.
A közbeszerzési eljárás dokumentumai a Közbeszerzési adatbázisban mindenki számára hozzáférhetők,
megtekinthetők.
6)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

Építési beruházás
Városi közintézmények komplex energetikai
fejlesztése Gyomaendrődön KEOP-5.5.0/A/12
3.
Eljárás rendje
Nemzeti
4.
Eljárás típusa
Kbt. 122/A. §
5.
Beszerzés becsült értéke
170.655.317 Ft
6.
Fedezet
Pályázati nyertesség esetén támogatás 85%, önerő
15%.
7.
Eljárás tervezett időpontja
Pályázati nyertesség esetén 2015 évben
8.
Beszerzés tervezett teljesítési ideje
Pályázati nyertesség esetén 2015 évben
A pályázat nem nyert pozitív elbírálást, a beszerzés nem valósult meg.

7)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

8)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

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

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

Szolgáltatás
Városi közintézmények komplex energetikai
fejlesztése Gyomaendrődön KEOP-5.5.0/A/12
3. Eljárás rendje
Nemzeti
4. Eljárás típusa
Kbt. 122/A. §
5. Beszerzés becsült értéke
14.699.830 Ft
6. Fedezet
Pályázati nyertesség esetén támogatás 85%,
önerő 15%
7. Eljárás tervezett időpontja
Pályázati nyertesség esetén 2015 évben
8. Beszerzés tervezett teljesítési ideje
Pályázati nyertesség esetén 2015 évben
A pályázat nem nyert pozitív elbírálást, a beszerzés nem valósult meg.

Építési beruházás
"Lélekkel a Körösök mentén" - turisztikai
fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája
tükrében / Hídépítés III.
Nemzeti
Nyílt, Kbt. 121. § (1) b)
53.593.036 Ft
100% pályázati támogatás
2015. I. negyedév
2015. év

Közbeszerzési eljárás azonosító száma: KBE-00653/2015
A két részre meghirdetett nyílt közbeszerzési eljárásra négy-négy ajánlat érkezett. Az 1. rész (Szent
László Híd) és a 2. rész (Rendezvénytér és környéke) esetében is mind a négy beérkezett ajánlat
érvényesnek bizonyult. A bírálati szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt. Nyertes
ajánlattevő mindkét rész tekintetében az Everling Városépítő Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(Isaszeg), az építési beruházás szerződés szerint megvalósult. A teljesítést követően fellépő hibák
garanciális javítás keretében elvégzésre kerültek.
A közbeszerzési eljárás dokumentumai a Közbeszerzési adatbázisban mindenki számára hozzáférhetők,
megtekinthetők.
9)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

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

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

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

Közbeszerzési eljárás azonosító száma: KBE-03776/2015

A Kbt. 122/A. §-a alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás során két gazdasági szereplő tett ajánlatot,
mindkettő érvényesnek bizonyult. A kiválasztás a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontja
szerint történt. A nyertes ajánlattevő a Gremium Hungaricum Kft. (Debrecen). A szerződés 2015. április
15-én megkötésre került, a teljesítés a szerződésnek megfelelően történt.
A közbeszerzési eljárás dokumentumai a Közbeszerzési adatbázisban mindenki számára hozzáférhetők,
megtekinthetők.
10)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
Építési beruházás
2. Beszerzés megnevezése
Belvíz III. utómunkálatok
3. Eljárás rendje
Nemzeti
4. Eljárás típusa
Kbt. 122/A. §
5. Beszerzés becsült értéke
13.385.827 Ft
6. Fedezet
Költségvetési rendeletben biztosítva
7. Eljárás tervezett időpontja
2015. I. félév
8. Beszerzés tervezett teljesítési ideje
2015. I. félév
A beszerzés piackutatással alátámasztott értéke nem érte el a közbeszerzési értékhatárt, így
közbeszerzési eljárás lefolytatására nem került sor.
11)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Szolgáltatás megrendelés
Gyomaendrőd, Déli terület külterületi
vízrendezését és vízpótlását szolgáló
vízilétesítmények vízjogi létesítési terveinek
elkészítése (Öntözéses projekt)
Nemzeti
Tárgyalásos
65.000.000 Ft
Feltételes közbeszerzés, támogatásból valósul
meg.
A szerződés abban az esetben lép hatályba,
amennyiben támogatást nyer a projekt
2015. I. félév
2015. II. félév

Közbeszerzési eljárás azonosító száma: KBE-05342/2015
A beszerzési eljárás hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretei között zajlott le. A szolgáltatás
teljesítését kizárólag egy meghatározott ajánlattevő volt képes teljesíteni kizárólagos jogok védelme
miatt. A meghívott és a szerződés teljesítésére alkalmas ajánlattevő: Alföld-Planum Kft. (Békéscsaba). A
szerződés végleges összértéke 45.000.000.- Ft.
A tervek rendben, a szerződésnek megfelelően elkészültek.
A közbeszerzési eljárás dokumentumai a Közbeszerzési adatbázisban mindenki számára hozzáférhetők,
megtekinthetők.

12)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Szolgáltatás megrendelés
„Területi együttműködést segítő programok
kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia
régiókban – ÁROP-1.A.3.-2014.”
Nemzeti
122/A. §
17.000.000 Ft
Feltételes közbeszerzés, támogatásból valósul
meg.
A szerződés abban az esetben lép hatályba,
amennyiben támogatást nyer a projekt
2015. II. félév
2015. II. félév

Közbeszerzési eljárás azonosító száma: KBE-08600/2015
A Szolgáltatás beszerzése a Kbt. 122/A. §-a alapján zajlott le, az ajánlati felhívás három – az ajánlatkérő
megítélése szerint a szerződés teljesítésére képes – gazdasági szereplő részére került megküldésre: 1.
MultiContact Consulting Kft.; 2. Financial Ideas Kft.; 3. VANIN Vezetési Tanácsadó Kft.
Mindhárom gazdasági szereplő nyújtott be ajánlatot, az értékelés és bírálat során pedig megállapítást
nyert, hogy mindhárom ajánlattevő ajánlata érvényes, valamint alkalmasak a szerződés teljesítésére.
A bírálati szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt, mely szempontnak a Vanin Kft.
ajánlattevő ajánlata felelt meg. A szerződéskötésre 2015. augusztus 10-én került sor. A teljesítés
határidőben, problémamentesen, a szerződésnek megfelelően zajlott.
A közbeszerzési eljárás dokumentumai a Közbeszerzési adatbázisban mindenki számára hozzáférhetők,
megtekinthetők.
13)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Építési beruházás
A DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 számú „Lélekkel a
körösök mentén” Gyomaendrőd turisztikai
fejlesztések – pót- és kiegészítő építési munkák
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
2.541.471 Ft
DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 számú projekt
(100% támogatás)
2015. II. félév
2015. II. félév

Közbeszerzési eljárás azonosító száma: KBE-07278/2015
A közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása két részre bontva került megküldésre a teljesítésre alkalmasnak
ítélt gazdasági szereplőknek. Egyetlen ajánlat érkezett a Csabatechnika Kft. részéről, mely ajánlat
mindkét rész tekintetében az értékelés és bírálat után érvényesnek bizonyult. A szerződések július
hónapban megkötésre kerültek, a teljesítés rendben, a rendelkezéseknek megfelelően lezajlott.
A közbeszerzési eljárás dokumentumai a Közbeszerzési adatbázisban mindenki számára hozzáférhetők,
megtekinthetők.

14)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Építési beruházás
A DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 számú „Lélekkel a
körösök mentén” Gyomaendrőd turisztikai
fejlesztések – felújítási pótmunkák
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
361.213 Ft
DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 számú projekt
(100% támogatás)
2015. II. félév
2015. II. félév

Közbeszerzési eljárás azonosító száma: KBE-07277/2015
A közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása három részre bontva került megküldésre a teljesítésre
alkalmasnak ítélt gazdasági szereplők részére. 1. rész: Erzsébet ligeti tanösvény és környéke, fa
szerkezetű kilátó építésével – pótmunkák (Lombkorona tanösvényen lábdeszka elhelyezése, lakattal
zárható ajtó elhelyezése, utólagos tereprendezés). 2. rész: „Bárka” Halászati Látogatóközpont –
pótmunkák (Vagyonvédelmi kerítés, kerékpártároló kialakítása, valamint elektromos mérőhely és
földkábel áthelyezés a Bárka látogatóközpontnál). 3. rész: Kis faház építése az Erzsébet ligeti
tanösvényen (Kis méretű faház az Erzsébet ligetben megvalósuló csónakkölcsönzéssel járó feladatok
kiszolgálására).
Az értékelési szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt. Az 1. és 3. rész nyertes
ajánlattevője a Hídknap Kft. (Gyomaendrőd) a 2. rész nyertese a Tótkaép Építőipari Kft. (Gyomaendrőd)
lett. A szerződések 2015. július hónapban megkötésre kerültek, a teljesítés rendben, szerződésnek
megfelelően végbe ment.
A közbeszerzési eljárás dokumentumai a Közbeszerzési adatbázisban mindenki számára hozzáférhetők,
megtekinthetők.
15)
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
2. Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.
6.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Építési beruházás
Közlekedés Operatív Program KÖZOP–3.5.0-0911 kódszámú támogatási program keretében
Gyomaendrőd, 46.sz főút mellett kerékpárút
építése és kiviteli tervek elkészítése
Nemzeti
Kbt. 122/A. §
133.000.000.- Ft
KÖZOP–3.5.0-09-11 számú projekt (100%
támogatás)
2015. II. félév
2015. II. félév

Közbeszerzési eljárás azonosító száma: KBE-10713/2015
A támogatásból megvalósuló építési beruházás kapcsán lefolytatott beszerzés a Kbt. 122/A. §-a alapján
zajlott le, az ajánlati felhívás három – az ajánlatkérő megítélése szerint a szerződés teljesítésére képes –
gazdasági szereplő részére került megküldésre: 1. KONDOR-SZOLG Kft és Szalay BAU Kft. (Kondoros); 2.
VISZ-FUVAR Kft. (Eger); 3. Pócs és Társa Kft. (Jászberény). 4. Swietelsky Kft. (Budapest)

Három gazdasági szereplő nyújtott be ajánlatot, az értékelés és bírálat során pedig megállapítást nyert,
hogy mindhárom ajánlattevő ajánlata érvényes, valamint alkalmasak a szerződés teljesítésére.
A bírálati szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt, mely szempontnak a KONDORSZOLG Kft és Szalay BAU Kft. közös ajánlattevők ajánlata felelt meg. A szerződéskötésre 2015.
szeptember 15-én került sor. A teljesítés a szerződésnek megfelelően zajlott. Szerződésmódosításra
határidő tekintetében került sor, a rendkívül csapadékos időjárás miatt, valamint a kiviteli tervek egyes
költségvetési tételeit érintően. Ennek oka az engedélyes tervben leírt alépítményi műszaki tartalom
változtatása a feltárást követően, a kiviteli tervek készítésekor vált szükségessé - figyelembe véve a
statikai szempontokat és műszaki egyenértékűséget. A változtatás csak az alépítményi munkákat
érintette részlegesen, kiegészítve a vízelvezetés jellegének megváltoztatásával, amely nagyobb
biztonságot jelent a megvalósult létesítmény állékonyságára vonatkozóan
A közbeszerzési eljárás dokumentumai a Közbeszerzési adatbázisban mindenki számára hozzáférhetők,
megtekinthetők.

Gyomaendrőd, 2016. március

Nyíri-Szmolár Eszter

24. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. március 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Közbeszerzési szabályzat
Nyíri Szmolár Eszter
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!
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 2015. november 1-ei
hatályba lépésével szükségessé vált Önkormányzatunk Közbeszerzési szabályzatának
(továbbiakban: Szabályzat) felülvizsgálata, melyet Önkormányzatunkkal szerződéses viszonyban
lévő Dr. Varga Imre ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó készített el.
Jelen előterjesztés döntési javaslata tartalmazza a hatályos Szabályzatunkat alapul vevő új
Közbeszerzési Szabályzat tervezetet. Az alapokat jelenti az önkormányzatunknál eddig bevált
véleményezési, döntési és végrehajtási rendszer, melyben jelentős változtatást nem eszközöltünk.
Azonban a meglévő rendszerbe szükségessé vált beépíteni az új Kbt. szabályozási elemeit, az új
eljárási szabályokat, illetve pontosításra került néhány kiemelten fontos feladat (közbeszerzési terv,
közbeszerzési eljárás előkészítése, értékhatár alatti beszerzések, bontás, vizsgálat, értékelés,
eredmény, vitarendezés, szerződéskötés).
A szabályzatot a jóváhagyást követően induló közbeszerzési eljárások esetében szükséges
alkalmazni, ezzel egy időben hatályát veszti Gyomaendrőd város Önkormányzata Képviselőtestületének 450/2013. (IX. 26.) Gye. Kt. határozatával jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzata.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntési javaslat
jóváhagyására!
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Közbeszerzési szabályzat"
Tervezett döntéstípus: szabályzat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdése alapján az alábbi Közbeszerzési Szabályzatot (a
továbbiakban: Szabályzat) alkossa:
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GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

A Közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény
alapján

KÖZBESZERZÉSI
SZABÁLYZATA

I.

A Szabályzat hatálya

A Szabályzat Hatálya alá tartozik:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Kbt. hatálya alá tartozó
beszerzései.
A Szabályzat hatálya kiterjed az Önkormányzat által szerződés alapján ellátott gesztor
önkormányzati feladatokkal kapcsolatos beszerzésekre is, figyelemmel a létrehozó szerződés
szerint érvényesülő döntési rendre.
A közbeszerzés értékének meghatározására a Kbt. 15-20 §-ok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzésekre a Kbt. Második Részét, az
ezek alatti és egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésekre a Harmadik Részét
alkalmazva kell eljárni, kivéve, ha a Kbt. másként rendelkezik.

II.
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A közbeszerzési eljárás fajtái
A közbeszerzési eljárás fajtáiról, az alkalmazandó rendelkezések rövid összefoglalójáról,
határidőkről szóló tájékoztatást jelen szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.

III.

Sajátos beszerzési módszerek
A közbeszerzési eljárás fajtáiról, az alkalmazandó rendelkezések rövid összefoglalójáról,
határidőkről szóló tájékoztatást jelen szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.

IV.

A közbeszerzések tervezése, előkészítése, lefolytatása
1.) A közbeszerzések előkészítését és megvalósítását A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatos kormány és miniszteri rendeletek rendelkezései
alapján kell végrehajtani.

2.) A közbeszerzések tervezése
Az adott évre tervezett közbeszerzési eljárásokról, illetve beszerzésekről az éves költségvetés
alapján legkésőbb minden év március 31-ig a Közbeszerzési Csoport (a továbbiakban: a KCS) éves
összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készít, melyet az
Önkormányzat Képviselő-testülete fogad el.
A KCS feladatait Gyomaendrőd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Városüzemeltetési
és Vagyongazdálkodási Osztálya látja el. A közbeszerzés tervezésével és előkészítésével
kapcsolatban a KCS ellátja mind a Gyomaendrőd Város Önkormányzat, mint a Gyomaendrőd
Közös Önkormányzati Hivatal közbeszerzéssel kapcsolatos feladatait a társult három
önkormányzat – Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya – tekintetében is.
A közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell:
-

a közbeszerzéseket tárgy szerinti bontásban,
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-

a közbeszerzéseket az eljárás rendje szerint csoportosítva,

-

a közbeszerzési eljárás típusát,

-

lefolytatásának tervezett időpontját,

-

valamint a beszerzés becsült értékét.

Az elfogadott közbeszerzési tervet, illetve a módosításait haladéktalanul közzé kell tenni a Kbt. 43
§-ában foglaltaknak megfelelően. A lefolytatott közbeszerzési eljárásokról a 44/2015. (XI. 2.) MvM
rendelet 40 §-a szerint éves statisztikai összegzést kell készíteni és a tárgyévet követő év május 31ig közzétenni. A közzétételekről a KCS gondoskodik.
A közbeszerzési terv nyilvános, amelyet legalább 5 évig kell megőrizni. A Közbeszerzési Hatósági
vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési
tervet az ajánlatkérő köteles megküldeni.

3.) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések

A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának, valamint a Gyomaendrőd Közös Önkormányzatai
Hivatal Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzéseinek előkészítését és végrehajtását a 263/2013.
(V.30.) Gye Kt. Határozatban jóváhagyott a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti
és Működési Szabályzat 28. sz. mellékletét képező beszerzések lebonyolításának szabályzatában
foglalt rendelkezések figyelembevételével kell lefolytatni.

4.) A közbeszerzési eljárás előkészítése
Az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárást a beszerzés tárgyára és a becsült értékére
tekintettel megfelelő alapossággal előkészíteni.
A közbeszerzési dokumentumoknak biztosítaniuk kell, hogy a gazdasági szereplők műszakilag
megfelelő, fizikailag megvalósítható és gazdasági szempontból reális ajánlatot tudjanak adni.
A KCS a becsült érték meghatározása céljából köteles külön vizsgálatot végezni és annak
eredményét dokumentálni. A KCS a vizsgálat során az alábbi objektív alapú módszereket
alkalmazhatja:
a) a beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív ajánlatok bekérése,
b) a beszerzés tárgyára vonatkozó, arra szakosodott szervezetek által végzett piackutatás,
c) igazságügyi szakértő igénybe vétele,
d) szakmai kamarák által ajánlott díjszabások,
e) szakmai kamarák által előállított és karbantartott, megvalósítási értéken alapuló, részletes
építési adatbázis,
f) a Közbeszerzési Hatóság által kiadott árstatisztika,
g) az ajánlatkérő korábbi, hasonló tárgyra irányuló szerződéseinek elemzése.
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Az építési beruházások esetében csak a külön jogszabályokban meghatározott követelményeknek
megfelelő tervek birtokában indítható meg közbeszerzési eljárás. Az ajánlatkérőnek a terv
ellenőrzésről és a tervezői művezetésről is gondoskodnia kell.
Az ajánlatkérő a verseny tisztaságára, az esélyegyenlőségre és az egyenlő elbánásra vonatkozó
alapelvek figyelembe vétele mellett az eljárás megindítása előtt független szakértőkkel,
hatóságokkal, illetve piaci résztvevőkkel előzetes piaci konzultációt folytathat a gazdasági szereplők
tájékoztatása érdekében.
Az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében nem vehet részt olyan
személy vagy szervezet, amely vagy aki a Kbt. 25. §-a alapján összeférhetetlen.
A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és
szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén az
ötszázmillió forintot meghaladó értékű közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni.
A Képviselő-testület a KCS javaslata alapján létrehozza a legalább 3 tagú Bíráló Bizottságot az
ajánlatok szükség esetén a hiánypótlás, felvilágosítás vagy indokolás megadását követő
elbírálására és értékelésére.
A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elkészítése,
valamint az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában a Bíráló Bizottság tagjainak,
az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont más személyeknek és szervezeteknek
együttesen rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és
pénzügyi szakértelemmel.
Nem lehet a Bíráló Bizottság tagja, aki a közbeszerzési eljárást lezáró döntést hozza meg. A
testületi döntéshozatal esetén a Bíráló Bizottságban képviselő-testület tagja kizárólag tanácskozási
joggal vehet részt.

5.) A Bíráló Bizottság feladata a KCS előterjesztése és javaslatai alapján
- pénzügyi, műszaki és piaci paraméterek alapján a beszerzési tárgy jellemzőinek részletes
megfogalmazása (IV. 3. pont figyelembevételével)
-

a lehetséges ajánlattevők alkalmassági/alkalmatlansági ismérveinek részletes összeállítása

az elbírálás szempontjainak, illetve részszempontjainak és értékelési módszertanának
leírása
részvétel az közbeszerzési dokumentum szakmai részének elkészítésében és a részletes
szerződési feltételek meghatározásában
-

ajánlattevőkkel történő kapcsolattartás, helyszíni szemle lebonyolítása

-

a beérkezett ajánlatok bontása és értékelése

-

az ajánlatok elbírálása
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- írásbeli szakvélemény és döntési javaslat készítése az eljárást lezáró döntést meghozó a
Képviselő-testület által létrehozott Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság állandó tagjaiból álló testület (a továbbiakban: Közbeszerzési Bizottság), illetve a
Képviselő-testület részére
-

szerződés aláírásra való előkészítésében részvétel

-

az eljárás során készítendő jegyzőkönyvek, tájékoztatások szakmai részének elkészítése

előzetes vitarendezési
megfogalmazásában.

kérelem

beérkezése

esetén

közreműködik

a

válasz

6.) Az eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás és dokumentáció
A KCS előkészíti az eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás és dokumentáció
tervezetét, melyet az uniós értékhatárokat elérő közbeszerzések esetét kivéve a Közbeszerzési
Bizottság fogad el.
A KCS feladata az eljárás során készítendő jegyzőkönyvek, tájékoztatások szakmai részének
elkészítése.
A Közbeszerzési Bizottság dönt arról, hogy az adott közbeszerzés milyen eljárással kerüljön
lefolytatásra, különösen, hogy:
-

az előzetes tájékoztató hirdetmény alapján (közvetlen részvételi felhívással), illetve

a nemzeti értékhatár alatti eljárás esetén a Kbt. 113 § (1) bekezdés szerinti összefoglaló
tájékoztató közzétételével, vagy a 115 §-ban meghatározott közvetlen írásbeli ajánlattételi
felhívás szerint, valamint arról is, hogy ír-e elő alkalmassági feltételt az eljárásban.
Az ajánlattevők személyéről a Kbt. 115 § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a
Közbeszerzési Bizottság az eljárást megindító hirdetmény elfogadásával egyidejűleg dönt a KCS
javaslata alapján.

7.) A közbeszerzési eljárás lefolytatása
A közbeszerzési eljárás az ajánlati/részvételi felhívás közzétételével, illetve a nemzeti
értékhatárokat elérő, de a Kbt. 115. § (1) bekezdésében meghatározott értékeket el nem érő értékű
közbeszerzés esetén az ajánlattételi felhívás ajánlattevők részére történő megküldésével kezdődik.
A KCS lehetőleg olyan ajánlattevők felkérésére tehet javaslatot, akik mikro-, kis- vagy
középvállalkozások és amelyek szerepelnek a közhiteles nyilvántartásban (egyéni vállalkozók
nyilvántartása, cégjegyzék) és a tevékenységi körükben szerepel a közbeszerzés tárgya szerinti
tevékenység, valamint az ajánlattétel időpontjában megelőző lezárt üzleti évben a nettó árbevételük
meghaladta a közbeszerzés tárgyának értékét.
Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének, illetve az ajánlattételi felhívás megküldésének
feltétele az alábbi dokumentumok rendelkezésre állása:
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-

igazolás a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról,

az ajánlattételhez szükséges dokumentáció, a megvalósítandó feladathoz rendelkezésre
álló részletes műszaki leírás (építésügyi, műszaki dokumentációk, engedélyek),
-

szerződés-tervezet,

-

az eljárás megindításához szükséges egyéb információk és dokumentumok.

8.) A közbeszerzési dokumentum
A közbeszerzési dokumentumot az ajánlattevők részére a KCS bocsátja rendelkezésre. A KCS
köteles gondoskodni továbbá arról, hogy a közbeszerzési dokumentáció az ajánlattételi határidő
lejártáig rendelkezésre álljon.

9.) Az ajánlatok benyújtása, bontása
A benyújtott ajánlatokat az ajánlati/ajánlattételi határidő lejártáig, a KCS zárható irodájában kell
tárolni és tilos felbontani. Az ajánlatok felbontását az ajánlattételi, illetve részvételi határidő
lejártának időpontjában meg kell kezdeni.
Az ajánlatkérő az ajánlatok, végleges ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok
felbontása előtt közvetlenül ismerteteti a közbeszerzés becsült értékét, rész ajánlattétel biztosítása
esetén a részenkénti becsült összeget, illetve ismertetheti a rendelkezésre álló anyagi fedezet
összegét is.
A tárgyalásos eljárásban előzetesen egyértelműen az ajánlattevők tudomására kell hozni, hogy az
ajánlatkérő mikor fogja a tárgyalásokat lezárni.
A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő az ajánlattevőket felhívja egy végleges ajánlat írásban
történő beadására, a beadási határidő egyidejű meghatározásával.
A bontást a KCS, a Bíráló Bizottság elnöke vagy tagja, vagy ha ilyen megbízásra kerül sor, akkor a
felelős akkreditált közbeszerzési szakértő végzi, melyről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza:
-

a közbeszerzés tárgyát, a bontási eljárás helyét és idejét (óra és perc pontossággal),

-

jelenlévő személyek megnevezését és funkcióját,

-

ajánlattevő nevét és címét,

-

ajánlattevő által kért ellenszolgáltatást,

-

a főbb számszerűsíthető adatokat, melyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek

-

azoknak a megnevezését, akik a bontáson a felolvasólapba kérték a betekintést.

A jegyzőkönyv mellékletét képezi a jelenléti ív. A bontásról készült jegyzőkönyvet a KCS a bontástól
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számított 5 napon belül küld meg az összes ajánlattevőnek.
A határidő után beérkezett ajánlatokról jegyzőkönyvet kell felvenni és azt az összes ajánlattevőnek
meg kell küldeni.

10.) Az ajánlatok vizsgálata, értékelése
A KCS az ajánlatok bontását követően meg kell vizsgálni, hogy az ajánlatok megfelelnek-e
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, és a
vizsgálatról tájékoztatja a Bíráló Bizottságot.
A KCS az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a jogszabályban meghatározott
kritériumok előzetes ellenőrzésekor köteles elfogadni az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt nyilatkozatokat, valamint a Kbt. 114 § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot.
Az ajánlatok megfelelőségének ellenőrzésével kapcsolatosan szükség szerint hiánypótlást,
felvilágosítás kérést bocsájt ki, illetve számítási hiba javítást végez.
Amennyiben hiánypótlás, illetve felvilágosítás kérésre vonatkozó bírálati cselekményeket végez,
akkor köteles meggyőződni arról, hogy ezek teljesítése az megfelel-e a Kbt-ben meghatározott
feltételeknek. Amennyiben az ajánlattevő a hiánypótlást, illetve a felvilágosítás adást nem
teljesítette, vagy nem az előírt határidőben teljesítette, a Bíráló Bizottság kizárólag az eredeti
ajánlatot veheti figyelembe az elbírálás során. Számítási hiba javítása esetén az összes ajánlattevőt
egyidejűleg közvetlenül, írásban és haladéktalanul tájékoztatni kell.
A Bíráló Bizottság amennyiben megállapítja, hogy az ajánlat a megkötni tervezett szerződés
tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az ár, vagy költség vagy azoknak
valamely önálló értékelésre kerülő elem tekintetében, köteles írásbeli indoklást kérni az
ajánlattevőtől a többi ajánlatkérő írásbeli értesítése mellett.
Az ajánlati ár megalapozottságáról a döntés meghozatalához ha szükséges, az ajánlatkérő
összehasonlítás céljából a többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott ajánlati elemeket
megalapozó adatokat.
A Bíráló Bizottság az állami támogatás miatt kirívóan alacsonynak értékelt ajánlatot csak akkor
nyilváníthatja érvénytelennek, ha írásban előzetes tájékoztatást kért és az ajánlattevő nem tudta
igazolni, hogy az állami támogatást jogszerűen szerezte. Erről az ajánlatkérő köteles a
Közbeszerzési Hatóságon keresztül az Európai Bizottságot tájékoztatni.
A Bíráló Bizottság az ajánlatokat a felhívásban megadott szempontok szerint értékeli. Ennek során
felelős az objektív, a Kbt-ben meghatározott szempontok szerinti értékelésért.

A Bíráló Bizottság javaslatot tesz az ajánlattevők esetleges kizárására, illetve benyújtott ajánlatok
érvényességére/érvénytelenségére, valamint az eljárás eredményességére/eredménytelenségére,
továbbá megállapítja, hogy melyik ajánlat a legkedvezőbb a Kbt. 76 - 77 – 78 §-ában
meghatározottak figyelembevételével, illetve ha az ajánlattételi felhívás előírja, sorrendet állít fel az
ajánlatok között.
A Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az eljárás lezáró döntést
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meghozó személy vagy testület részére. A Bíráló Bizottság munkájáról jegyzőkönyvet kell készíteni,
amelyben rögzíteni kell a tagok javaslatát, illetve a Bíráló Bizottság döntését. A tagoknak egyéni
bírálati lapot nem kell készíteni.
A döntési javaslatot a Bíráló Bizottság elnöke terjeszti az eljárást lezáró döntést meghozó
Közbeszerzési Bizottság, illetve a képviselő-testület elé.

11.) A közbeszerzési eljárás eredménye
Az eljárás eredményéről a Kbt. 79. §-ában meghatározottak szerinti írásbeli összegezést a KCS
készíti el és legkésőbb 3 munkanapon belül küldi meg az eljárásban részt vett gazdasági
szereplőknek.
Az eredmény közzétételéről a KCS gondoskodik. A hirdetmények ellenőrzése a 44/2015. (XI. 2.)
MvM rendelet alapján kötelező, az ellenőrzési díjat az ajánlatkérő viseli.

12.) Előzetes vitarendezés
Előzetes vitarendezési kérelem benyújtása esetén, illetve amennyiben azt követően jogorvoslati
eljárás indul, vagy előzetes vitarendezés nélkül közvetlenül a Közbeszerzési Döntőbizottságnál
kezdeményezett jogorvoslat esetén a választ a Kbt-ben, illetve a Ket-ben meghatározott határidők
figyelembe vételével a Bíráló Bizottság közreműködése mellett a KCS készíti el és a Közbeszerzési
Bizottság hagyja jóvá, az ezzel kapcsolatos közzétételről a KCS gondoskodik. A Közbeszerzési
Bizottság dönt arról is, amennyiben jogorvoslat indul és az az ajánlatkérőt elmarasztalja, hogy a
határozat felülvizsgálatát a bíróságtól kérje az ajánlatkérő. A jogorvoslati eljárásban felelős
akkreditált közbeszerzési szakértő, jogtanácsos, vagy ügyvédi képviselet kötelező.

13.) Az európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás
megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, az építési beruházás esetén az 500 M
Ft-ot meghaladó értékű közbeszerzések
A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és
szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, az építési beruházás esetén az
500 M Ft-ot meghaladó értékű közbeszerzések esetében az eljárást megindító felhívást, és az
eljárást lezáró döntést a Képviselő-testület fogadja el. Ezekben az eljárásokban a Kbt. 27 § (3)
bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni.
A testület legkésőbb az eljárás megindító felhívás elfogadásával egyidejűleg dönt a szakértő
személyéről.
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V.

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésekre vonatkozó szabályok

(Kbt. 130 – 140 §)
1.) A közbeszerzési eljárás nyertesével a szerződés írásban köthető meg a kötelezettségvállalás
rendje szerint, a kötelezettségvállalásról, ellenjegyzésről, érvényesítésről és utalványozásról szóló
belső rendelkezésekben foglaltak szerint, az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívás, a
közbeszerzési dokumentum és az ajánlat tartalmának megfelelően, a Kbt. 131 § (5) és (6)
bekezdései szerinti időtartamon belül.
A közbeszerzési eljárás lefolytatása után kötött szerződések nyilvántartásáról a KCS gondoskodik a
Kbt. 43 § rendelkezései szerint.
2.) A közbeszerzési szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ában foglaltakra figyelemmel, a
Közbeszerzési Bizottság, illetve a Képviselő-testület előzetes jóváhagyó döntése alapján kerülhet
sor.

VI.

A közbeszerzési eljárásban résztvevők felelőssége
1.) Az ajánlatkérő az összeférhetetlenség és a verseny tisztasága sérelmének elkerülése érdekében
biztosítja, hogy az eljárásban ne vegyen részt olyan, aki a Kbt. 25 § szerint összeférhetetlen.
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő
nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására
bármely okból, így különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági
szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.
Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet figyelmét
arra, ha a Kbt. 25 § (3)–(4) bekezdés alapján – különösen az általa megszerzett többletinformációkra tekintettel – a közbeszerzési eljárásban történő részvétele összeférhetetlenséget
eredményezne.
Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével
kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy
vele szemben fennáll-e a Kbt. 25 § szerinti összeférhetetlenség.
2.) A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók munkaköri leírásában, a
közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos kötelezettségüket meg kell határozni, valamint
utalni kell esetleges károkozásuk esetén a köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. tv.
160. §-a szerinti kártérítési felelősségükre. A döntéshozatalban résztvevők felelősségére a helyi
önkormányzati képviselők jogállásáról, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről rendelkező jogszabályok, valamint a döntésükkel esetlegesen okozott kár megtérítésére
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a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 6:519 §-a szerinti kártérítési szabályok
alkalmazandók.
3.) Az ajánlatkérő nevében vállalkozási vagy megbízási jogviszonyban eljáró, illetve a felelős
akkreditált közbeszerzési szakértőt a felelősség a vele kötött szerződés tartalmának megfelelően
terheli.

VII.

A közbeszerzési eljárások dokumentálási rendje, belső ellenőrzés

1.) A közbeszerzési eljárásokat azok megindításától a jogorvoslati eljárás jogerős lezárásáig,
illetőleg a közbeszerzési szerződés teljesítéséig terjedően írásban kell dokumentálni. A keletkezett
iratokat, szerződéseket, azzal kapcsolatos jelentéseket, összegezéseket stb. elektronikus úton
rögzített formában is meg kell őrizni.
2.) A közbeszerzési eljárás során keletkező valamennyi iratot és dokumentumot a KCS az
iratkezelési szabályzat előírásai szerint köteles kezelni és őrizni. Amennyiben az Önkormányzat
vállalkozási vagy megbízási jogviszonyban eljáró személlyel vagy szervezettel szerződést köt, úgy
a szerződésnek kötelezően tartalmaznia kell az alábbiakat:
az ajánlatkérő nevében eljáró, az eljárás lezárultát követően haladéktalanul köteles a KCS
részére az eljárás eredeti dokumentumait (ideértve különösen a beérkezett ajánlatok eredeti
példányait) iratjegyzék és teljességi nyilatkozattal együtt hiánytalanul átadni,
az ajánlatkérő nevében eljáró, felelősséggel tartozik azért, hogy az eljárás során
keletkezett dokumentumokhoz illetéktelen személy nem férhet hozzá, de a Szabályzat szerinti
jogosultaknak, annak szabályaival biztosítania kell a betekintést.
A felelős akkreditált közbeszerzési szakértő alkalmazása esetén pontosan meg kell határozni
azokat a feladatokat, amelyeket a szakértőnek el kell végezni.
3.) Amennyiben az adott közbeszerzési eljárásban a külön jogszabályban meghatározott illetékes
ellenőrző szervek, a feladat- és hatáskörüknek megfelelően végzett ellenőrzésük során jogsértést
tárnak fel, valamint, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság által a Kbt. 145. § (3) bekezdése szerinti
eljárásban valószínűsíthető, hogy a szerződés módosítása a Kbt. 141. §-ba ütköző módon történt,
illetőleg a szerződésszegés olyan körülményre vezethető vissza, amelyekért a közbeszerzési
eljárásban résztvevő KCS tag, illetve köztisztviselő szakértő felel, úgy soron kívüli vizsgálatot kell
lefolytatni a Belső Ellenőrzési Szabályzatban foglaltak szerint.

IX.
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Záró rendelkezések

Jelen Közbeszerzési Szabályzatot a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.
……… hó ….. napján hagyta jóvá és 2016. április 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit az ezt
követően megkezdett közbeszerzésekre, árajánlat-kérésekre kell alkalmazni.
Jelen Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának 450/2013. (IX. 26.) Gye. Kt. határozatával jóváhagyott Közbeszerzési
Szabályzata.
A hatálybalépés előtt megkezdett, és még folyamatban lévő ügyeket a megkezdésükkor hatályos
szabályozás szerint kell befejezni.
A szabályzat előkészítéséért és aktualizálásáért a KCS felel.

Gyomaendrőd, 2016. ………………………..

……………………………………………………

……………………………………………………

Toldi Balázs

Dr. Uhrin Anna

polgármester

Jegyző
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1. sz. melléklet

A közbeszerzési eljárás fajtái

1.) Nyílt eljárás: A - Kbt. 81 §-a - ajánlati felhívással induló, egy szakaszból álló közbeszerzési
eljárás, amelyben minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet. A nyílt eljárásban nem lehet
tárgyalni. Az ajánlattételi határidő 40 nap.
Amennyiben az ajánlatkérő nem biztosítja a közbeszerzési dokumentumok esetében a teljeskörű
közvetlen elektronikus hozzáférést, az ajánlattételi határidő, amennyiben az ajánlatok
elektronikusan is benyújthatók, 35 nap.
Amennyiben az ajánlatkérő a hirdetmény feladásának napját legalább 40 nappal megelőzően, de
legfeljebb 12 hónapon belül előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetményt adott fel, akkor 20 nap.
Amennyiben az ajánlatkérő biztosítja a közbeszerzési dokumentumok esetében teljeskörű,
közvetlen elektronikus hozzáférést, akkor az ajánlattételi határidők 5 nappal rövidebbek.
A gyorsított nyílt eljárás esetén 15 nap.
Az uniós értékhatár alatti beszerzések esetén az árubeszerzés és szolgáltatás megrendelésnél a
határidő 10 nap, az építési beruházás estén 15 nap.

2.) Meghívásos eljárás – a Kbt. 82-84. §: 2 szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amely részvételi
felhívással indul, és amelynek első, részvételi szakasza során az ajánlatkérő a részvételre
jelentkezők a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról, vagy alkalmatlanságáról dönt a Kbt. 69
§-ával összhangban. A részvételi határidő a hirdetmény feladásának napjától számított 30 napnál,
gyorsított eljárás esetén 15 napnál rövidebb nem lehet. Az ajánlattételi felhívás megküldésének
időpontja a részvételi jelentkezések bontását követő 30., építési beruházás esetén 60. napnál
későbbi időpontban nem határozható meg.
A második, ajánlattételi szakaszában kerülnek az ajánlatok benyújtásra, amely alapján az
ajánlatkérő dönt. Az eljárásban nem lehet tárgyalni. A részvételi szakasz eredményességének
közlésétől számított 5 munkanapon belül az írásbeli ajánlattételi felhívást az alkalmasnak minősített
jelentkezőknek egyidejűleg meg kell küldeni.
A meghívásos eljárást előzetes tájékoztatató útján is meg lehet hirdetni (Közvetlen részvételi
felhívás.)
A Kbt. közvetlen részvételi felhívás megküldését akkor teszi lehetővé, ha a részvételi felhívást
tartalmazó hirdetmény feladásának napját legalább 40 nappal megelőzően, de legfeljebb 12
hónapon belül előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetményt adott fel az Ajánlatkérő. Ebben az
esetben az ajánlattételi határidő nem lehet rövidebb, mint 15 nap. Az Ajánlatkérő közvetlen
részvételi felhívásban legalább 5 ajánlattevőre vonatkozó keretszámot határozhat meg arra, hogy a
részvételre jelentkezők közül az eljárás második szakaszában legfeljebb e keretszámnak megfelelő
80

alkalmas és érvényes jelentkezést benyújtónak küldi meg az ajánlattételi felhívást. Keretszám
meghatározása esetén az objektív és a Kbt. alapelveivel összhangban álló szempontokat és azt,
hogy ennek igazolására milyen okiratok benyújtását kérik, amely alapján az Ajánlatkérő a
rangsorolást elvégzi.
Az ajánlattételi szakaszban az ajánlattételi határidő 35 napnál nem lehet rövidebb.
Az ajánlattételi határidő legalább 30 nap, ha a közbeszerzési eljárás során az ajánlatok elektronikus
úton is benyújthatók.
Gyorsított eljárásban az ajánlattételi határidő 10 nap.
Az ajánlattételi határidőt az ajánlatkérő és az ajánlattételre felhívni kívánt részvételre jelentkezők
megállapodásban rögzíthetik. Amennyiben az alkalmasnak minősített jelentkezőkkel az ajánlatkérő
nem tud megállapodni, a határidőt az ajánlatkérő állapítja meg, amely nem lehet az ajánlattételi
felhívás megküldésének napjától számított 15 napnál rövidebb.
Amennyiben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok elektronikus, korlátlan, teljes körű,
térítésmentes hozzáférhetőségét biztosítja, akkor a gyorsított eljárás kivételével a határidők 5
nappal rövidebbek.
Az uniós értékhatár alatti beszerzések esetén az árubeszerzés és szolgáltatás megrendelésnél a
határidő 10 nap, az építési beruházás estén 15 nap.

3.) Tárgyalásos eljárás – Kbt. 83., 85 – 89 §: 2 szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amely akkor
alkalmazható, ha
a) az ajánlatkérő igényeit nem lehet kielégíteni a piacon azonnal rendelkezésre álló kész
megoldások kiigazítása, egyéni igényekhez alakítása nélkül;
b) a közbeszerzés tárgya tervezést vagy innovatív megoldásokat tartalmaz;
c) a szerződés jellegével, összetettségével vagy jogi és pénzügyi kialakításával kapcsolatos
sajátos körülmények vagy az ezekhez kötődő kockázatok miatt előzetes tárgyalások nélkül nem
választható ki a legkedvezőbb ajánlat;
d) az ajánlatkérő a műszaki leírást nem tudja kellő pontossággal elkészíteni a külön
jogszabályban meghatározottak szerinti szabványok, európai műszaki értékelés, közös műszaki
előírások vagy műszaki referenciák valamelyikére való hivatkozással; vagy
e) megelőzőleg a nyílt vagy meghívásos eljárás azért lett eredménytelen, mert kizárólag
érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be, vagy az eljárás a 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján úgy
lett eredménytelen, hogy az eljárásban benyújtott minden ajánlat meghaladta az ajánlatkérő
rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét.
A tárgyalásos eljárás részvételi felhívással indul, amelyben fel kell tüntetni az eljárás
alkalmazásának jogcímét.
Amennyiben a tárgyalásos eljárást az ajánlatkérő előzetes tájékoztató útján hirdeti meg, (Kbt. 82 §
(3) bekezdés) az ajánlattevő keretszámát legalább 3 ajánlattevőben is meghatározhatja.
A közbeszerzési dokumentumokban az ajánlatkérő meghatározhatja, hogy a műszaki leírás és a
szerződéses feltételek mely elemei jelentik azokat a minimum követelményeket, amelyekről nem
fog tárgyalni. Ezeket olyan pontossággal kell megadni, hogy a gazdasági szereplők
megállapíthassák a beszerzés tárgyát, jellegét és dönthessenek arról, hogy kívánnak-e részvételi
jelentkezést benyújtani.
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Az ajánlattételi határidő alatt az első ajánlat benyújtásának határidejét kell érteni.
Az ajánlattételi felhívásnak tartalmazni kell a tárgyalás lefolytatásának menetét, és az ajánlatkérő
által előírt szabályait, valamint az első tárgyalás időpontját.
Az első ajánlat benyújtására vonatkozó ajánlattételi határidő meghatározására a Kbt. 84 § (4) – (8)
bekezdését kell alkalmazni. (Ld. A jelen szabályzat 2. pont szerinti: Meghívásos eljárásban
meghatározott határidőket.)
4.) Versenypárbeszéd: a Kbt. 90 – 94. § szerint szabályozott közbeszerzési eljárás, amelyet az
ajánlatkérő a 85 § (2) bekezdésben foglalt esetekben (Megegyezik a 3. pont szerinti Tárgyalásos
eljárás eseteivel) alkalmazhat azzal, hogy legalább az ajánlatkérő által kiválasztott legalább három
részvételre jelentkezővel kell a párbeszédet lefolytatni.
5.) Innovatív partnerség: a Kbt. 95 – 97 §. Olyan sajátos közbeszerzési eljárás, amelynek célja
egy innovatív termék, szolgáltatás vagy építési beruházás kifejlesztése és ezek beszerzése.
Az innovációs partnerség két szakaszra tagolódik:
a) az e törvényben szabályozott eljárásrend szerint kerül sor az innovációs partnerségi
szerződés vagy szerződések megkötésére (eljárási szakasz), majd
b) a fejlesztési folyamat és a beszerzés az innovációs partnerségi szerződésben szabályozott
feltételek szerint történik (szerződéses szakasz).
Az innovatív partnerségi szerződés megkötésére a fenti
figyelembevételével a tárgyalásos eljárás szabályait kell alkalmazni.

§-okban

foglalt

eltérések

6.) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás: Kbt. 98 – 103 §
Az egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amely kivételes esetekben, a fenti §-okban
meghatározott esetekben alkalmazható.
Ajánlattétel felhívás megküldésével, illetve tárgyalási meghívó megküldésével kezdődik.
Az eljárás megkezdésének napján az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatósághoz az
ajánlattételi felhívást, továbbá az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplőkre vonatkozó
adatokat, a beszerzés becsült értékét, valamint a tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó
körülményekről szóló tájékoztatást.
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2. sz. melléklet

Sajátos beszerzési módszerek

1.) Keretmegállapodások: a Kbt. 104 - 105. § szerint szabályozott közbeszerzési eljárás.
Az ajánlatkérő, amennyiben közbeszerzését keretmegállapodás útján valósítja meg, a Kbt-ben
foglaltaknak megfelelően közbeszerzési eljárás lefolytatásával keretmegállapodást köt, majd
beszerzését a keretmegállapodás alapján a fenti §-ok figyelembevételével valósítja meg.
2.) A dinamikus beszerzési rendszer: Kbt. 106 – 107 §.
Az ajánlatkérő a gyakran felmerülő közbeszerzései megvalósítása érdekében dinamikus
közbeszerzési rendszert hozhat létre. Ezt a rendszert elektronikus folyamatként kell működtetni,
amelyben az ajánlatkérő és az ajánlattevő között minden kommunikáció elektronikusan történik, és
ahhoz bármely olyan gazdasági szereplő csatlakozhat, amely megfelel az ajánlatkérő által
meghatározott gazdasági feltételeknek.
Az ajánlatkérő dinamikus beszerzési rendszerbe történő felvételre a meghívásos eljárás részvételi
szakaszának szabályai, a beszerzés megvalósítására, a meghívásos eljárás ajánlattételi
szakaszának szabályait alkalmazza a fenti §-ok figyelembevételével.

3.) Elektronikus árlejtés: Kbt. 108 §
Az ajánlatkérő, ha azt a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előzetesen jelezte, a nyertes
ajánlattevő kiválasztása érdekében elektronikus árlejtést kezdeményezhet, amennyiben:
a) a nyílt, a meghívásos vagy a tárgyalásos eljárásban, ha a közbeszerzési dokumentumok
tartalma, különösen a műszaki leírás pontosan meghatározható,
b) a 105. § (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti keretmegállapodás felei közötti verseny
újranyitása esetén,
c) a szerződéseknek a 106. § szerinti dinamikus beszerzési rendszer keretében való odaítélése
esetén.
Az eljárást megindító felhívásban az árlejtésnek kizárólag az alábbi ajánlati elemek valamelyikén
kell alapulnia:
a) kizárólag az árakon, ha az ajánlatok értékelése kizárólag az ár alapján történik;
b) az árakon, illetve az eljárásban alkalmazott más értékelési szempontokon, ha az ajánlatok
értékelésére a legjobb ár-érték arányt vagy a legalacsonyabb költséget megjelenítő szempontok
alapján kerül sor.
Az elektronikus árlejtés lefolytatásának részletes szabályait külön jogszabály határozza meg.
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4.) Elektronikus katalógusok: Kbt. 109 §.
Az ajánlatkérő előírhatja valamely kapcsolattartási forma alkalmazását, amely azonban nem sértheti
a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét.
A kizárólag elektronikus úton történő nyilatkozattétel a központi beszerző szerv eljárásán kívül a
dinamikus beszerzési rendszer, az elektronikus árlejtés alkalmazása és az elektronikus katalógus
esetén követelhető meg az ajánlattevőtől.
Ha egy közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő kötelezővé teszi az elektronikus kommunikációs
eszközök használatát, az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatokat elektronikus
katalógus formájában kell benyújtani vagy, hogy az ajánlattevőnek elektronikus katalógust kell
csatolnia az ajánlatához.
Ha az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, az ajánlatkérő köteles:
a) ezt az eljárást megindító felhívásban vagy – ha előzetes tájékoztatót alkalmaz eljárást
meghirdető felhívásként – a közvetlen részvételi felhívásban közölni;
b) a közbeszerzési dokumentumokban feltüntetni a külön kormányrendelet szerinti, az elektronikus
katalógus formátumával, a felhasznált elektronikus eszközökkel és a csatlakozás műszaki
szabályaival és leírásával kapcsolatos valamennyi szükséges információt.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 03. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdése alapján az alábbi Közbeszerzési Szabályzatát (a
továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint fogadja el.

I.
A Szabályzat hatálya

A Szabályzat Hatálya alá tartozik:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Kbt. hatálya alá tartozó
beszerzései.
A Szabályzat hatálya kiterjed az Önkormányzat által szerződés alapján ellátott gesztor önkormányzati
feladatokkal kapcsolatos beszerzésekre is, figyelemmel a létrehozó szerződés szerint érvényesülő
döntési rendre.
A közbeszerzés értékének meghatározására a Kbt. 15-20 §-ok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzésekre a Kbt. Második Részét, az ezek
alatti és egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésekre a Harmadik Részét alkalmazva
kell eljárni, kivéve, ha a Kbt. másként rendelkezik.

II.
A közbeszerzési eljárás fajtái
A közbeszerzési eljárás fajtáiról, az alkalmazandó rendelkezések rövid összefoglalójáról, határidőkről
szóló tájékoztatást jelen szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.

III.
Sajátos beszerzési módszerek
A közbeszerzési eljárás fajtáiról, az alkalmazandó rendelkezések rövid összefoglalójáról, határidőkről
szóló tájékoztatást jelen szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.

IV.
A közbeszerzések tervezése, előkészítése, lefolytatása
1.) A közbeszerzések előkészítését és megvalósítását A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatos kormány és miniszteri rendeletek rendelkezései
alapján kell végrehajtani.

2.) A közbeszerzések tervezése
Az adott évre tervezett közbeszerzési eljárásokról, illetve beszerzésekről az éves költségvetés alapján
legkésőbb minden év március 31-ig a Közbeszerzési Csoport (a továbbiakban: a KCS) éves összesített
közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készít, melyet az Önkormányzat Képviselőtestülete fogad el.
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A KCS feladatait Gyomaendrőd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Városüzemeltetési és
Vagyongazdálkodási Osztálya látja el. A közbeszerzés tervezésével és előkészítésével kapcsolatban a
KCS ellátja mind a Gyomaendrőd Város Önkormányzat, mint a Gyomaendrőd Közös Önkormányzati
Hivatal közbeszerzéssel kapcsolatos feladatait a társult három önkormányzat – Gyomaendrőd,
Csárdaszállás, Hunya – tekintetében is.
A közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell:
-

a közbeszerzéseket tárgy szerinti bontásban,

-

a közbeszerzéseket az eljárás rendje szerint csoportosítva,

-

a közbeszerzési eljárás típusát,

-

lefolytatásának tervezett időpontját,

-

valamint a beszerzés becsült értékét.

Az elfogadott közbeszerzési tervet, illetve a módosításait haladéktalanul közzé kell tenni a Kbt. 43 §ában foglaltaknak megfelelően. A lefolytatott közbeszerzési eljárásokról a 44/2015. (XI. 2.) MvM
rendelet 40 §-a szerint éves statisztikai összegzést kell készíteni és a tárgyévet követő év május 31-ig
közzétenni. A közzétételekről a KCS gondoskodik.
A közbeszerzési terv nyilvános, amelyet legalább 5 évig kell megőrizni. A Közbeszerzési Hatósági vagy
a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervet az
ajánlatkérő köteles megküldeni.
3.) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések
A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának, valamint a Gyomaendrőd Közös Önkormányzatai Hivatal
Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzéseinek előkészítését és végrehajtását a 263/2013. (V.30.) Gye Kt.
Határozatban jóváhagyott a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzat 28. sz. mellékletét képező beszerzések lebonyolításának szabályzatában foglalt
rendelkezések figyelembevételével kell lefolytatni.

4.) A közbeszerzési eljárás előkészítése
Az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárást a beszerzés tárgyára és a becsült értékére tekintettel
megfelelő alapossággal előkészíteni.
A közbeszerzési dokumentumoknak biztosítaniuk kell, hogy a gazdasági szereplők műszakilag
megfelelő, fizikailag megvalósítható és gazdasági szempontból reális ajánlatot tudjanak adni.
A KCS a becsült érték meghatározása céljából köteles külön vizsgálatot végezni és annak eredményét
dokumentálni. A KCS a vizsgálat során az alábbi objektív alapú módszereket alkalmazhatja:
a)
b)
c)
d)
e)

a beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív ajánlatok bekérése,
a beszerzés tárgyára vonatkozó, arra szakosodott szervezetek által végzett piackutatás,
igazságügyi szakértő igénybe vétele,
szakmai kamarák által ajánlott díjszabások,
szakmai kamarák által előállított és karbantartott, megvalósítási értéken alapuló, részletes építési
adatbázis,
f) a Közbeszerzési Hatóság által kiadott árstatisztika,
g) az ajánlatkérő korábbi, hasonló tárgyra irányuló szerződéseinek elemzése.
Az építési beruházások esetében csak a külön jogszabályokban meghatározott követelményeknek
megfelelő tervek birtokában indítható meg közbeszerzési eljárás. Az ajánlatkérőnek a terv ellenőrzésről
és a tervezői művezetésről is gondoskodnia kell.
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Az ajánlatkérő a verseny tisztaságára, az esélyegyenlőségre és az egyenlő elbánásra vonatkozó
alapelvek figyelembe vétele mellett az eljárás megindítása előtt független szakértőkkel, hatóságokkal,
illetve piaci résztvevőkkel előzetes piaci konzultációt folytathat a gazdasági szereplők tájékoztatása
érdekében.
Az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében nem vehet részt olyan személy
vagy szervezet, amely vagy aki a Kbt. 25. §-a alapján összeférhetetlen.
A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás
megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén az ötszázmillió forintot
meghaladó értékű közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadót bevonni.
A Képviselő-testület a KCS javaslata alapján létrehozza a legalább 3 tagú Bíráló Bizottságot az ajánlatok
szükség esetén a hiánypótlás, felvilágosítás vagy indokolás megadását követő elbírálására és
értékelésére.
A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elkészítése, valamint
az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában a Bíráló Bizottság tagjainak, az ajánlatkérő
nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont más személyeknek és szervezeteknek együttesen
rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi
szakértelemmel.
Nem lehet a Bíráló Bizottság tagja, aki a közbeszerzési eljárást lezáró döntést hozza meg. A testületi
döntéshozatal esetén a Bíráló Bizottságban képviselő-testület tagja kizárólag tanácskozási joggal vehet
részt.

5.) A Bíráló Bizottság feladata a KCS előterjesztése és javaslatai alapján
-

-

pénzügyi, műszaki és piaci paraméterek alapján a beszerzési tárgy jellemzőinek részletes
megfogalmazása (IV. 3. pont figyelembevételével)
a lehetséges ajánlattevők alkalmassági/alkalmatlansági ismérveinek részletes összeállítása
az elbírálás szempontjainak, illetve részszempontjainak és értékelési módszertanának leírása
részvétel az közbeszerzési dokumentum szakmai részének elkészítésében és a részletes szerződési
feltételek meghatározásában
ajánlattevőkkel történő kapcsolattartás, helyszíni szemle lebonyolítása
a beérkezett ajánlatok bontása és értékelése
az ajánlatok elbírálása
írásbeli szakvélemény és döntési javaslat készítése az eljárást lezáró döntést meghozó a Képviselőtestület által létrehozott Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
állandó tagjaiból álló testület (a továbbiakban: Közbeszerzési Bizottság), illetve a Képviselő-testület
részére
szerződés aláírásra való előkészítésében részvétel
az eljárás során készítendő jegyzőkönyvek, tájékoztatások szakmai részének elkészítése
előzetes vitarendezési kérelem beérkezése esetén közreműködik a válasz megfogalmazásában.

6.) Az eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás és dokumentáció
A KCS előkészíti az eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás és dokumentáció tervezetét,
melyet az uniós értékhatárokat elérő közbeszerzések esetét kivéve a Közbeszerzési Bizottság fogad el.
A KCS feladata az eljárás során készítendő jegyzőkönyvek, tájékoztatások szakmai részének elkészítése.
A Közbeszerzési Bizottság dönt arról, hogy az adott közbeszerzés milyen eljárással kerüljön
lefolytatásra, különösen, hogy:
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az előzetes tájékoztató hirdetmény alapján (közvetlen részvételi felhívással), illetve
a nemzeti értékhatár alatti eljárás esetén a Kbt. 113 § (1) bekezdés szerinti összefoglaló tájékoztató
közzétételével, vagy a 115 §-ban meghatározott közvetlen írásbeli ajánlattételi felhívás szerint,
valamint arról is, hogy ír-e elő alkalmassági feltételt az eljárásban.
Az ajánlattevők személyéről a Kbt. 115 § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Közbeszerzési
Bizottság az eljárást megindító hirdetmény elfogadásával egyidejűleg dönt a KCS javaslata alapján.

-

-

7.) A közbeszerzési eljárás lefolytatása
A közbeszerzési eljárás az ajánlati/részvételi felhívás közzétételével, illetve a nemzeti értékhatárokat
elérő, de a Kbt. 115. § (1) bekezdésében meghatározott értékeket el nem érő értékű közbeszerzés
esetén az ajánlattételi felhívás ajánlattevők részére történő megküldésével kezdődik. A KCS lehetőleg
olyan ajánlattevők felkérésére tehet javaslatot, akik mikro-, kis- vagy középvállalkozások és amelyek
szerepelnek a közhiteles nyilvántartásban (egyéni vállalkozók nyilvántartása, cégjegyzék) és a
tevékenységi körükben szerepel a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység, valamint az ajánlattétel
időpontjában megelőző lezárt üzleti évben a nettó árbevételük meghaladta a közbeszerzés tárgyának
értékét.
Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének, illetve az ajánlattételi felhívás megküldésének feltétele az
alábbi dokumentumok rendelkezésre állása:
-

igazolás a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról,
az ajánlattételhez szükséges dokumentáció, a megvalósítandó feladathoz rendelkezésre álló
részletes műszaki leírás (építésügyi, műszaki dokumentációk, engedélyek),
szerződés-tervezet,
az eljárás megindításához szükséges egyéb információk és dokumentumok.

8.) A közbeszerzési dokumentum
A közbeszerzési dokumentumot az ajánlattevők részére a KCS bocsátja rendelkezésre. A KCS köteles
gondoskodni továbbá arról, hogy a közbeszerzési dokumentáció az ajánlattételi határidő lejártáig
rendelkezésre álljon.

9.) Az ajánlatok benyújtása, bontása
A benyújtott ajánlatokat az ajánlati/ajánlattételi határidő lejártáig, a KCS zárható irodájában kell tárolni
és tilos felbontani. Az ajánlatok felbontását az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártának
időpontjában meg kell kezdeni.
Az ajánlatkérő az ajánlatok, végleges ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása
előtt közvetlenül ismerteteti a közbeszerzés becsült értékét, rész ajánlattétel biztosítása esetén a
részenkénti becsült összeget, illetve ismertetheti a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét is.
A tárgyalásos eljárásban előzetesen egyértelműen az ajánlattevők tudomására kell hozni, hogy az
ajánlatkérő mikor fogja a tárgyalásokat lezárni.
A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő az ajánlattevőket felhívja egy végleges ajánlat írásban
történő beadására, a beadási határidő egyidejű meghatározásával.
A bontást a KCS, a Bíráló Bizottság elnöke vagy tagja, vagy ha ilyen megbízásra kerül sor, akkor a
felelős akkreditált közbeszerzési szakértő végzi, melyről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza:
-

a közbeszerzés tárgyát, a bontási eljárás helyét és idejét (óra és perc pontossággal),

5

-

jelenlévő személyek megnevezését és funkcióját,
ajánlattevő nevét és címét,
ajánlattevő által kért ellenszolgáltatást,
a főbb számszerűsíthető adatokat, melyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek
azoknak a megnevezését, akik a bontáson a felolvasólapba kérték a betekintést.

A jegyzőkönyv mellékletét képezi a jelenléti ív. A bontásról készült jegyzőkönyvet a KCS a bontástól
számított 5 napon belül küld meg az összes ajánlattevőnek.
A határidő után beérkezett ajánlatokról jegyzőkönyvet kell felvenni és azt az összes ajánlattevőnek
meg kell küldeni.

10.) Az ajánlatok vizsgálata, értékelése
A KCS az ajánlatok bontását követően meg kell vizsgálni, hogy az ajánlatok megfelelnek-e
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, és a
vizsgálatról tájékoztatja a Bíráló Bizottságot.
A KCS az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a jogszabályban meghatározott kritériumok
előzetes ellenőrzésekor köteles elfogadni az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt
nyilatkozatokat, valamint a Kbt. 114 § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot.
Az ajánlatok megfelelőségének ellenőrzésével kapcsolatosan
felvilágosítás kérést bocsájt ki, illetve számítási hiba javítást végez.

szükség

szerint

hiánypótlást,

Amennyiben hiánypótlás, illetve felvilágosítás kérésre vonatkozó bírálati cselekményeket végez, akkor
köteles meggyőződni arról, hogy ezek teljesítése az megfelel-e a Kbt-ben meghatározott feltételeknek.
Amennyiben az ajánlattevő a hiánypótlást, illetve a felvilágosítás adást nem teljesítette, vagy nem az
előírt határidőben teljesítette, a Bíráló Bizottság kizárólag az eredeti ajánlatot veheti figyelembe az
elbírálás során. Számítási hiba javítása esetén az összes ajánlattevőt egyidejűleg közvetlenül, írásban és
haladéktalanul tájékoztatni kell.
A Bíráló Bizottság amennyiben megállapítja, hogy az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára
figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az ár, vagy költség vagy azoknak valamely
önálló értékelésre kerülő elem tekintetében, köteles írásbeli indoklást kérni az ajánlattevőtől a többi
ajánlatkérő írásbeli értesítése mellett.
Az ajánlati ár megalapozottságáról a döntés meghozatalához ha szükséges, az ajánlatkérő
összehasonlítás céljából a többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott ajánlati elemeket
megalapozó adatokat.
A Bíráló Bizottság az állami támogatás miatt kirívóan alacsonynak értékelt ajánlatot csak akkor
nyilváníthatja érvénytelennek, ha írásban előzetes tájékoztatást kért és az ajánlattevő nem tudta
igazolni, hogy az állami támogatást jogszerűen szerezte. Erről az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési
Hatóságon keresztül az Európai Bizottságot tájékoztatni.
A Bíráló Bizottság az ajánlatokat a felhívásban megadott szempontok szerint értékeli. Ennek során
felelős az objektív, a Kbt-ben meghatározott szempontok szerinti értékelésért.

A Bíráló Bizottság javaslatot tesz az ajánlattevők esetleges kizárására, illetve benyújtott ajánlatok
érvényességére/érvénytelenségére, valamint az eljárás eredményességére/eredménytelenségére,
továbbá megállapítja, hogy melyik ajánlat a legkedvezőbb a Kbt. 76 - 77 – 78 §-ában meghatározottak
figyelembevételével, illetve ha az ajánlattételi felhívás előírja, sorrendet állít fel az ajánlatok között.
A Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az eljárás lezáró döntést meghozó
személy vagy testület részére. A Bíráló Bizottság munkájáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben
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rögzíteni kell a tagok javaslatát, illetve a Bíráló Bizottság döntését. A tagoknak egyéni bírálati lapot
nem kell készíteni.
A döntési javaslatot a Bíráló Bizottság elnöke terjeszti az eljárást lezáró döntést meghozó
Közbeszerzési Bizottság, illetve a képviselő-testület elé.

11.) A közbeszerzési eljárás eredménye
Az eljárás eredményéről a Kbt. 79. §-ában meghatározottak szerinti írásbeli összegezést a KCS készíti el
és legkésőbb 3 munkanapon belül küldi meg az eljárásban részt vett gazdasági szereplőknek.
Az eredmény közzétételéről a KCS gondoskodik. A hirdetmények ellenőrzése a 44/2015. (XI. 2.) MvM
rendelet alapján kötelező, az ellenőrzési díjat az ajánlatkérő viseli.

12.) Előzetes vitarendezés
Előzetes vitarendezési kérelem benyújtása esetén, illetve amennyiben azt követően jogorvoslati eljárás
indul, vagy előzetes vitarendezés nélkül közvetlenül a Közbeszerzési Döntőbizottságnál
kezdeményezett jogorvoslat esetén a választ a Kbt-ben, illetve a Ket-ben meghatározott határidők
figyelembe vételével a Bíráló Bizottság közreműködése mellett a KCS készíti el és a Közbeszerzési
Bizottság hagyja jóvá, az ezzel kapcsolatos közzétételről a KCS gondoskodik. A Közbeszerzési Bizottság
dönt arról is, amennyiben jogorvoslat indul és az az ajánlatkérőt elmarasztalja, hogy a határozat
felülvizsgálatát a bíróságtól kérje az ajánlatkérő. A jogorvoslati eljárásban felelős akkreditált
közbeszerzési szakértő, jogtanácsos, vagy ügyvédi képviselet kötelező.

13.) Az európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás
megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, az építési beruházás esetén az 500 M Ftot meghaladó értékű közbeszerzések
A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás
megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, az építési beruházás esetén az 500 M Ft-ot
meghaladó értékű közbeszerzések esetében az eljárást megindító felhívást, és az eljárást lezáró
döntést a Képviselő-testület fogadja el. Ezekben az eljárásokban a Kbt. 27 § (3) bekezdése szerint az
ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni. A testület legkésőbb az
eljárás megindító felhívás elfogadásával egyidejűleg dönt a szakértő személyéről.

V.
A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésekre vonatkozó szabályok
(Kbt. 130 – 140 §)
1.) A közbeszerzési eljárás nyertesével a szerződés írásban köthető meg a kötelezettségvállalás rendje
szerint, a kötelezettségvállalásról, ellenjegyzésről, érvényesítésről és utalványozásról szóló belső
rendelkezésekben foglaltak szerint, az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívás, a közbeszerzési
dokumentum és az ajánlat tartalmának megfelelően, a Kbt. 131 § (5) és (6) bekezdései szerinti
időtartamon belül.
A közbeszerzési eljárás lefolytatása után kötött szerződések nyilvántartásáról a KCS gondoskodik a Kbt.
43 § rendelkezései szerint.
2.) A közbeszerzési szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ában foglaltakra figyelemmel, a
Közbeszerzési Bizottság, illetve a Képviselő-testület előzetes jóváhagyó döntése alapján kerülhet sor.
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VI.
A közbeszerzési eljárásban résztvevők felelőssége
1.) Az ajánlatkérő az összeférhetetlenség és a verseny tisztasága sérelmének elkerülése érdekében
biztosítja, hogy az eljárásban ne vegyen részt olyan, aki a Kbt. 25 § szerint összeférhetetlen.
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő
nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására
bármely okból, így különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági
szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.
Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet figyelmét arra,
ha a Kbt. 25 § (3)–(4) bekezdés alapján – különösen az általa megszerzett többlet-információkra
tekintettel – a közbeszerzési eljárásban történő részvétele összeférhetetlenséget eredményezne.
Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével
kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele
szemben fennáll-e a Kbt. 25 § szerinti összeférhetetlenség.
2.) A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók munkaköri leírásában, a közbeszerzési
eljárás lefolytatásával kapcsolatos kötelezettségüket meg kell határozni, valamint utalni kell esetleges
károkozásuk esetén a köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. tv. 160. §-a szerinti kártérítési
felelősségükre. A döntéshozatalban résztvevők felelősségére a helyi önkormányzati képviselők
jogállásáról, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről rendelkező jogszabályok,
valamint a döntésükkel esetlegesen okozott kár megtérítésére a Polgári törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. tv. 6:519 §-a szerinti kártérítési szabályok alkalmazandók.
3.) Az ajánlatkérő nevében vállalkozási vagy megbízási jogviszonyban eljáró, illetve a felelős akkreditált
közbeszerzési szakértőt a felelősség a vele kötött szerződés tartalmának megfelelően terheli.

VII.
A közbeszerzési eljárások dokumentálási rendje, belső ellenőrzés

1.) A közbeszerzési eljárásokat azok megindításától a jogorvoslati eljárás jogerős lezárásáig, illetőleg a
közbeszerzési szerződés teljesítéséig terjedően írásban kell dokumentálni. A keletkezett iratokat,
szerződéseket, azzal kapcsolatos jelentéseket, összegezéseket stb. elektronikus úton rögzített
formában is meg kell őrizni.
2.) A közbeszerzési eljárás során keletkező valamennyi iratot és dokumentumot a KCS az iratkezelési
szabályzat előírásai szerint köteles kezelni és őrizni. Amennyiben az Önkormányzat vállalkozási vagy
megbízási jogviszonyban eljáró személlyel vagy szervezettel szerződést köt, úgy a szerződésnek
kötelezően tartalmaznia kell az alábbiakat:
-

az ajánlatkérő nevében eljáró, az eljárás lezárultát követően haladéktalanul köteles a KCS részére
az eljárás eredeti dokumentumait (ideértve különösen a beérkezett ajánlatok eredeti példányait)
iratjegyzék és teljességi nyilatkozattal együtt hiánytalanul átadni,

-

az ajánlatkérő nevében eljáró, felelősséggel tartozik azért, hogy az eljárás során keletkezett
dokumentumokhoz illetéktelen személy nem férhet hozzá, de a Szabályzat szerinti jogosultaknak,
annak szabályaival biztosítania kell a betekintést.

A felelős akkreditált közbeszerzési szakértő alkalmazása esetén pontosan meg kell határozni azokat a
feladatokat, amelyeket a szakértőnek el kell végezni.
3.) Amennyiben az adott közbeszerzési eljárásban a külön jogszabályban meghatározott illetékes
ellenőrző szervek, a feladat- és hatáskörüknek megfelelően végzett ellenőrzésük során jogsértést
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tárnak fel, valamint, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság által a Kbt. 145. § (3) bekezdése szerinti
eljárásban valószínűsíthető, hogy a szerződés módosítása a Kbt. 141. §-ba ütköző módon történt,
illetőleg a szerződésszegés olyan körülményre vezethető vissza, amelyekért a közbeszerzési eljárásban
résztvevő KCS tag, illetve köztisztviselő szakértő felel, úgy soron kívüli vizsgálatot kell lefolytatni a
Belső Ellenőrzési Szabályzatban foglaltak szerint.

IX.
Záró rendelkezések

Jelen Közbeszerzési Szabályzatot a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. ………
hó ….. napján hagyta jóvá és 2016. április 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit az ezt követően
megkezdett közbeszerzésekre, árajánlat-kérésekre kell alkalmazni.
Jelen Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának 450/2013. (IX. 26.) Gye. Kt. határozatával jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzata.
A hatálybalépés előtt megkezdett, és még folyamatban lévő ügyeket a megkezdésükkor hatályos
szabályozás szerint kell befejezni.
A szabályzat előkészítéséért és aktualizálásáért a KCS felel.

Gyomaendrőd, 2016. ………………………..

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

……………………………………………………
Dr. Uhrin Anna
Jegyző
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1. sz. melléklet
A közbeszerzési eljárás fajtái

1.) Nyílt eljárás: A - Kbt. 81 §-a - ajánlati felhívással induló, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás,
amelyben minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet. A nyílt eljárásban nem lehet tárgyalni.
Az ajánlattételi határidő 40 nap.
Amennyiben az ajánlatkérő nem biztosítja a közbeszerzési dokumentumok esetében a teljeskörű
közvetlen elektronikus hozzáférést, az ajánlattételi határidő, amennyiben az ajánlatok elektronikusan is
benyújthatók, 35 nap.
Amennyiben az ajánlatkérő a hirdetmény feladásának napját legalább 40 nappal megelőzően, de
legfeljebb 12 hónapon belül előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetményt adott fel, akkor 20 nap.
Amennyiben az ajánlatkérő biztosítja a közbeszerzési dokumentumok esetében teljeskörű, közvetlen
elektronikus hozzáférést, akkor az ajánlattételi határidők 5 nappal rövidebbek.
A gyorsított nyílt eljárás esetén 15 nap.
Az uniós értékhatár alatti beszerzések esetén az árubeszerzés és szolgáltatás megrendelésnél a
határidő 10 nap, az építési beruházás estén 15 nap.

2.) Meghívásos eljárás – a Kbt. 82-84. §: 2 szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amely részvételi
felhívással indul, és amelynek első, részvételi szakasza során az ajánlatkérő a részvételre jelentkezők a
szerződés teljesítésére való alkalmasságáról, vagy alkalmatlanságáról dönt a Kbt. 69 §-ával
összhangban. A részvételi határidő a hirdetmény feladásának napjától számított 30 napnál, gyorsított
eljárás esetén 15 napnál rövidebb nem lehet. Az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja a
részvételi jelentkezések bontását követő 30., építési beruházás esetén 60. napnál későbbi időpontban
nem határozható meg.
A második, ajánlattételi szakaszában kerülnek az ajánlatok benyújtásra, amely alapján az ajánlatkérő
dönt. Az eljárásban nem lehet tárgyalni. A részvételi szakasz eredményességének közlésétől számított
5 munkanapon belül az írásbeli ajánlattételi felhívást az alkalmasnak minősített jelentkezőknek
egyidejűleg meg kell küldeni.
A meghívásos eljárást előzetes tájékoztatató útján is meg lehet hirdetni (Közvetlen részvételi felhívás.)
A Kbt. közvetlen részvételi felhívás megküldését akkor teszi lehetővé, ha a részvételi felhívást
tartalmazó hirdetmény feladásának napját legalább 40 nappal megelőzően, de legfeljebb 12 hónapon
belül előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetményt adott fel az Ajánlatkérő. Ebben az esetben az
ajánlattételi határidő nem lehet rövidebb, mint 15 nap. Az Ajánlatkérő közvetlen részvételi felhívásban
legalább 5 ajánlattevőre vonatkozó keretszámot határozhat meg arra, hogy a részvételre jelentkezők
közül az eljárás második szakaszában legfeljebb e keretszámnak megfelelő alkalmas és érvényes
jelentkezést benyújtónak küldi meg az ajánlattételi felhívást. Keretszám meghatározása esetén az
objektív és a Kbt. alapelveivel összhangban álló szempontokat és azt, hogy ennek igazolására milyen
okiratok benyújtását kérik, amely alapján az Ajánlatkérő a rangsorolást elvégzi.
Az ajánlattételi szakaszban az ajánlattételi határidő 35 napnál nem lehet rövidebb.
Az ajánlattételi határidő legalább 30 nap, ha a közbeszerzési eljárás során az ajánlatok elektronikus
úton is benyújthatók.
Gyorsított eljárásban az ajánlattételi határidő 10 nap.
Az ajánlattételi határidőt az ajánlatkérő és az ajánlattételre felhívni kívánt részvételre jelentkezők
megállapodásban rögzíthetik. Amennyiben az alkalmasnak minősített jelentkezőkkel az ajánlatkérő
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nem tud megállapodni, a határidőt az ajánlatkérő állapítja meg, amely nem lehet az ajánlattételi
felhívás megküldésének napjától számított 15 napnál rövidebb.
Amennyiben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok elektronikus, korlátlan, teljes körű,
térítésmentes hozzáférhetőségét biztosítja, akkor a gyorsított eljárás kivételével a határidők 5 nappal
rövidebbek.
Az uniós értékhatár alatti beszerzések esetén az árubeszerzés és szolgáltatás megrendelésnél a
határidő 10 nap, az építési beruházás estén 15 nap.

3.) Tárgyalásos eljárás – Kbt. 83., 85 – 89 §: 2 szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amely akkor
alkalmazható, ha
a) az ajánlatkérő igényeit nem lehet kielégíteni a piacon azonnal rendelkezésre álló kész megoldások
kiigazítása, egyéni igényekhez alakítása nélkül;
b) a közbeszerzés tárgya tervezést vagy innovatív megoldásokat tartalmaz;
c) a szerződés jellegével, összetettségével vagy jogi és pénzügyi kialakításával kapcsolatos sajátos
körülmények vagy az ezekhez kötődő kockázatok miatt előzetes tárgyalások nélkül nem választható
ki a legkedvezőbb ajánlat;
d) az ajánlatkérő a műszaki leírást nem tudja kellő pontossággal elkészíteni a külön jogszabályban
meghatározottak szerinti szabványok, európai műszaki értékelés, közös műszaki előírások vagy
műszaki referenciák valamelyikére való hivatkozással; vagy
e) megelőzőleg a nyílt vagy meghívásos eljárás azért lett eredménytelen, mert kizárólag érvénytelen
ajánlatokat nyújtottak be, vagy az eljárás a 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján úgy lett
eredménytelen, hogy az eljárásban benyújtott minden ajánlat meghaladta az ajánlatkérő
rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét.
A tárgyalásos eljárás részvételi felhívással indul, amelyben fel kell tüntetni az eljárás alkalmazásának
jogcímét.
Amennyiben a tárgyalásos eljárást az ajánlatkérő előzetes tájékoztató útján hirdeti meg, (Kbt. 82 § (3)
bekezdés) az ajánlattevő keretszámát legalább 3 ajánlattevőben is meghatározhatja.
A közbeszerzési dokumentumokban az ajánlatkérő meghatározhatja, hogy a műszaki leírás és a
szerződéses feltételek mely elemei jelentik azokat a minimum követelményeket, amelyekről nem fog
tárgyalni. Ezeket olyan pontossággal kell megadni, hogy a gazdasági szereplők megállapíthassák a
beszerzés tárgyát, jellegét és dönthessenek arról, hogy kívánnak-e részvételi jelentkezést benyújtani.
Az ajánlattételi határidő alatt az első ajánlat benyújtásának határidejét kell érteni.
Az ajánlattételi felhívásnak tartalmazni kell a tárgyalás lefolytatásának menetét, és az ajánlatkérő által
előírt szabályait, valamint az első tárgyalás időpontját.
Az első ajánlat benyújtására vonatkozó ajánlattételi határidő meghatározására a Kbt. 84 § (4) – (8)
bekezdését kell alkalmazni. (Ld. A jelen szabályzat 2. pont szerinti: Meghívásos eljárásban
meghatározott határidőket.)
4.) Versenypárbeszéd: a Kbt. 90 – 94. § szerint szabályozott közbeszerzési eljárás, amelyet az
ajánlatkérő a 85 § (2) bekezdésben foglalt esetekben (Megegyezik a 3. pont szerinti Tárgyalásos eljárás
eseteivel) alkalmazhat azzal, hogy legalább az ajánlatkérő által kiválasztott legalább három részvételre
jelentkezővel kell a párbeszédet lefolytatni.
5.) Innovatív partnerség: a Kbt. 95 – 97 §. Olyan sajátos közbeszerzési eljárás, amelynek célja egy
innovatív termék, szolgáltatás vagy építési beruházás kifejlesztése és ezek beszerzése.
Az innovációs partnerség két szakaszra tagolódik:
a) az e törvényben szabályozott eljárásrend szerint kerül sor az innovációs partnerségi szerződés vagy
szerződések megkötésére (eljárási szakasz), majd
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b) a fejlesztési folyamat és a beszerzés az innovációs partnerségi szerződésben szabályozott feltételek
szerint történik (szerződéses szakasz).
Az innovatív partnerségi szerződés megkötésére a fenti §-okban foglalt eltérések figyelembevételével a
tárgyalásos eljárás szabályait kell alkalmazni.

6.) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás: Kbt. 98 – 103 §
Az egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amely kivételes esetekben, a fenti §-okban meghatározott
esetekben alkalmazható.
Ajánlattétel felhívás megküldésével, illetve tárgyalási meghívó megküldésével kezdődik.
Az eljárás megkezdésének napján az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatósághoz az ajánlattételi
felhívást, továbbá az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplőkre vonatkozó adatokat, a
beszerzés becsült értékét, valamint a tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről
szóló tájékoztatást.
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2. sz. melléklet
Sajátos beszerzési módszerek

1.) Keretmegállapodások: a Kbt. 104 - 105. § szerint szabályozott közbeszerzési eljárás.
Az ajánlatkérő, amennyiben közbeszerzését keretmegállapodás útján valósítja meg, a Kbt-ben
foglaltaknak megfelelően közbeszerzési eljárás lefolytatásával keretmegállapodást köt, majd
beszerzését a keretmegállapodás alapján a fenti §-ok figyelembevételével valósítja meg.
2.) A dinamikus beszerzési rendszer: Kbt. 106 – 107 §.
Az ajánlatkérő a gyakran felmerülő közbeszerzései megvalósítása érdekében dinamikus közbeszerzési
rendszert hozhat létre. Ezt a rendszert elektronikus folyamatként kell működtetni, amelyben az
ajánlatkérő és az ajánlattevő között minden kommunikáció elektronikusan történik, és ahhoz bármely
olyan gazdasági szereplő csatlakozhat, amely megfelel az ajánlatkérő által meghatározott gazdasági
feltételeknek.
Az ajánlatkérő dinamikus beszerzési rendszerbe történő felvételre a meghívásos eljárás részvételi
szakaszának szabályai, a beszerzés megvalósítására, a meghívásos eljárás ajánlattételi szakaszának
szabályait alkalmazza a fenti §-ok figyelembevételével.

3.) Elektronikus árlejtés: Kbt. 108 §
Az ajánlatkérő, ha azt a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előzetesen jelezte, a nyertes
ajánlattevő kiválasztása érdekében elektronikus árlejtést kezdeményezhet, amennyiben:
a) a nyílt, a meghívásos vagy a tárgyalásos eljárásban, ha a közbeszerzési dokumentumok tartalma,
különösen a műszaki leírás pontosan meghatározható,
b) a 105. § (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti keretmegállapodás felei közötti verseny újranyitása
esetén,
c) a szerződéseknek a 106. § szerinti dinamikus beszerzési rendszer keretében való odaítélése esetén.
Az eljárást megindító felhívásban az árlejtésnek kizárólag az alábbi ajánlati elemek valamelyikén kell
alapulnia:
a) kizárólag az árakon, ha az ajánlatok értékelése kizárólag az ár alapján történik;
b) az árakon, illetve az eljárásban alkalmazott más értékelési szempontokon, ha az ajánlatok
értékelésére a legjobb ár-érték arányt vagy a legalacsonyabb költséget megjelenítő szempontok
alapján kerül sor.
Az elektronikus árlejtés lefolytatásának részletes szabályait külön jogszabály határozza meg.

4.) Elektronikus katalógusok: Kbt. 109 §.
Az ajánlatkérő előírhatja valamely kapcsolattartási forma alkalmazását, amely azonban nem sértheti a
gazdasági szereplők esélyegyenlőségét.
A kizárólag elektronikus úton történő nyilatkozattétel a központi beszerző szerv eljárásán kívül a
dinamikus beszerzési rendszer, az elektronikus árlejtés alkalmazása és az elektronikus katalógus esetén
követelhető meg az ajánlattevőtől.
Ha egy közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő kötelezővé teszi az elektronikus kommunikációs
eszközök használatát, az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatokat elektronikus
katalógus formájában kell benyújtani vagy, hogy az ajánlattevőnek elektronikus katalógust kell
csatolnia az ajánlatához.

13

Ha az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, az ajánlatkérő köteles:
a) ezt az eljárást megindító felhívásban vagy – ha előzetes tájékoztatót alkalmaz eljárást meghirdető
felhívásként – a közvetlen részvételi felhívásban közölni;
b) a közbeszerzési dokumentumokban feltüntetni a külön kormányrendelet szerinti, az elektronikus
katalógus formátumával, a felhasznált elektronikus eszközökkel és a csatlakozás műszaki szabályaival
és leírásával kapcsolatos valamennyi szükséges információt.
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25. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. március 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2016. évi útkarbantartás
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Véleményező bizottság:
Tisztelt Képviselő-testület!

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a költségvetési rendelet elfogadását követően megkezdődött az éves
útfelújítási és karbantartási beruházás előkészítése.
Az előkészítés során az alábbi költségvetési forrásokat vettük alapul:
Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása szakfeladat terhére: 25.000.000 Ft
Öregszőlői utak felújítása:
6.000.000 Ft
TOP és egyéb pályázati saját erő terhére:
9.000.000 Ft
Összesen:
40.000.000 Ft
Az elmúlt időszakban több képviselői és lakossági útfelújítási, karbantartási bejelentés, kérés is érkezett hozzánk
elsősorban az alábbi területekre:
Öregszőlő teljes területe
Október 6. ltp
Rácz Lajos utca
Vadász utca
Vásártéri lakótelep
Dr Szilágyi Ferenc üdülőtelep
Öregszőlő:
Az öregszőlői lakosok februári Képviselő-testületi ülésre benyújtott levele, kérése alapján felmérésre került az
Öregszőlői utak sármentesítése útalap építéssel.
A felmérés az 1. számú mellékletben megtalálható.
Probléma:
Javítási javaslat:

a területen szinte kizárólag földutak találhatók, gyenge beépítéssel
25 cm vastag pályaszerkezetű makadámút készítése törtbetonból és kiékelő zúzalékból

Terület:
Bekerülési költség:
Önkormányzati önerő:

23.037 m2
117.027.960 Ft
85.554.922 Ft

Mivel a tervezett beruházás összköltsége igen jelentős ezért javasoljuk, hogy a magánerős lakossági út- és
közműépítések szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló 20/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet
alapján lakossági sajáterő is kerüljön bevonásra.
A rendelet alapján amennyiben az útépítéssel szomszédos ingatlanok tulajdonosainak 67 %-a
szándéknyilatkozatban jelzi az útépítési szándékát úgy a beruházás 20 %-áig lakossági önerő vonható be. A
lakossági hozzájárulás rossz anyagi helyzet esetén részletfizetéssel is teljesíthető.
2016. március 30-án lakossági fórum kerül megtartásra a Rózsahegyi Házban, melyen részletes tájékoztatást
nyújtunk az útépítő közösség létrehozásáról.
Október 6. ltp.:
Lakossági és képviselői kérés volt, hogy a 2015-ben feljavított makadámútra kerüljön aszfalt burkolat
Probléma:
A meglévő útszerkezet megfelelő teherbírású, ezért átépítés nélkül leaszfaltozható
Javaslat:
Terület:
Bekerülési költség:
Megjegyzés:

5 cm zúzott kő kiegyenlítő réteg (0-20)
5 cm aszfalt réteg (AC11)
840 m2
5.767.070 Ft
a beruházáshoz építési engedély szükséges (kb 3 hónap, + tervezési díj)
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Rácz Lajos utca
Probléma
A leromlott aszfaltréteg miatt beázó alap helyenként megsüllyedt. Az aszfaltréteg teljes
felületén „pókhálósan" repedezett.
Javaslat:
Terület:
Bekerülési költség:

megsüllyedt részek lokális kezelése
átlagosan 8 cm vastag kiegyenlítő réteg kiépítése
5 cm AC11 aszfaltréteg kiépítés
336 m2
2.929.900 Ft

Vadász utca:
Probléma:
Javaslat:
Terület:
Bekerülési költség:

Az utcában nincs szilárd útburkolat
25 cm vastag pályaszerkezetű makadámút készítése törtbetonból és kiékelő zúzalékból
795 m2
3.533.778 Ft

Vásártéri lakótelep:
Probléma:
Javaslat:
Terület:
Bekerülési költség:

A lakótelep 27, 28, 29 és 30 számú épülete előtt nincs szilárd útburkolat
25 cm vastag pályaszerkezetű makadámút készítése törtbetonból és kiékelő zúzalékból
3*105 m2= 315 m2
1.600.200 Ft

Dr Szilágyi Ferenc üdülőtelep:
Probléma:
Javaslat:
Terület:
Bekerülési költség:

A Fürdő és a holtág közötti részen a zsákutcákban nincs szilárd útburkolat
25 cm vastag pályaszerkezetű makadámút készítése törtbetonból és kiékelő zúzalékból
3*90 m2=270 m2
1.371.600 Ft

Kátyúzás:
A korábbi évekhez hasonl óan az idei évben is indokoltnak tartjuk a kátyúzási munkálatok elvégzését is. A 2013-as
és 2014-es évben évente 2000 m2 felületű kátyúzás valósult meg, mely jelentős javulást eredményezett a város
útjain, így a 2016-os évben elegendő lehet egy 1000 m2 felületű kátyúzás is.
Terület:
1000 m2
Bekerülési költség: 8.255.000 Ft
A fenti beruházások összes bekerülési költsége: 129.774.575 Ft
A teljes tervezett beruházás 2016-os kivitelezése forráshiány miatt nem lehetséges, ezért az alábbi műszaki tartalom
megvalósítását javasoljuk:
Kátyúzás, 1000 m2:
Kör utca makadámút építés:
Álmosdomb utca makadámút építés (150 m):
Kis utca makadámút építés (195 m):
Páskumi út makadámút építés (190 m):
Szőlőskert utca makadámút építés (150 m):
Vásártéri ltp.:
Rácz Lajos utca útburkolat javítás:
Összesen:
Tervezett keret összeg:
Különbözet:

8.255.000 Ft
14.645.640 Ft
2.286.600 Ft
2.971.800 Ft
2.895.600 Ft
2.286.000 Ft
1.600.200 Ft
2.929.900 Ft
37.870.740 Ft
40.000.000 Ft
2.129.260 Ft

Lakossági önerő bevonása miatti visszatérülés:
Öregszőlő:
5.017.128 Ft
Vásártéri lakótelep: 320.040 Ft
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslatok elfogadását.
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Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Útkarbantartási műszaki tartalom meghatározás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az alábbi útkarbantartási és földút stabilizációs beruházások
megvalósítását támogassa, azzal hogy a földút stabilizációval érintett utak esetében 20 %-os lakossági önerő
bevonása szükséges:
Kátyúzás, 1000 m2:
8.255.000 Ft
Kör utca makadámút építés:
14.645.640 Ft
Álmosdomb utca makadámút építés (150 m): 2.286.600 Ft
Kis utca makadámút építés (195 m):
2.971.800 Ft
Páskumi út makadámút építés (190 m):
2.895.600 Ft
Szőlőskert utca makadámút építés (150 m): 2.286.000 Ft
Vásártéri ltp.:
1.400.175 Ft
Rácz Lajos utca útburkolat javítás:
2.929.900 Ft
Összesen:
37.670.715 Ft
A lakossági önerő vállalására vonatkozó szándéknyilatkozatok beérkezése után, de legkésőbb 2016. május 26-ig
kerüljön újra beterjesztésre a beruházás előkészítése.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 05. 26.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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Páskumi úti
lakott
ingatlanok
Út hossza

1

2 3 4
190 m

Hossz (m)

5

776

Diófa utcai
lakott
ingatlanok
Út hossza

1

2

3

Hossz (m)

1

Szőlőskert
utcai lakott
ingatlanok
Út hossza

1

2 3
150 m

Hossz (m)

911
Hossz (m)

1

2

3

Hossz (m)

4

5

1

2

3

Hossz (m)

1

2

3

Hossz (m)

237

Polyákhalmi
úti lakott
ingatlanok
Út hossza

1

2

3

Hossz (m)

604

Bacsalaposi úti
lakott
ingatlanok
Út hossza

1

2

Hossz (m)

600

3

6

Javaslat

6391

Áfa
2 514 240 Ft

Bruttó
11 826 240 Ft

Lakos szám
27

Lakótt ingatlan Összes ingatlan
11
36

Lakossági
65 701 Ft

Önkormányzati
9 460 992 Ft

7

8

Lakos szám
52

Lakótt ingatlan Összes ingatlan
21
86

Lakossági
önerő
40 049 Ft

Önkormányzati
önerő
13 776 960 Ft

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1130 m

4 000 Ft

8

Nettó összeg
Áfa
13 560 000 Ft
3 661 200 Ft

Terület (m2)

Egységár

3

450

4 000 Ft

Szélesség (m)
3

Terület (m2)
2430

Egységár
4 000 Ft

Nettó összeg
9 720 000 Ft

4

5

6

7

8

27 28 29 30 31

Bruttó
17 221 200 Ft

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
150
660
Nettó összeg
1 800 000 Ft

Áfa
486 000 Ft

Bruttó
2 286 000 Ft

Lakos szám
14

Lakótt ingatlan Összes ingatlan
6
17

Lakossági
önerő
26 894 Ft

Önkormányzati
önerő
1 828 800 Ft

Áfa
2 624 400 Ft

Bruttó
12 344 400 Ft

Lakos szám
25

Lakótt ingatlan Összes ingatlan
11
76

Lakossági
32 485 Ft

Önkormányzati
9 875 520 Ft

Bruttó
2 286 000 Ft

Lakos szám
4

Lakótt ingatlan Összes ingatlan
2
9

Lakossági
önerő
50 800 Ft

Önkormányzati
önerő
1 828 800 Ft

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
489 m
761 m

27

Szélesség (m)

Terület (m2)

Egységár

3

450

4 000 Ft

Nettó összeg
1 800 000 Ft

Szélesség (m)
3

Terület (m2)
2733

Egységár
4 000 Ft

Nettó összeg
Áfa
10 932 000 Ft
2 951 640 Ft

Bruttó
13 883 640 Ft

Lakos szám
44

Lakótt ingatlan Összes ingatlan
12
44

Lakossági
63 107 Ft

Önkormányzati
11 106 912 Ft

Szélesség (m)

Terület (m2)

Egységár

3

4200

4 000 Ft

Nettó összeg
Áfa
16 800 000 Ft
4 536 000 Ft

Bruttó
21 336 000 Ft

Lakos szám
46

Lakótt ingatlan Összes ingatlan
13
70

Lakossági
önerő
60 960 Ft

Önkormányzati
önerő
17 068 800 Ft

4

5

6

Terület (m2)

Egységár

3

1695

4 000 Ft

Szélesség (m)

Terület (m2)

Egységár

3

3483

4 000 Ft

4

5

6

7

8

Terület (m2)

Egységár

3

2568

4 000 Ft

Szélesség (m)

Terület (m2)

Egységár

3

2883

4 000 Ft

6

7

8

27 28 29 30

Áfa
1 830 600 Ft

Bruttó
8 610 600 Ft

Lakos szám
17

Lakótt ingatlan Összes ingatlan
7
26

Lakossági
önerő
66 235 Ft

Önkormányzati
önerő
6 888 480 Ft

Nettó összeg
Áfa
13 932 000 Ft
3 761 640 Ft

Bruttó
17 693 640 Ft

Lakos szám
34

Lakótt ingatlan Összes ingatlan
13
49

Lakossági
önerő
72 219 Ft

Önkormányzati
önerő
14 154 912 Ft

Nettó összeg
6 780 000 Ft

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
856 m

Szélesség (m)

4 5
195 m

Áfa
486 000 Ft

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
565 m
596 m

Szélesség (m)

Nettó összeg
Áfa
10 272 000 Ft
2 773 440 Ft

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
105 m
Lakossági
Önkormányzati
Bruttó
Lakos szám
Lakótt ingatlan Összes ingatlan
önerő
önerő
13 045 440 Ft
105
37
87
29 990 Ft
10 436 352 Ft

Nettó összeg
Áfa
11 532 000 Ft
3 113 640 Ft

Bruttó
14 645 640 Ft

Lakos szám
107

Lakótt ingatlan Összes ingatlan
38
89

Lakossági
önerő
32 912 Ft

Önkormányzati
önerő
11 716 512 Ft

9 10 11 12 13 14
42 m

Szélesség (m)

Terület (m2)

Egységár

3

585

4 000 Ft

Nettó összeg
2 340 000 Ft

Áfa
631 800 Ft

Bruttó
2 971 800 Ft

Lakos szám
20

Lakótt ingatlan Összes ingatlan
7
15

Lakossági
önerő
39 624 Ft

Önkormányzati
önerő
2 377 440 Ft

Szélesség (m)
3

Terület (m2)
711

Egységár
4 000 Ft

Nettó összeg
2 844 000 Ft

Áfa
767 880 Ft

Bruttó
3 611 880 Ft

Lakos szám
24

Lakótt ingatlan Összes ingatlan
8
18

Lakossági
40 132 Ft

Önkormányzati
2 889 504 Ft

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
604 m

Szélesség (m)

Terület (m2)

Egységár

3

1812

4 000 Ft

4 5 6
600 m

7

8

Nettó összeg
7 248 000 Ft

Áfa
1 956 960 Ft

Bruttó
9 204 960 Ft

Lakos szám
44

Lakótt ingatlan Összes ingatlan
18
28

Lakossági
önerő
65 750 Ft

Önkormányzati
önerő
7 363 968 Ft

Áfa
1 944 000 Ft

Bruttó
9 144 000 Ft

Lakos szám
34

Lakótt ingatlan Összes ingatlan
7
35

Lakossági
önerő
52 251 Ft

Önkormányzati
önerő
7 315 200 Ft

Lakos szám
356

Lakótt ingatlan Összes ingatlan
127
398

Lakossági
23 405 592 Ft

Önkormányzati
93 622 368 Ft

9

Szélesség (m)

Terület (m2)

Egységár

3

1800

4 000 Ft

Nettó összeg
7 200 000 Ft

3

Terület (m2)
23037

Egységár
4 000 Ft

Nettó összeg
Áfa
Bruttó
92 148 000 Ft
24 879 960 Ft 117 027 960 Ft

Hossz (m)
Összesen

Nettó összeg
9 312 000 Ft

Egységár

195
Hossz (m)

Egységár
4 000 Ft

3390

961

Kis utcai lakott
ingatlanok
Út hossza

Önkormányzati
önerő
2 316 480 Ft

Terület (m2)

856
Hossz (m)

Lakossági
önerő
64 347 Ft

3

1161

Kör utcai
lakott
ingatlanok
Út hossza

Lakótt ingatlan Összes ingatlan
4
9

Szélesség (m)

565
Hossz (m)

Lakos szám
5

Terület (m2)
2328

1400

Ugari úti
lakott
ingatlanok
Út hossza

Bruttó
2 895 600 Ft

Szélesség (m)
3

150
Hossz (m)

Áfa
615 600 Ft

570

150

810

4 000 Ft

Nettó összeg
2 280 000 Ft

3

Szélesség (m)

Hossz (m)

9 10 11 12 13 14
586
Egységár

2 3 4 5 6 7
118 m meglévő útalap

Hossz (m)

8

Terület (m2)

1130

Álmosdomb
utcai lakott
ingatlanok
Út hossza

7

Szélesség (m)

190
Hossz (m)

6

Páskumi út
Álmosdomb utca
Szőlőskert utca
Kör utca
Kis utca

Összesen

190 m
150 m
150 m
961 m
195 m

2 895 600 Ft
2 286 000 Ft
2 286 000 Ft
14 645 640 Ft
2 971 800 Ft

25 085 040 Ft

26. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. március 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2016. évi vízterhelési díjak tudomásul vétele
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az országgyűlés a 2003. évi LXXXIX. törvénnyel meghatározta azon terhelési díjakat, amelyeket a szennyező
anyagok kibocsátói az általuk okozott szennyezésért fizetni kötelesek.
A jogszabály célja: A környezet és természet védelme, terhelésének mérséklése, a környezethasználóknak a
környezet és természet megóvását szolgáló tevékenységre való ösztönzése. Célja, hogy a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 60. §-ának rendelkezéseivel összhangban elősegítse a
környezetbe történő anyag- vagy energia kibocsátás csökkentését, valamint az állam és a környezethasználók
közötti arányos teherviselést.
Meghatározásra került a talajterhelési díj, amelyet azon kibocsátók kötelesek megfizetni, akik a rendelkezésre álló
és kiépített szennyvízcsatorna hálózat ellenére sem csatlakoznak a rendszerre, szennyezve ezzel a talajvizeket,
továbbá meghatározásra került a vízterhelési díj is. A vízterhelési díj fizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli,
aki vízjogi engedélyezés alá tartozó tevékenységet végez, azaz az Alföldvíz Zrt-t.
A közszolgáltatók kötelesek fizetni az általuk a környezetbe kibocsátott szennyvíz, és vízterhelő anyagok után. Az
éves díj megállapítása során alapul veszik a szennyvíztisztító telep hatásfokát és a kibocsátott tisztított szennyvíz
mennyiségét. Az Alföldvíz Zrt által megfizetett összeget a közszolgáltató beépíti a szolgáltatási áraiba és ráterheli a
tényleges kibocsátókra, vagyis a fogyasztókra.
Az Alföldvíz Zrt a vízterhelési díj kalkulációját elkészítette.
2014-ben alkalmazandó vízterhelési díjak
Fogyasztói szegmens
Lakossági fogyasztó (rezsicsökkentett díj)
Önkormányzati fogyasztó
Hatósági díjas fogyasztó
Szippantott szennyvíz után

Vízterhelési díj (Ft/m3)
3,00
3,00
4,50
6,80

2015-ben alkalmazandó vízterhelési díjak
Fogyasztói szegmens
Lakossági fogyasztó (rezsicsökkentett díj)
Önkormányzati fogyasztó
Hatósági díjas fogyasztó
Szippantott szennyvíz után

Vízterhelési díj (Ft/m3)
3,96
15,80
23,70
35,60

2016-ban alkalmazandó vízterhelési díjak
Fogyasztói szegmens
Lakossági fogyasztó (rezsicsökkentett díj)
Önkormányzati fogyasztó
Hatósági díjas fogyasztó
Szippantott szennyvíz után

Vízterhelési díj (Ft/m3)
2,07
2,30
3,50
5,20

Az árak az Áfát nem tartalmazzák.
Az éves vízterhelési díj megállapítása előzetes szennyvízmennyiség becslés alapján történik. A megbecsült
szennyvíz alapján a szolgáltató járulék formájában befizeti a településre vonatkozó vízterhelési díjat. Mivel a
keletkező szennyvíz mennyisége pontosan nem becsülhető meg, ezért előfordul, hogy a szolgáltatónak többlet
befizetése, vagy díj hátraléka keletkezik. Ebből adódóan az egyes évek között jelentős díj eltérések keletkezhetnek.
Az Önkormányzatnak a vízterhelési díj megállapításával kapcsolatban csak egyetértési joga van.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
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Döntési javaslat
"Vízterhelési díjak tudomásul vétele"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművesítés, infrastruktúra
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Alföldvíz Zrt. által előterjesztett, 2016. évben alkalmazandó
vízterhelési díjakkal értsen egyet. A Képviselő-testület a 2016-os vízterhelési díjakról szóló tájékoztatót az alábbiak
szerint vegye tudomásul:
Vízterhelési díjak 2016. április 1-től.
2016-ban alkalmazandó vízterhelési díjak
Fogyasztói szegmens
Vízterhelési díj (Ft/m3)
Lakossági fogyasztó (rezsicsökkentett díj)
2,07
Önkormányzati fogyasztó
2,30
Hatósági díjas fogyasztó
3,50
Szippantott szennyvíz után
5,20
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

89

27. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. március 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Lakossági szennyvízcsatlakozási pályázat
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A tavalyi évben két alkalommal is meghirdetésre került a Lakossági szennyvízcsatlakozási pályázat. A két
fordulóban 6 pályázat érkezett be és összesen 600.000 Ft összegű támogatás lett megítélve. A jelenleg
rendelkezésre álló 1.734.000 Ft erejéig javasoljuk a pályázat újbóli kiírását úgy, hogy a beérkező pályázatok
folyamatos elbírálás alá essenek, tehát a beérkező pályázat(ok) lehetőség szerint a soron következő Képviselőtestületi ülésre beterjesztésre kerülnének.
Kérem a T. Képviselő-testülettől a pályázati felhívás megvitatását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Pályázati felhívás elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázati kiírás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása" című pályázati
kiírást az alábbiak szerint fogadja el:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása"
Pályázat kódszáma: LSZT-2016
1. A pályázati konstrukció tárgya, célja
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Pályázat kiíró) ………………….. Gye.
Kt. határozata alapján pályázatot tesz közzé cselekvőképes nagykorú természetes személyek részére, a település
szennyvízhálózatára történő csatlakozás támogatására.
A pályázattal, a gyomaendrődi lakóhellyel rendelkező cselekvőképes nagykorú természetes személyek,
támogatással csökkentett beruházási áron jogosultak a házi szennyvíz csatlakozási pont kiépítésére.
A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen a környezet és talajvédelem biztosítása.
2. A pályázati konstrukció forrása
A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában kerül folyósításra.
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 1.734.000 Ft.
3. A támogatás igénybevételére jogosultak köre
Jelen pályázati forrásból támogatást az a 2016. március 31. előtt létesített gyomaendrődi lakóhellyel rendelkező
cselekvőképes nagykorú természetes személy kaphat, akit a tulajdonában lévő, Gyomaendrőd közigazgatási
területén álló, a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. § szerinti lakásnak minősülő ingatlana után a
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környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11. § (1) bekezdése szerinti talajterhelési díjfizetési
kötelezettség terheli.
4. A támogatható tevékenységek köre
A pályázati támogatás a 3. pontban foglalt lakás talajterhelési díjfizetési kötelezettséget keletkeztető állapotának
megszüntetésére nyújtható be. A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó előzetesen beszerezze az
Alföldvíz Zrt Szolgáltatói hozzájárulását. Egy személy csak egy pályázatot nyújthat be.
5. A költségek meghatározásának szabályai
Pályázat kizárólag az Alföldvíz Zrt. (5500 Gyomaendrőd, Fő út 83.) által kiadott Szolgáltatói hozzájárulásban foglalt
költségvetés alapján nyújtható be.
A lakóépület és a szennyvízcsatlakozó pont közötti összekötő szennyvízvezeték kiépítése nem támogatott költség.
6. A pályázattal elnyerhető támogatás
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, melyet a Támogató a Támogatott és a kivitelező között
létrejött 1. melléklet szerinti engedményezési szerződés alapján közvetlenül a kivitelezőnek folyósít.
A támogatás összege:
A szennyvíz csatlakozási pont kiépítési költségeinek 50 százaléka, de legfeljebb 100.000 Ft.
A támogatást a Támogatói Okirat kézhezvételét követően lehet igénybe venni a kivitelezési szerződés aláírásával.
A támogatás folyósításának feltétele, hogy a Pályázó a csatlakozási pont megrendelésekor a saját forrást a
Kivitelezőnek megfizesse.
7. A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók
A pályázatotok benyújtására nyitva álló idő: 2016. április 15.-től 2016. november 30. napjáig folyamatos.
A Pályázat kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a rendelkezésre álló forrás kimerülése esetén a pályázatot idő előtt
lezárja.
A pályázat postai úton és személyesen nyújtható be.
A pályázatok személyesen a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályán 2016.
november 30-án 16 óráig nyújtható be.
Postai úton történő benyújtás esetén a postabélyegző dátuma: 2015. november 30.
A Pályázókat pályázati díj nem terheli.
8. Pályázatok feldolgozása
A benyújtásra került pályázatok a benyújtás sorrendjében folyamatosan kerülnek feldolgozásra.
A befogadott pályázatok esetében a pályázat hiánytalan benyújtásától számított 90 munkanapon belül, a Pályázat
kiíró dönt a pályázatok:
támogatásáról;
tartaléklistára helyezésről;
elutasításáról.

A Pályázókat a döntésről a döntés meghozatalát követő 15 napon belül tájékoztatja. A vissza nem térítendő
támogatásban részesülő Pályázók részére a Támogató Támogatói Okiratot és a támogatás Kivitelezőre
történő engedményezésére vonatkozó kétoldalúan aláírandó szerződést küld a pályázók részére.
9. A pályázati anyagok beszerzésének lehetőségei
A Pályázati Felhívás, a Pályázati Útmutató és annak mellékletei a www.gyomaendrod.hu/civil_palyazatok
internet címen, valamint a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán érhetőek el.

1. melléklet
Engedményezési szerződés
a „Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása" programra
Engedményező (jogosult) adatai
Név:
………………………………………
Állandó lakcím:
………………………………………
Adóazonosító jel:
………………………………………
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Engedményes adatai
ALFÖLDVÍZ Regionális Viziközmű-szolgáltató Zrt.
Székhely:
5600 Békéscsaba, Dobozi út. 5.
Adószám:
13100887-2-04
Bankszámlaszám:
10402609-26017989-00000000
Számlavezető bank:
K&H Bank
Képviseli:
Tinkáné Zvara Erzsébet divízióvezető és Pálos Tamás divízióvezető-helyettes
(továbbiakban együttesen: Szerződő felek) mely létrejött a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 6:193. § alapján, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
1. Előzmények
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő testületének ……. sz. határozatával a lakossági szennyvízcsatlakozási pont kiépítésére vonatkozó pályázat eredményeként az Engedményező részére …………Ft támogatási
összeg került megállapításra.
A Felek közös megegyezés alapján az alábbi engedményezési megállapodást kötik.
2. A szerződés tárgya
Szerződő felek jelen megállapodás aláírásával rögzítik, hogy az 1. pont szerint a Lakossági szennyvíz-csatlakozási
pont kiépítésére vonatkozó pályázat eredményeként Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete
által az Engedményező részére megállapított - így az Engedményezőnek Gyomaendrőd Város Önkormányzatával,
mint Kötelezettel szemben fennálló - összesen ……. Ft (azaz …….. forint) támogatási összeget ingyenesen az
Engedményesre engedményezi. Az Engedményes az engedményezést elfogadja.
3. Felek egyéb megállapodásai
3.1. A Felek rögzítik, hogy az engedményezés folytán a jogosult helyébe az Alföldvíz Zrt., mint Engedményes lép,
mely alapján az engedményezett támogatási összeg folyósítása kizárólag az Engedményesnek teljesíthető. Ezen
ténnyel kapcsolatban a Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés egy példányát Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának, mint Kötelezettnek megküldik, mely alapján a Kötelezett a szerződés kézhezvételének napjától
kizárólag az Engedményes részére teljesíthet a jelen engedményezési szerződés szerint, a nevére és címére
kiállított bruttó 100.000 Ft összegről kiállított számla alapján átutalással a számlán feltüntetett 15 napos fizetési
határidőn belül.
3.2. A Felek rögzítik, hogy a szennyvíz-csatlakozási pont kiépítésének a 3.1. pont alapján fennmaradó összegét
külön számla alapján az Engedményező fizeti meg az Engedményes részére.
3.3. Az Engedményező kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott követelés vonatkozásában harmadik
személynek nincsen olyan joga, amely az Engedményesnek a jelen szerződésből származó jogainak gyakorlását
akadályozza, vagy meghiúsítja.
A szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény – különösen annak engedményezésre vonatkozó – szabályait tekintik irányadónak.
Jelen megállapodást a felek elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag írták alá.

2016 év …………………..….…hónap……………nap
………………………………..…..
Engedményező aláírása

……………………………………..
Engedményes aláírása

2. melléklet
Meghatalmazotti nyilatkozat minta
Alulírott
Név: ………………………………………..………………………
Állandó lakcím: ………………………………………..………………………
Adóazonosító jel: ………………………………………..………………………
meghatalmazom
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Név: ………………………………………..………………………
Születési hely, dátum: ………………………………………..………………………
Személyazonosító igazolvány száma: ………….…………………….………………………
Állandó lakcím: ………………………………………..………………………
hogy az „Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása" program ra nevemben pályázatot nyújtson be, és a
pályázattal kapcsolatos ügyintézés során helyettem és nevemben teljes körűen eljárjon.
Keltezés: ………………….., ……… év ….… hó ……. nap
………………………………..…..
Meghatalmazó aláírása

……………………………………..
Meghatalmazott aláírása

Tanúk: 1.
Név: ....................................................................
Lakcím: ...............................................................
Szig. szám: .........................................................
Aláírás: ...............................................................

2.
Név: .....................................................................
Lakcím: ...............................................................
Szig. szám: ..........................................................
Aláírás: ................................................................

3. melléklet
Pályázati adatlap
a „Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása" programhoz
Pályázó adatai
Név:
………………………………………………………
Állandó lakcím:
………………………………………………………
Születési hely, idő:
………………………………………………………
Anyja neve:
………………………………………………………
Adóazonosító jel:
………………………………………………………
Pályázó telefonszáma:
………………………………………………………
Pályázatban résztvevő ingatlan címe:………………………………………………………
Szolgáltatói hozzájárulás iktatószáma:………………………………………………………
Szolgáltatói hozzájárulás szerinti kivitelezési költség:…………………………………….
Igényelt támogatás összege:
………………………………………………………
Önerő összege:
………………………………………………………
Nyilatkozat
Alulírott a „Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása" pályázati konstrukció vonatkozásában kijelentem, hogy a
pályázati adatlapon Pályázóként megjelölt természetes személynek:
• nincs lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása (kivéve, ha az
adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett);
• rendelkezik magyar adóazonosító jellel;
• az adatlapon megadott adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek.
Tudomásul veszem, hogy
• a kivitelezés a Támogatói Okirat rendelkezésre állásáig nem hajtható végre;
Kelt: Gyomaendrőd, 2016. …………. hónap ……nap.

………………………………………
Pályázó aláírása
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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