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Hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendelet tárgyalása I. forduló
Nyíri Szmolár Eszter
Toldi Balázs polgármester
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Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő Testület!
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) rendelkezései szerint 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.
Emellett további rendelkezések beépítése szükséges a szerződésbe az új koordináló szervre vonatkozóan. A
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban NHKV), valamint a Békés Megyei
Kormányhivatal a módosításokkal kapcsolatban ajánlásokat adott ki, a közszolgáltatási szerződésünk
felülvizsgálása, valamint a hulladékgazdálkodással kapcsolatos helyi rendeletünk módosítása ezen munkaanyagok
figyelembe vételével történik. Azonban a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásával – továbbiakban Társulás –
közös, hulladékkezeléssel kapcsolatos projektek, megállapodások is figyelembe veendők a döntés meghozatalakor,
erre vonatkozóan széleskörű egyeztetés indult meg a Térségben. A hatályos jogszabályoknak, valamint a Társulási
viszonyoknak is megfelelő közszolgáltatási szerződés kialakítása folyamatban van.
Első körben a hulladékgazdálkodási rendelet törvény által előírt kötelező módosításait eszközöljük, második
fordulóban pedig a – remélhetőleg már – szakmai véleményekkel alátámasztott közszolgáltatói szerződést is
tárgyalni tudja a T. Képviselő-testület.
Az NHKV ajánlása a módosításokat illetően az előterjesztés mellékletét képezik.
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI. 29.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban Hör.) Ht. által meghatározott módosítással érintett részei – a Közszolgáltató
személyén kívül – a következőek:
Hatályos szöveg:
1. § …
(2a)1 Az (1) bekezdésben megnevezett közszolgáltatóval kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
a hulladékról szóló törvényben és a végrehajtási jogszabályokban meghatározottakon kívül a következőket
tartalmazza:
a) a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vevőkkel megkötendő egyedi közüzemi
szerződések kezelésének módját;
b) a közszolgáltató felhatalmazását a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére;
Javasolt módosítás:
1. § …
(2a)1 Az (1) bekezdésben megnevezett közszolgáltatóval kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
a hulladékról szóló törvényben és a végrehajtási jogszabályokban meghatározottakon kívül a következőket
tartalmazza:
a) a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vevőkkel megkötendő egyedi közüzemi
szerződések kezelésének módját;
b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj Koordináló szerv felé történő megfizetésének rendjét és módját;
Hatályos szöveg:
4. § (1)8 A közszolgáltatás igénybevételéről a közszolgáltató és az ingatlanhasználó szerződést köt az 5.
mellékletben foglalt tartalommal.
(2) A szerződésben meg kell jelölni:
a)a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját;
b) a teljesítés helyét;
c) az ingatlanhasználó rendelkezésére álló, vagy rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény fajtáját, űrtartalmát és
darabszámát;
d) a gyűjtés időpontját;
e)9 a közszolgáltatás mértékét meghaladó, az ingatlanhasználó igényei szerinti további többletszolgáltatást és annak
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díját;
f)10 a közszolgáltatási díj megfizetésének módját;
Javasolt módosítás:
4. § (1)8 A közszolgáltatás igénybevételéről a közszolgáltató és az ingatlanhasználó szerződést köt az 5.
mellékletben foglalt tartalommal.
(2) A szerződésben meg kell jelölni:
a)a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját;
b) a teljesítés helyét;
c) az ingatlanhasználó rendelkezésére álló, vagy rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény fajtáját, űrtartalmát és
darabszámát;
d) a gyűjtés időpontját;
e)9 a közszolgáltatás mértékét meghaladó, az ingatlanhasználó igényei szerinti további többletszolgáltatást és annak
<a koordináló="" szerv="" felé="" a=""> megfizetésének díját;
<a koordináló="" szerv="" felé="" a="">f)10 a közszolgáltatási díj Koordináló szerv felé történő megfizetésének
módját;
Hatályos szöveg:
4. A hulladékkezelési közszolgáltatási díj
8. § Ha a közszolgáltatási díjat az Önkormányzat a 9. §-ban foglaltak szerint alacsonyabb mértékben állapítja meg, a
különbséget díjkülönbözet térítés formájában megtéríti a közszolgáltatónak
Javasolt módosítás:
4. A hulladékkezelési közszolgáltatási díj
8. § Ha a közszolgáltatási díjból az Önkormányzat a 9. §-ban foglaltak szerint díjkedvezményt vagy mentességet ad,
a különbséget díjkompenzáció formájában a közszolgáltatónak megtéríti. Abban az esetben, ha az önkormányzat
díjkedvezményt, mentességet, vagy ingyenességet állapít meg, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj ezáltal
meg nem fizetett összegét az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet számára az
önkormányzat megtéríti.
Hatályos szöveg:
4. melléklet a 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez23
Felajánlás a háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás nyújtásának feltételeiről
Felajánlás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának …./2013. () rendelete alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás igénybevétele az ingatlantulajdonos számára kötelező. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatást a lakosság számára a GYOMAKÖZSZOLG NONPROFIT KFT, mint Közszolgáltató az alábbi
feltételek szerint végzi:
1. A megjelölt szolgáltatást a Közszolgáltató ……………napjától folyamatosan nyújtja.
2. Megrendelő tulajdonos neve (közszolgáltatás díjának alanya) ……………………………, lakcíme:
……………………………………………………………; szolgáltatás helye:
……………………………… …………………………………..
3. Saját gyűjtő edény esetén annak űrtartalmának meghatározása: ……........ literes………db.
4. A szolgáltató vagy a tulajdonos által rendelkezésre bocsátott tároló tartály típusa és darabszáma: 80 literes tartály
… db; 110 vagy 120 literes tartály … db; 240 literes tartály … db, elkülönített települési hulladék gyűjtő zsák ..... db.
5. Ezen felajánlás alapján a GYOMAKÖZSZOLG NONPROFIT KFT. heti …… alkalommal települési vegyes
hulladékgyűjtést fog végezni.
6. A szolgáltatás - települési vegyes hulladékgyűjtő edényzet ürítése - hetente ……napon történik.
7. Gyűjtőedényt a 2. pont esetén a tulajdonos rendelkezésére bocsátja. A tulajdonos a szolgáltatást legalább hetente
egyszer/kétszer köteles igénybe venni. A közszolgáltatási díj ….utólag esedékes, melyet a tulajdonos
készpénzben/csekken/átutalással köteles megfizetni.
8. A lakosság által szelektíven gyűjtött hulladékot házhoz menő gyűjtési rendszerrel keretében a közszolgáltatónak
történő közvetlen átadással, vagy az önkormányzati rendelet mellékletében meghatározott módon és helyen
helyezheti el. Házhoz menő gyűjtési rendszerrel keretében a szolgáltató havonta egyszer fogadja az elkülönítetten
gyűjtött települési hulladékot.
Dátum
Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Megrendelő
Javasolt módosítás:
4. melléklet a 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez23
Felajánlás a háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás nyújtásának feltételeiről
Felajánlás
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 38. § (1) értelmében az ingatlanhasználó –
ideértve a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználót is - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához
szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi.
Továbbá a Ht. 42. § (1) szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató az
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ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési
hulladékot – azaz a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladékot - az ingatlanhasználóktól
összegyűjti és elszállítja.
A Ht. 32/A. § kimondja, hogy az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam beszedi a
közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért
felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat, az állam többek között e feladatat ellátására koordináló
szervezetet hoz létre.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának …./2013. () rendelete (továbbiakban Hör.) alapján a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevétele a Hör. által megállapított rendelkezések szerint kötelező az
ingatlantulajdonos számára.
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást a lakosság számára a GYOMAKÖZSZOLG
Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Közszolgáltató az alábbi feltételek szerint
végzi:
1. A megjelölt szolgáltatást a Közszolgáltató ……………napjától folyamatosan nyújtja.
2. Megrendelő (közszolgáltatást igénybe vevő) tulajdonos neve (közszolgáltatás díjának alanya)
……………………………, lakcíme: ……………………………………………………………; szolgáltatás helye:
……………………………… …………………………………..
3. Saját gyűjtő edény esetén annak űrtartalmának meghatározása: ……........ literes………db.
4. A szolgáltató vagy a tulajdonos által rendelkezésre bocsátott tároló tartály típusa és darabszáma: 60 literes tartály
…×, 80 literes tartály … db; 110 vagy 120 literes tartály … db; 240 literes tartály … db, elkülönített települési
hulladék gyűjtő zsák ..... db.
5. Ezen felajánlás alapján a GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság heti …… alkalommal települési vegyes hulladékgyűjtést fog végezni.
6. A szolgáltatás - települési vegyes hulladékgyűjtő edényzet ürítése - hetente ……napon történik.
7. Gyűjtőedényt a 2. pont esetén a tulajdonos rendelkezésére bocsátja. A tulajdonos a szolgáltatást legalább hetente
egyszer/kétszer köteles igénybe venni. A közszolgáltatási díj megfizetése az állami hulladékgazdálkodási közfeladat
keretében az állam által a Ht. rendelkezéseinek megfelelően létrehozott Koordináló szerv részére utólagosan,
számla ellenében történik.
8. A lakosság által szelektíven gyűjtött hulladékot házhoz menő gyűjtési rendszerrel keretében a közszolgáltatónak
történő közvetlen átadással, vagy az önkormányzati rendelet mellékletében meghatározott módon és helyen
helyezheti el. Házhoz menő gyűjtési rendszerrel keretében a szolgáltató havonta egyszer fogadja az elkülönítetten
gyűjtött települési hulladékot.
Kelt:
GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Megrendelő
×Kedvezményt megállapító határozat száma
Hatályos szöveg:
5. melléklet a 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
Szerződés minta
Közszolgáltatási szerződés
települési szilárd hulladék szállítására
mely létre jött egyrészt Gyomaközszolg Kft (Székhely: ……………………………….. Adószám: ……………………,
számlaszám: ……………………………… képviseli: ……………………………………
mint Szolgáltató
másrészt
Név:
……………………………………… Lakcím/Székhely:……………………………………………….
Születési helye és ideje: .………………………………………Anyja neve.:……………………………………….
Vállalkozók esetén adószám:………………………………………………………………
Mint ingatlantulajdonos között az alábbi feltételekkel:
Az ingatlan tulajdonosa igénybe veszi a …/2013. (…/…) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján a
Szolgáltató által nyújtott települési szilárd hulladék szállításának szolgáltatását. A tulajdonos kijelenti, hogy
ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, és ezen keletkezett hulladék elszállítására kívánja igénybe venni a
közszolgáltatást heti ………………………. alkalommal.
A szolgáltatás igénybevételének kezdete: ……………………………………………………..
A szolgáltatás nyújtásának napja: …………………………………………………………….
A szolgáltatás helye: Gyomaendrőd ……………………………………………………………
Társasház esetén lakások száma:……………………………………………………………
A gyűjtőedényről a felek a következők szerint rendelkeznek:
A Szolgáltató tulajdonos használatába adja szabványos ………..db ……….. típusú …….…..űrtartalmú
gyűjtőedényét.
A tulajdonos kijelenti, hogy rendelkezik ……….. db ……….. űrtartalmú szabványos gyűjtőedénnyel.
A Szolgáltató tulajdonos elad/bérbe ad ……….. db ……….. űrtartalmú szabványos gyűjtőedényt.
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A szolgáltató a szolgáltatás díját
a kötelező közszolgáltatás esetén a Rendeletnek megfelelően …………Ft/ürítés;
a kötelező közszolgáltatás alá nem eső szolgáltatás esetén …………Ft/ürítés árban határozza meg.
A szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatáson felül külön meghatározott többletszolgáltatást is elvégez, melynek díját
az üzletszabályzatában határozza meg.
Az ingatlantulajdonos a szolgáltatás díját készpénzben/csekken/átutalással teljesíti. A tulajdonos tudomásul veszi,
kötelező közszolgáltatás esetén a közszolgáltatási díj adók módja behajtandó köztartozásnak minősül.
Jelen szerződés módosítását bármelyik fél írásban kezdeményezheti. A módosítás a szerződés azon részeire
terjedhet ki, melyek a Rendelettel összhangban vannak. Ennek megfelelően kötelező közszolgáltatás esetén nem
módosítható különösen a közszolgálati díjra, ürítési napokra, ürítési helyre vonatkozó rendelkezések.
Az ingatlan tulajdonos a szerződést 15 napos felmondási idővel akkor mondhatja fel, ha felhagy az ingatlan
használatával, és ingatlana nem lakottnak minősül; vagy ha tulajdonosi minősége megszűnik; vagy ha a gazdálkodó
szervezet a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett - a települési ártalmatlanítására alkalmas hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkezik, és a tevékenysége során képződött települési hulladék
ártalmatlanításáról ebben a berendezésben, létesítményben gondoskodik.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésre a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII törvény, a Ptk., a
települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008.
(III.28.) Korm. Rendelet és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló …/2011. (…/…) önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.
20… . …………… hónap ….. .
Gyomaközszolg ……………………………….
Mint Szolgáltató Tulajdonos
Javasolt módosítás:
5. melléklet a 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
Szerződés minta
Közszolgáltatási szerződés
települési szilárd hulladék szállítására
mely létre jött egyrészt GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(Székhely: ……………………………….. Adószám: ……………………, számlaszám: ………………………………
képviseli: ……………………………………
mint Szolgáltató
másrészt
Név:
……………………………………… Lakcím/Székhely:……………………………………………….
Születési helye és ideje: .………………………………………Anyja neve.:……………………………………….
Vállalkozók esetén adószám:………………………………………………………………
Mint ingatlantulajdonos között az alábbi feltételekkel:
Az ingatlan tulajdonosa igénybe veszi a …/2013. (…/…) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján a
Szolgáltató által nyújtott települési szilárd hulladék szállításának szolgáltatását. A tulajdonos kijelenti, hogy
ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, és ezen keletkezett hulladék elszállítására kívánja igénybe venni a
közszolgáltatást heti ………………………. alkalommal.
A szolgáltatás igénybevételének kezdete: ……………………………………………………..
A szolgáltatás nyújtásának napja: …………………………………………………………….
A szolgáltatás helye: Gyomaendrőd ……………………………………………………………
Társasház esetén lakások száma:……………………………………………………………
A gyűjtőedényről a felek a következők szerint rendelkeznek:
A Szolgáltató tulajdonos használatába adja szabványos ………..db ……….. típusú …….…..űrtartalmú
gyűjtőedényét.
A tulajdonos kijelenti, hogy rendelkezik ……….. db ……….. űrtartalmú szabványos gyűjtőedénnyel.
A Szolgáltató tulajdonos elad/bérbe ad ……….. db ……….. űrtartalmú szabványos gyűjtőedényt.
A szolgáltató a szolgáltatás díját a kötelező közszolgáltatás esetén a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013.
évi LIV. törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően alakított …………Ft/ürítés;
a kötelező közszolgáltatás alá nem eső szolgáltatás esetén …………Ft/ürítés
díjban határozza meg.
A szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatáson felül külön meghatározott többletszolgáltatást is elvégez, melynek díját
az üzletszabályzatában határozza meg.
Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díj megfizetését az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az
állam által a Ht. rendelkezéseinek megfelelően létrehozott Koordináló szerv részére utólagosan, számla ellenében
teljesíti.
A tulajdonos tudomásul veszi, kötelező közszolgáltatás esetén a közszolgáltatási díj adók módja behajtandó
köztartozásnak minősül.
Jelen szerződés módosítását bármelyik fél írásban kezdeményezheti. A módosítás a szerződés azon részeire
terjedhet ki, melyek a Rendlettel összhangban vannak. Ennek megfelelően kötelező közszolgáltatás esetén nem
módosítható különösen a közszolgálati díjra, annak megfizetésére és módjára, ürítési napokra, ürítési helyre
vonatkozó rendelkezések.
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Az ingatlan tulajdonos a szerződést 15 napos felmondási idővel akkor mondhatja fel, ha felhagy az ingatlan
használatával, és ingatlana nem lakottnak minősül; vagy ha tulajdonosi minősége megszűnik; vagy ha a gazdálkodó
szervezet a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett - a települési ártalmatlanítására alkalmas hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkezik, és a tevékenysége során képződött települési hulladék
ártalmatlanításáról ebben a berendezésben, létesítményben gondoskodik.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésre a hulladékról szóló 2012.. évi CLXXXV. törvény, a Ptk., a települési
hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm.
Rendelet és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 31/2013.
(XI.29.) önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.
Kelt:
GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Mint Szolgáltató
Tulajdonos
A rendeletmódosítással kapcsolatos I. fordulós tárgyalások tehát jelen pillanatban a Ht. által meghatározott
végrehajtási elemeket érintik. A II. fordulóban a Közszolgáltató kiválasztására is javaslat készül.
Kérem az előterjesztés megtárgyalását, a döntési javaslat elfogadását!
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendelet tárgyalása I. forduló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendeletet módosító rendelet tervezetet II. fordulós
tárgyalásra alkalmasnak találja.
Kérje fel a Jegyzőt, hogy a módosítás rendelettervezetét a Képviselő-testület 2016. júniusi ülésére terjessze elő.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 06. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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AJÁNLÁS
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 92/B § (2) bekezdése kimondja:
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.
A Ht. 32/A § (1) bekezdés i) és j) pontja kimondja továbbá:
Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam
i) beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által
meghatározott szolgáltatási díjat,
j) kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.
Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről,
feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes
szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet (Kr.) hatályos rendelkezései 4 § (3) bekezdésében
foglalt rendelkezések értelmében a Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződés Ht. 92/B. § (2)
bekezdés szerinti megfelelőségét vizsgálja.
A fentiekkel összhangban felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kr. 25 § (8) bekezdés alapján 2016. április
30. napjáig teljesítendő adatszolgáltatás részeként a Kr. 22 § (1) bekezdés d) pont alapján benyújtandó
közszolgáltatási szerződés valamint annak módosítása, általánosságban a megkötött szerződésre és
annak módosítására vonatkozó előírás, mely nem írja felül a Ht. 92/B. § (2) bekezdésében foglalt
határidőt. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a közszolgáltatási szerződés Ht. 92/B. § (2)
bekezdés szerinti módosítása esetén is előírás, hogy az ellátásért felelősnek azt haladéktalanul, de

legkésőbb 8 napon belül elektronikus úton meg kell küldenie a Koordináló szerv részére.
A közszolgáltatási szerződés Ht. 92/B § (2) bekezdésében foglaltak szerinti módosításának egyes
tartalmi elemei:
A fentiekkel is összhangban a közszolgáltatási szerződés a Ht. 92/B § (2) bekezdésében foglaltak
szerinti módosítást követően nem tartalmazhat azzal ellentétes, összhangban nem áló rendelkezéseket
a 2016. április 1. napjától hatályos rendelkezésekkel ellentétes, azokkal összhangban nem álló a
közszolgáltatási díjbeszedéssel és a kintlévőség-kezeléssel kapcsolatos feltételeket, rendelkezéseket
abból törölni kell.
Emellett a szerződésben rögzíteni kell a Ht. 92/B § (2) bekezdés alapján előírt követelményeket a Kr.
előírásaival is összhangban, melynek megfelelhet a közszolgáltatási szerződés meghatározza:
- A Koordináló szerv szedi be a közszolgáltatási díjat, és a Koordináló szerv a
közszolgáltatónak
a
közszolgáltatási
szerződésben
rögzített
feladataiért
a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által
meghatározott szolgáltatási díjat fizet. A Koordináló szerv kezeli a közszolgáltatás keretében
keletkező kintlévőségeket.
Mindezek mellett a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a 2016. április 1. napjától hatályos 4 § (1)
bekezdés f) pontja alapján a közszolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell az állami
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az
adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló
69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 4. § (1)-(3) bekezdéseiben és 11-12. §-ában foglalt feltételeket.

Ennek megfelelően a közszolgáltatási szerződésben javasoljuk a módosítás során a fenti
jogszabályhelyre tekintettel szükséges módosításokat is átvezetni, mely megfelelhet a hivatkozott
rendelkezéseknek az alábbi rendelkezések beépítése esetén:
- 2016. július 1. napjától a szolgáltatási díjban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes
közvetlen költsége megtérítésre kerül, így a haszonanyag értékesítéséről a Koordináló szerv
gondoskodik úgy, hogy a közszolgáltató valamennyi haszonanyagot köteles a Koordináló szerv
által kijelölt szervezetnek átadni. 2016. július 1. napjától a haszonanyag-értékesítésből eredő
bevétel a Koordináló szervet illeti meg.
- A Koordináló szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés Ht. 92/B. § (2) bekezdés
szerinti megfelelőségét vizsgálja.
- A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a 69/2016. (III. 31.) Korm.
rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki.
- A közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló szerv a nem
megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló szerv által
legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel összefüggésben keletkező
díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a közszolgáltatót terheli. Az így keletkező
közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét a Koordináló szerv a közszolgáltatónak fizetendő
esedékes szolgáltatási díjba beszámítja.
- A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv által nem
megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi következményért a
közszolgáltatót terheli felelősség.
- A Koordináló szerv a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti
adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs közszolgáltatási
díjfizetés meghatározva az adatszolgáltatásban, ugyanakkor vélelmezhető, hogy az ingatlannal
összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló szerv e körben jogosult ingyenesen adatot kérni az
illetékes hatóságtól a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti
adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és szükséges adataik megállapítása érdekében.
- Az előző bekezdés alapján rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a
közszolgáltatónak, és felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett
szolgáltatásának megfelelően korrigálja a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés
szerinti adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül.
- Az előző bekezdés szerinti korrekciót követően - a közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása
hiányában - a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki.
- A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett
közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.
A fentieken túl a felhívjuk a figyelmet a Ht. 32/A § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakkal
összhangban, hogy az OHKT tervezete a Koordináló szerv és a Kormány honlapján keresztül is
elérhető. Az OHTK meghatározza többek között a közszolgáltatás ellátásának optimális területi

lehatárolását és az adott területen minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatokat. Az
közszolgáltató tevékenysége OHKT-nak való megfelelőségét a Koordináló szerv vizsgálja.
Javasoljuk a szerződésbe beépíteni mindezekkel összhangban azt is, hogy ha a 2016. április 1jén működő közszolgáltató megfelelőségi véleménnyel a Ht. által előírt határidőig nem rendelkezik, a
települési önkormányzat az előírt 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. Mindezekre tekintettel javasoljuk, hogy a módosítás során az OHKT-t és az arra

vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, valamint Ht. 88 § (3) bekezdés b) pont bh) pontban
foglalt felhatalmazás alapján megalkotásra kerülő rendeletet, továbbá a helyi rendeletek
szabályait is szíveskedjenek figyelembe venni.
A jelen ajánlásban foglaltakkal kapcsolatban felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Koordináló szerv a Kr.
alapján a közszolgáltatási szerződés megfelelőségének utólagos vizsgálatára jogosult. Felhívjuk
továbbá a figyelmet arra, hogy a jelen dokumentum ajánlásnak minősül, kötelező érvényű

iránymutatásnak, útmutatásnak nem tekinthető és nem mentesíti a közszolgáltatási szerződést kötő
feleket a jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése alól, a jogszabályi rendelkezések értelmezése
minden esetben az érintett jogalanyok saját felelőssége. A közszolgáltatási szerződés jogszabályi
rendelkezéseknek való megfelelőségéről minden esetben a közszolgáltatási szerződést megkötő
feleknek feladata és felelőssége gondoskodni. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a jelen ajánlás
a 2016. április 1. napjától hatályos rendelkezésekre tekintettel került meghatározásra, a
közszolgáltatási szerződés további jogszabályi előírásoknak történő megfeleléséről szintén a
szerződést megkötő feleknek feladata és felelőssége gondoskodni. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra,
hogy a közszolgáltatási szerződés rendelkezéseinek összhangjáról szintén a szerződést megkötő
feleknek feladata és felelőssége gondoskodni, ennek megfelelően javasoljuk a módosítások során
megvizsgálni, és biztosítani, hogy a módosítások eredményeként a közszolgáltatási szerződés
ellentétes, ellentmondó, összhangban nem álló rendelkezéseket ne tartalmazhasson.
A jelen ajánlásban foglaltak a Koordináló szerv válaszadás napján hatályos, és ismert jogszabályi
rendelkezésekre tekintettel kialakított álláspontját, véleményét tükrözik. Felhívjuk a figyelmet, hogy a
Koordináló szerv nem jogalkotó és kötelező érvényű jogalkalmazási gyakorlat iránymutatás, útmutatás
kiadására nem rendelkezik felhatalmazással. A jogszabályi rendelkezésekben, és a jelen válaszban foglaltak
értelmezése és alkalmazása ennek megfelelően minden esetben a kérdést feltevők saját felelőssége.

AJÁNLÁS
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 38. § (1) értelmében az
ingatlanhasználó – ideértve a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználót is - a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató
részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi.
Továbbá a Ht. 42. § (1) szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a
közszolgáltató az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített
gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot – azaz a háztartási és a háztartási hulladékhoz
hasonló szilárd hulladékot - az ingatlanhasználóktól összegyűjti és elszállítja.
A Ht. 32/A. § kimondja, hogy az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az
állam beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat,
az állam többek között e feladatat ellátására koordináló szervezetet hoz létre.
A szolgáltatási díjról szóló miniszteri rendelet tervezet szerint a közszolgáltatási díjbevétel és
a haszonanyag bevétel együttesen képezik a közszolgáltatási díjat, melyet úgy kell felosztani,
hogy az fedezetet nyújtson a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra –ideértve a helyi
közszolgáltatónak fizetendő szolgáltatási díjat is -, továbbá az önkormányzati, és az állami
hulladékgazdálkodási közfeladatra.
A jogszabályi előírások érvényesítése érdekében javasoljuk valamennyi gazdálkodó
szervezet - a vegyes települési hulladék tekintetében – mielőbbi kötelezést a
közszolgáltatás igénybevételére és a közszolgáltatási díj megfizetésre, tekintettel arra,
hogy ez a díjbevétel a közszolgáltatók részére fizetendő szolgáltatási díj fedezetét képezi.

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről,
feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek
részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelete 25. § (9) alapján
a közszolgáltatók a 2016. év első negyedévének hónapjaira vonatkozó közszolgáltatási díjról
kiállított számlákhoz a Koordináló szerv által részükre biztosított, az ingatlanhasználókhoz
szóló tájékoztatást kötelesek mellékelni.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szervezésében, 2016.03.07.-én tartott, a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos rendezvényen adott tájékoztatás szerint
azon közszolgáltató, aki a számlázás időpontjában rendelkezik az ingatlanhasználók részére
szóló tájékoztatással, azt köteles mellékelni. Amennyiben a tájékoztató nem áll
rendelkezésére, a számlázást és számlák kiküldését a tájékoztató nélkül is megteheti.
Fentiek figyelembevételével javasoljuk, a számlázás elvégzését és a számlák
haladéktalan kiküldését, valamint felhívjuk a figyelmet, hogy a számlázás
elmaradásából eredő károkért az NHKV Zrt. felelősséget nem vállal.
A jelen ajánlásban foglaltak a Koordináló szerv válaszadás napján hatályos, és ismert jogszabályi
rendelkezésekre tekintettel kialakított álláspontját, véleményét tükrözik. Felhívjuk a figyelmet, hogy a
Koordináló szerv nem jogalkotó és kötelező érvényű jogalkalmazási gyakorlat iránymutatás, útmutatás
kiadására nem rendelkezik felhatalmazással. A jogszabályi rendelkezésekben, és a jelen válaszban foglaltak
értelmezése és alkalmazása ennek megfelelően minden esetben a kérdést feltevők saját felelőssége.

AJÁNLÁSOK
1. TELJESÍTÉS IGAZOLÁS
Az ellátásért felelős – települési önkormányzat, vagy települési önkormányzatok társulása (a
továbbiakban: önkormányzat) - a Koordináló szerv által meghatározott módon és formában
elektronikus úton kell, hogy igazolja az adott időszak tekintetében a közszolgáltatónak a
közszolgáltatási szerződés előírásai szerinti teljesítését.
Ezzel kapcsolatban – a szolgáltatási díjmegfizetés hatékony és gyors ügyintézése
érdekében – javasoljuk, hogy az önkormányzat, jelöljön ki kapcsolattartó személyt, aki
jogosult a teljesítés igazolás kiállítására és elektronikus rögzítésére a Koordináló szerv NHKV Zrt. - honlapján.

2. HASZONANYAG KÉSZLET, tárolt mennyiésg
A szolgáltatási díj megállapításának és megfizetésének egyik feltétele az adatszolgáltatás
teljesítése a haszonanyagok mennyiségről és az értékesítésükből származó bevételről.
A fenti kötelezettség teljesítése - mint a szolgáltatási díjmegfizetés feltétele–, valamint a
pontos pénzügyi elszámolás érdekében javasoljuk, hogy közszolgáltatónál 2016. március
31.-én és 2016. június 30.-án a haszonanyag készletek felmérését és a Koordináló szerv
felé történő megküldését a mellékelt útmutató alapján
3. ZÖLDHULLADÉK GYŰJTŐZSÁK
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény értelmében a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás keretében a közszolgáltató az ingatlanhasználók által a közszolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben (zsákban) gyűjtött, háztartásban képződő
zöldhulladék összegyűjti és elszállítja. A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet - szabályozza, hogy a települési szilárd hulladék esetében az egységnyi díjtételek tartalmazzák
a hulladék begyűjtésének, szállításának költségét is.
Fentiek figyelembe vételével megállapítható és javasolt, hogy amennyiben a
közszolgáltató a zöldhulladék gyűjtésre – mint kötelező közszolgáltatási résztevékenység
– zsákot biztosít az ingatlanhasználók számára, úgy ezért semmilyen ellenértéket nem
kérhet.
4. TÖBBLETHULLADÉK GYŰJTŐZSÁK
A többlet hulladék gyűjtésére szolgáló zsák eladás bevétele is – amelynek ára tartalmazza a
szolgáltatást (gyűjtés, szállítás, kezelés stb.)- a Koordináló szervet illeti meg, mint a
közszolgáltatási díj bevétel.

Az ingatlanhasználók folyamatos kiszolgálása érdekében 2016. április 1.-től javasoljuk,
hogy a többlethulladék gyűjtőzsákot az ingatlanhasználók ne számla, hanem bizonylat
(pl.: szállítólevél) ellenében vegyék át. A bizonylatnak tartalmaznia kell a
közszolgáltatási díj számlázásához szükséges adatok. Így a Koordináló szerv a bizonylat
alapján a közszolgáltató részére a szolgáltatás elvégzését elismeri, a közszolgáltatási
díjat pedig az ingatlanhasználó részére kiszámlázza.
5. AZ IDŐLEGESEN HASZNÁLT INGATLANOK /ÜDÜLŐ/ HASZNÁLÓINAK
BIZTOSÍTOTT ZSÁK
Tekintettel arra a gyakorlatra, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatási díj megfizetése esetén
zsákot biztosít üdülőingatlan használók számára, valamint hogy ezen zsákok átvétele
jellemzően március-április hónapban kezdődik, ezért az ingatlanhasználók igényeinek
folyamatos kiszolgálása érdekében az alábbiakat javasoljuk:
Amennyiben az ingatlanhasználó átvette a zsákokat, azaz már befizette a 2016. április
1.-t követő időszakra vonatkozó közszolgáltatási díjat, úgy ezt a Koordináló szerv és a
közszolgáltató külön adatszolgáltatás alapján egyedileg rendezi.
Amennyiben a 2016. április 1.-t követő időszakra vonatkozó díj még nem került
befizetésre, úgy az ingatlanhasználók ne számla, hanem bizonylat (pl.: szállítólevél)
ellenében vegyék át a zsákot. A bizonylatnak tartalmaznia kell a közszolgáltatási díj
számlázásához szükséges adatok. Így a Koordináló szerv a bizonylat alapján a
közszolgáltató részére a szolgáltatás elvégzését elismeri, a közszolgáltatási díjat pedig az
ingatlanhasználó részére kiszámlázza.

6. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZÁMÍTÁS
Az utóbbi napokban több olyan információ és elektronikus dokumentum került a Koordináló
szervhez, hogy ismeretlen személyek elkészítették a szolgáltatási díj számítására alkalmas
szoftvert/kalkulátort.
Figyelembe véve, hogy a Koordináló szerv ilyen hivatalos szoftvert/ kalkulátort,
számolótáblát stb. nem bocsátott ki, valamint, hogy a szolgáltatási díjról szóló miniszteri
rendelet nem került kihirdetésre így a fenti módon számított díjért és a számításból
eredő károkért a jogalkotó és a Koordináló szerv felelősséget nem tud vállalni.
Megerősítjük, hogy szükség esetén az NHKV Zrt. munkatársai közreműködnek és
segítséget nyújtanak az előzetes díjkalkuláció elvégzéséhez.

Az NHKV Zrt. útmutatója a haszonanyag készlet felvételére
A közszolgáltatási díjra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a közszolgáltatási
díj tartalmazza a hulladék hasznosításából, vagy hasznosítás céljára történő értékesítéséből
származó bevételt, amely bevétel a Koordináló szervet illeti meg.
A közszolgáltatási díjbevétel és a haszonanyag bevétel együttesen képezik a közszolgáltatási
díjat.
Haszonanyag: valamennyi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó
hasznosítható hulladék.
Hasznosítható hulladéknak tekinthető különösen:
1) csomagolási papírhulladék és egyéb papírhulladék (újságpapír, kartonpapír,
társított italoskarton, vegyes papír stb.)
2) csomagolási műanyag hulladék: PET palack (víztiszta, kék, zöld, vegyes), fólia,
HDPE palack, PP palack, láda-rekesz, hordó-kanna, egyéb kemény műanyagok
3) csomagolási fém hulladék: ónozott vasfém, alu doboz, spree flakon (amennyiben
hasznosítása biztosított)
4) csomagolási üveghulladék (víztiszta, színes, vegyes)
5) nem csomagolási műanyag hulladékok: kerti bútor, vödör-lavór, lökhárító, stb.
6) nem csomagolási fém hulladék: lemez kategória, sredderre való fém hulladék,
mechanikai leválasztás fém hulladéka
7) építési-bontási hulladék: beton, kevert építési-bontási, föld, üveg (amennyiben
hasznosítása biztosított)
8) elektronikai hulladék: kis háztartási, nagy háztartási, képernyős, hűtő stb.
9) hulladékká vált gumiabroncs hulladékudvaron, gyűjtőponton, átvételi helyen történő
gyűjtésből, vagy lomtalanításból
10) biológiailag lebomló hulladék, zöld hulladék
11) rongy, ruha, textil hulladék
12) egyes veszélyes hulladékok: fénycső, izzó, elem, akkumulátor, fáradt olaj, étolaj,
csomagolási veszélyes hulladék, egyéb (amennyiben hasznosítása biztosított)
13) lom hulladék (amennyiben hasznosítása biztosított)
14) kezelés utáni, energetikai hasznosításra alkalmas hulladék:
 elkülönített gyűjtés utáni válogatás maradéka (energetikai hasznosítás)
 hulladékkezelő létesítményekből származó közelebbről nem meghatározott
mechanikai kezelésből származó éghető hulladékok 19 12 10 azonosító kód
 hulladékkezelő létesítményekből származó egyéb, a veszélyes anyagokat
tartalmazó hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékoktól különböző
hulladékok közelebbről nem meghatározott mechanikai kezelésével nyert
hulladékok 19 12 12 azonosító kód
Továbbá ide tartozik minden olyan hulladék, amelyen a hasznosítás, vagy a hasznosítást
megelőző előkezelés elvégezhető, biztosított.

Hasznosítás: bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos
célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként
valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a
hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb
körű gazdaságban betölthesse.
Előkezelés: a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.
2016. április 01-től a közszolgáltatás teljesítéséhez a közszolgáltató részére biztosított
költségvetési, illetve önkormányzati támogatás mértékét, illetőleg a közszolgáltatónál
képződő a közszolgáltatás teljesítése folyamatában keletkező melléktermékek - így különösen
a hulladéklerakó gáz, komposzt- hasznosításából vagy hasznosítás céljára történő átadásából
származó bevételt a szolgáltatási díjban a Koordináló szerv érvényesíti. Jelen bekezdésben
foglaltaknak megfelelően kell érvényesíteni a haszonanyaggal kapcsolatban a
közszolgáltatónál keletkező bevételt is.
2016. július 01-től tervezetten ha a Koordináló szerv azt állapítja meg, hogy a közszolgáltató
nem adta át valamennyi haszonanyagát a Koordináló szerv által kijelölt szervezetnek, úgy a
Koordináló szerv az erre vonatkozó írásbeli értesítést követő szolgáltatási díjfizetési
időszakban a közszolgáltatónak fizetendő szolgáltatási díjból levonja az át nem adott
haszonanyag mennyiségére vetített, a Koordináló szerv és a haszonanyag átvételére jogosult
szervezet között létrejött szerződése alapján megállapított összeget.
Fenti szabályok teljesítéséhez szükséges a közszolgáltatónál 2016. március 31-én a
haszonanyag készletek felmérése annak érdekében, hogy a Koordináló szerv 2016. április 01.
után pontosan rendelkezzen a haszonanyagok mennyiségéről és az abból származó bevételek
elszámolásáról.

Kitöltendő készletjelentés mintája:
Készlet mennyiségi felvételének időpontja, fordulónapja: 2016. március 31.
A készlet jelentésbe szerepeltetni kell a beírtakon túl valamennyi hulladékot, amely megfelel
a haszonanyag fent részletezett bemutatásának és a fordulónapon a közszolgáltató birtokában
van. Nem kell a készletek között feltüntetni a hulladékgyűjtő sziget, hulladékgyűjtő pont,
átvételi hely gyűjtőedényeiben a fordulónapon lévő hulladék mennyiségét.
Eredet esetén meg kell jelölni a készletbe felvett mennyiség származását legalább az alábbi
csoportok szerint: lakossági, intézményi, gazdálkodói, stb., amennyiben eredet több helyről
származik akkor be kell írni valamennyi származási helyet. Ha származási hely nem ismert
akkor a „NI” megjelölést kell alkalmazni.
Amennyiben valamely hulladékáram meghatározása pontos mért adatokkal nem lehetséges,
úgy a közszolgáltató köteles az adatot szakmai becsléssel megadni és az ilyen adatot
tartalmazó cellát sárga háttérrel jelölni.

Amelyik sorba adattal nem rendelkezik a közszolgáltató azt nullával jelölje, de minden nullás
érték mellé a megjegyzéshez köteles a nulla okának megadására.
A megadott sorok nem módosíthatóak, amennyiben a közszolgáltatónak kiegészíteni valója
van, azt plusz sorként a táblázat végén rögzítse.

Telephelyek szerint

Eredet

Válogató
EWC 150102 PET
víztiszta BÁLA
kék BÁLA
zöld BÁLA
vegyes BÁLA
EWC 150102 PP/HDPE BÁLA
EWC 150102 fólia (színes) BÁLA
EWC 150102 ömlesztett műanyag
EWC 150101 papír BÁLA
kartonpapír BÁLA
vegyes papír BÁLA
EWC 150101 papír ömlesztett
EWC 150105 társított papír BÁLA
EWC 150104 fém BÁLA (alumínium)
EWC 150104 válogatott konzervdoboz
EWC 150104 ömlesztett fém
Ömlesztett csomagolási válogatásának
hulladéka EWC191212
EWC 150107 üveg csomagolási hulladék

Mechanikai-optikai -biológiai hulladékkezelés
EWC 191210 kódszámú hulladék BÁLA
EWC 191212 kódszámú hulladék BÁLA
Manipulációs téren tárolt EWC 200301
kevert települési hulladék
Manipulációs téren tárolt EWC 200307
lomhulladék
Manipulációs téren tárolt EWC 200301 és
EWC 200307 kódszámú hulladékoktól
eltérő hulladék
Kezelés alatt lévő EWC 200301 kódszámú
hulladék
Kezelés alatt lévő EWC 200301 kódszámú
hulladéktól eltérő hulladék

Mennyiség
(kg)

Megjegyzés

Komposztálás
Manipulációs téren tárolt hulladék
Komposztálás alatt lévő hulladék
Keletkezett rostaalja / komposztálás
hulladéka
Félkész komposzt

Egyéb, átmenetileg tárolt hulladék
EWC 160103 hulladékudvarokban
keletkezett termékként tovább nem
használható gumiabroncs

Hulladékudvarban gyűjtött egyéb hulladékok (fordulónapi készlet)
EWC 160103 hulladékká vált
gumiabroncsok
EWC 170101 beton
EWC 170107 beton,tégla,cserép és
kerámia vagy azok keveréke
EWC 200136 kiselejtezett elektromos és
elektronikus berendezések
EWC 200139 mûanyagok
EWC 200140 fémek
EWC 200201 biológiailag lebomló hulladék
EWC 200307 lomhulladék

Átrakóállomásokon gyűjtött hulladékok (fordulónapi készlet)
EWC 200301 kevert települési hulladék
EWC 200201 biológiailag lebomló hulladék
A készlet felvételét és a végleges nyilvántartás összeállítását 2016. április 5-ig el kell készíteni és a
számviteli bizonylatoknak megfelelő hitelesítő aláírás után legkésőbb 2016. április 10-ig meg kell
küldeni PDF formában és excel formában elektronikusan az NHKV Zrt. részére.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a megfelelő fordulónapi készlet jelentés a pontos, negyedéves
szolgáltatási díj elszámolás alapja.

A jelen ajánlásban foglaltak a Koordináló szerv válaszadás napján hatályos, és ismert jogszabályi
rendelkezésekre tekintettel kialakított álláspontját, véleményét tükrözik. Felhívjuk a figyelmet, hogy a
Koordináló szerv nem jogalkotó és kötelező érvényű jogalkalmazási gyakorlat iránymutatás, útmutatás
kiadására nem rendelkezik felhatalmazással. A jogszabályi rendelkezésekben, és a jelen válaszban foglaltak
értelmezése és alkalmazása ennek megfelelően minden esetben a kérdést feltevők saját felelőssége.

A Koordináló szerv álláspontjai egyes közszolgáltatással kapcsolatos kérdések tekintetében
I.
A Koordináló szerv álláspontja a gazdálkodó szervezetek háztartási hulladékhoz hasonló
hulladékának közszolgáltatóknak történő kötelező átadásával kapcsolatban
A Koordináló szerv álláspontja szerint a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a vegyesen gyűjtött,
háztartási hulladékhoz hasonló hulladékukat kötelesek a közszolgáltatónak átadni és arra a
közszolgáltatást igénybe venni. A gazdálkodó szervezetek esetén a Ht. eltérést csak a 39 § (3)
bekezdésében szereplő esetkörben enged, ami a fentiek szerinti kötelezettséget nem érinti.
A fenti megállapítás egyértelműen levezethető a Ht. ingatlanhasználó fogalmából, mely nem tesz
különbséget természetes személy és gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó között, továbbá a Ht.
azon rendelkezéséből mely szerint az ingatlanhasználó az érintett ingatlan területén képződő
települési hulladékot csak a Ht.-ben foglalt kivételek esetében nem köteles a közszolgáltatónak
rendszeres időközönként átadni.
Jogszabályi háttér, az állásfoglalás alátámasztásához:
A fentiekkel összefüggésben felhívjuk a figyelmet arra, hogy Ht. 2013. július 12. napjától bevezette az
ingatlanhasználó fogalmát, mely a következők szerint került meghatározásra: Ht. 2. § (1) bekezdés 34.
pontja szerint a törvény alkalmazásában ingatlanhasználónak minősül, „az ingatlan birokosa,
tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást e törvény szerinti szerződéses jogviszony keretében kötelező
jelleggel igénybe veszi és akinek (amelynek) a közszolgáltató rendszeres időközönként
rendelkezésére áll”
A Ht. 2. § (1) bekezdés 43. pontja szerint a törvény alkalmazásában települési hulladéknak minősül „a
háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék”
A Ht. 2. § (1) bekezdés 22. pontja szerint a törvény alkalmazásában háztartási hulladékhoz hasonló
hulladéknak minősül „az a vegyes, illetve elkülönítetten gyűjtött hulladék, amely a háztartáson kívül
képződik, és jellegében, összetételében a háztartási hulladékhoz hasonló”
A Ht. 39. § (1) bekezdése előírja, hogy az ingatlanhasználó az érintett ingatlan területén képződő
települési hulladékot gyűjti, és azt – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a közszolgáltatónak
rendszeres időközönként átadja.
A jelen ajánlásban foglaltak a Koordináló szerv válaszadás napján hatályos jogszabályi
rendelkezésekre tekintettel kialakított álláspontját, véleményét tükrözik. Felhívjuk a figyelmet, hogy a
Koordináló szerv nem jogalkotó és kötelező érvényű jogalkalmazási gyakorlat, iránymutatás,
útmutatás kiadására nem rendelkezik felhatalmazással. A jogszabályi rendelkezésekben, és a jelen
válaszban foglaltak értelmezése és alkalmazása ennek megfelelően minden esetben az érintettek
saját felelőssége.

II.
A Koordináló szerv álláspontja a közszolgáltató által esetileg, nem rendszeresen teljesített
szolgáltatásokkal kapcsolatban
A Koordináló szerv álláspontja szerint a természetes személy ingatlanhasználók és a nem
természetes személy ingatlanhasználók számára esetileg, nem rendszeresen teljesített szolgáltatás
elszámolása kizárólag közszolgáltatási díj ellenében történhet meg. Ez alól csak a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladéknak a közszolgáltató által
üzemeltett hulladékkezelő létesítményben történő kezelése kivétel. További kivétel nincs.
A 2016. április 1. napjától hatályos rendelkezések értelmében a közszolgáltatási díj beszedésére a
Koordináló szerv jogosult.
A Ht, 38 § (1) bekezdése alapján az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe
veszi. A Ht. 38 § (2) bekezdése alapján az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet.
A 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 3 § (3) bekezdése alapján a közszolgáltató - ha a Ht.-ban
meghatározott, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésével kapcsolatos kötelezettségeinek
teljesítését nem veszélyezteti - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal
kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységeken kívül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
körébe nem tartozó hulladék kezelését végezheti az általa üzemeltett hulladékkezelő létesítményben.
Tehát a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladéknak a közszolgáltató által
üzemeltett hulladékkezelő létesítményben történő kezelésén kívül a közszolgáltató csak
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat láthat el, ennek megfelelően a természetes személy
ingatlanhasználók és a nem természetes személy ingatlanhasználók számára esetileg, nem
rendszeresen teljesített szolgáltatást is csak hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében láthatja
el, kizárólag közszolgáltatási díj ellenében. A közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv jogosult
beszedni.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez valamennyi a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékfrakcióra
kiterjedő kötelezettség. Ennek megfelelően a közszolgáltatónak átadott zöldhulladékra, továbbá a
nem természetes személy ingatlanhasználóktól közszolgáltatás keretében átvett hulladékra is
irányadó,. Ezen szolgáltatások ellenértéke is csak a közszolgáltatási díj alkalmazásával és annak
díjában kerülhet kifizetésre, és megtérítésre.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Koordináló szerv általi díjbeszedéshez szükséges adatszolgáltatás
helytállósága és megfelelősége a közszolgáltatók feladata és felelőssége, javasoljuk, hogy a fentiek
szerinti esetkörbe tartozó teljesítésekre bizonylat (pl.: szállítólevél) ellenében kerüljön sor, melyet a
közszolgáltatók kötelesek az adatszolgáltatás részeként benyújtani a Koordináló szerv részére.
A jelen ajánlásban foglaltak a Koordináló szerv válaszadás napján hatályos jogszabályi
rendelkezésekre tekintettel kialakított álláspontját, véleményét tükrözik. Felhívjuk a figyelmet, hogy a
Koordináló szerv nem jogalkotó és kötelező érvényű jogalkalmazási gyakorlat, iránymutatás,
útmutatás kiadására nem rendelkezik felhatalmazással. A jogszabályi rendelkezésekben, és a jelen
válaszban foglaltak értelmezése és alkalmazása ennek megfelelően minden esetben az érintettek
saját felelőssége.

III.
A Koordináló szerv ajánlása az közszolgáltató és az ingatlanhasználó között megkötött
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződések módosításával
kapcsolatban
A Koordináló szerv álláspontja szerint a hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény (Ht.) 2016. április 1.
napjától hatályos rendelkezéseire tekintettel a közszolgáltató és az ingatlanhasználó között létrejött
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására irányuló szerződések azon rendelkezései,
melyek a 2016. április 1. napjától hatályos rendelkezéseknek nem felelnek meg, és mint a 2016. április
1. napjától teljesített szolgáltatásra vonatkozóan a továbbiakban alkalmazhatatlan feltételek
semmisnek tekintendők. Tehát ezen szerződések módosítása álláspontunk szerint szükséges.
Tekintettel a jogszabályváltozásokra az egyedi szerződések közszolgáltatási díj megfizetésére
vonatkozó rendelkezései között álláspontunk szerint ajánlott feltüntetni:
- A 2016. április 1. napjától teljesített szolgáltatásért a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
díjat a Koordináló szerv szedi be.
- A közszolgáltatási díj beszedése jogszabály alapján meghatározott gyakorisággal kiállított
számla alapján történik a közszolgáltató adatszolgáltatása alapján.
E lényegi feltéteken kívül természetesen a 2016. április 1. napjától hatályos rendelkezésekkel
összhangban álló további rendelkezések beépítése is lehetséges.
Az ingatlanhasználók számára esetileg, nem rendszeresen közszolgáltatás keretében teljesített
szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetén javasoljuk a közszolgáltatók számára, hogy a
jogszabályváltozásokra tekintettel az egyedi szerződések módosítása során törekedjenek az
adminisztratív terhek csökkentése érdekében negyedéves elszámolásra áttérni. A közszolgáltatási díj
beszedéséhez szükséges adatszolgáltatásnak az alapja ebben az esetben az adott időszakban
teljesített közszolgáltatási feladatok összessége lehet. Figyelemmel a 69/2016. (III. 31.) Korm.
rendelet 26 § (2) bekezdésében foglaltakra a fentiek alkalmazása esetén elkerülhető, hogy akár
egyedi szerződésenként kelljen adatot szolgáltatni a díjbeszedéshez, tehát csökkenthetők az
adatszolgáltatások gyakoriságából adódó többletterhek.
A jelen ajánlásban foglaltak a Koordináló szerv válaszadás napján hatályos jogszabályi
rendelkezésekre tekintettel kialakított álláspontját, véleményét tükrözik. Felhívjuk a figyelmet, hogy a
Koordináló szerv nem jogalkotó és kötelező érvényű jogalkalmazási gyakorlat, iránymutatás,
útmutatás kiadására nem rendelkezik felhatalmazással. A jogszabályi rendelkezésekben, és a jelen
válaszban foglaltak értelmezése és alkalmazása ennek megfelelően minden esetben az érintettek
saját felelőssége.

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. május 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2016. évi első negyedéves
gazdálkodásának alakulásáról
Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletével fogadta el
a város 2016. évi költségvetését. Jelen előterjesztésben beszámolunk az önkormányzat és intézményei 2016. évi
első negyedéves gazdálkodásának alakulásáról, bemutatjuk a realizálódott bevételek és a teljesült kiadások
összegeit.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Kiadások alakulása:
adatok E Ft-ban
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Műk. célú támért.kiad.
pénzeszk. átadás ÁK,
ellátottak jutt.
Tartalékok (műk.c.)
Műk.c. visszatér.tám.,
kölcsön ÁK
Működési kiadások össz.
Felújítások
Beruházások
Támogatás értékű felhalm.
kiadás és pénzeszk. átadás
ÁK
Felh.c. visszatér.tám.,
kölcsön ÁK
Tartalék (felh.c.)
Felhalmozási kiadások
össz.
Kiadások összesen
Intézményeknek nyújtott
támogatás
Államháztartáson belüli
megelőlegezések
visszafizetése
Pénzeszközök lekötött
bankbetétként elhelyezése
Kiadások mindösszesen

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

361911
53888

361996
53911

88178
13741

Telj / a mód. Ei %
ban
24,36
25,49

332125
712409

332125
740724

67178
213624

20,23
28,84

91632
5000

66612
5000

0
5000

0
100,00

1556965
25250
177252
22261

1560368
25250
178002
23761

387721
5905
30575
2850

24,85
23,39
17,18
11,99

6500

340

5,23

234879
459642

234879
468392

0
39670

8,27

2016607
277910

2028760
283623

427391
67893

21,07
23,94

32988

32988

100,00

401462
2294517

2345371

929734

39,64

A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok
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adatai időarányos teljesítést mutatnak. Az Önkormányzatnál kell megtervezni a képviselők és polgármester,
a mezőőrök, a polgárvédelmi bázis, a közfoglalkoztatás bérjellegű kiadásait. A Start mintaprogram és az
egyéb közfoglalkoztatás 2015. évről áthúzódó programelemei 2016. február 29-ével zárultak, így a vizsgált
időszakban az ezekhez a programokhoz kapcsolódó bérek és járulékok a terv 100%-ában teljesültek,
ugyanakkor a 2016. márciusában induló 9 új programelem betervezett bér és járulékkiadásához tényleges
teljesítés még nem kapcsolódik.
A dologi kiadásoknál a teljesítés 20%-os, ami kis mértékben időarányos alatti felhasználást mutat. Az
időarányos alatti felhasználás azzal indokolható, hogy a Start mintaprogram 9 programelemére betervezett
közel 58 millió forintos dologi keretből a vizsgált időszakban mindössze 10 millió forint összegű felhasználás
történt. 10 % vagy az alatti felhasználás jelentkezett az utak üzemeltetése, a település egészségügyi
feladatok, az ár-és belvízvédekezés, zöldterület gazdálkodás, temető üzemeltetés, hulladékgazdálkodás és
mezei őrszolgálat szakfeladatokon. A Fürdőtől szolgáltatás-vásárlásra betervezett közel 10 millió forint
összegű keretből csak a múlt évről áthúzódó 1 millió forint felhasználása történt meg a vizsgált időszakban.
Az oktatási vagyon működtetésére 9 millió Ft-ot költött az önkormányzat, mely a rendelkezésre álló keret
15%-át jelenti. A szennyvíz-és ivóvízhálózaton a Vízművek Zrt. által végzett ad-hoc munkákra már több mint
7 millió forintot költött a település (a betervezett keret: 4.490 E Ft), így a rekonstrukciós munkákra betervezett
12 millió forintból mindenképpen szükséges lesz átcsoportosítani ezen eseti, de azonnal elvégzendő
javítások finanszírozására.
A működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások teljesülése összességében
időarányos feletti. Az időarányos feletti teljesítés elsősorban azzal magyarázható, hogy a társulás részére
átutalt támogatás összege a betervezett éves keretnek több mint 33%-a volt a vizsgált időszakban. A Liget
Fürdő Nonprofit Kft. március végéig 8,4 millió Ft-ot vett igénybe a működési kiadásainak finanszírozására
betervezett 23 millió Ft-ból. Itt jelenik meg a bölcsődei és családi napközi feladatellátáshoz, az orvosi ügyelet,
az önkormányzati tűzoltóság, a helyi buszközlekedés, temető üzemeltetés működéséhez biztosított
támogatás időarányos összege. A Zöldpark Nonprofit Kft. részére is megtörtént az általuk ellátott feladatokra
(parkfenntartás, holtágak üzemeltetése, Sportcsarnok működtetése, oktatási intézményekben munkát végző
technikai dolgozók) járó támogatás utalása. A technikai dolgozók bérére és járulékára a vizsgált időszakban
6,5 millió Ft-ot adott át az önkormányzat, mely összeg a rendelkezésre álló keret 25%-a. A GYÜSZ-TE
részére biztosítva lett az együttműködési megállapodás alapján a feladatellátáshoz meghatározott támogatás
3 havi összege. Megtörtént a Turizmus Zrt-től szúnyoggyérítési feladatokhoz elnyert 2015. évi támogatás
arányos részének továbbutalása a konzorciumi tagtelepülések részére. A Körös-szögi Társulás részére a
hulladékgazdálkodási feladatok végzéséhez 812 E Ft hozzájárulást utalt át a város. A segélyekre
megtervezett keretből 9.394 ezer Ft került felhasználásra, 18% a felhasználás mértéke.
A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása jogcímen 5.000 ezer Ft kiadás
teljesült, mely a Gyomaközszolg Kft. likviditásának biztosítása érdekében, múlt év végén hozott testületi
döntés alapján került átutalásra (a kölcsönt a Kft. a szerződésben rögzítettek szerint törleszti az
önkormányzat felé).
A tervezett felújításokból közel 6 millió Ft értékű munka valósult meg, melyből 2.496 ezer Ft a Népliget út 2.
szám alatti épület energetikai tervdokumentációjának elkészítése során merült fel, 3.410 ezer Ft pedig a
Pedagógiai Szakszolgálat részére történő irodakialakításhoz kapcsolódik a Mirhóháti úton.
A tervezett beruházások 30 millió Ft értékben teljesültek és az alábbi fő tételek alkotják:
a Start mintaprogram programelemeihez kis értékű, nagy értékű gépek, berendezések és jármű
vásárlás történt 7.591 ezer Ft értékben
Kerékpárút építéshez telekvásárlás, buszváró és járdaépítés történt 704 ezer Ft összegben
Elkészült a Németzugi szivattyútelep üzemeltetéséhez szükséges elektromos kapcsolószekrény 935
ezer Ft értékben
40 db padláb legyárttatása is megtörtént 452 ezer Ft összegben
Engedélyes tervek készültek az autóbusz-pályaudvar kialakításához és a településközpont
megújításához 3.556 ezer Ft értékben
Kis értékű gépek, berendezések vásárlása történt 221 ezer Ft értékben városgazdálkodási feladatok
ellátásához
Gépjármű vásárlásra került sor 5.100 ezer Ft összegben
Megtörtént a Zöldpark Nonprofit Kft. jegyzett tőkéjének felemelése 2.500 ezer Ft összegben
A műfüves pálya kialakításához biztosított önerő összege 8.250 ezer Ft
Beszereztünk hangtechnikai eszközöket 1.080 ezer Ft értékben (Közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás pályázatának 2016. évi önerő terhére)
Kis értékű tárgyi eszközök (mosógép, porszívó, hangszerek) beszerzése az oktatási
intézményeinkbe 131 ezer Ft összegben
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre került sor a polgárvédelmi bázisra 55 E Ft összegben
A felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások között jelenik meg a KÖZOP-os
kerékpárút építéshez kapcsolódó támogatás visszautalás 2.595 ezer Ft összege, a fiatal házasok részére
nyújtott támogatás 160 ezer Ft összege, valamint 95 ezer Ft értékben történt pénzeszköz átadás a társulás
részére a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséhez kapcsolódóan.
A felhalmozási célú kölcsönök között jelenik meg a az első lakáshoz jutók részére nyújtott visszatérítendő
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támogatás 340 ezer Ft összege.
A bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:
Bevételek alakulása:
adatok E Ft-ban
Megnevezés
Intézményi működési
bevétel
Vagyoni típusú adók
Termékek és
szolgáltatások adói
Egyéb közhatalmi
bevétel
Támogatás értékű
műk. bev.,
műk.c.peszk.átvét ÁHon kívülről, kölcsön
visszatér.
Önk-ok
műk.támogatása
Működési célú
maradvány
Működési bevétel
összesen
Felh. bev., tám. értékű
felh. bev.,
felh.c.peszk.átvét ÁHon kívülről, kölcsön
visszatér.
Felhalmozási célú
maradvány
Lekötött bankbetétek
megszűntetése
Felhalmozási bevétel
összesen
Bevételek
mindösszesen

Eredeti ei.
79592

Módosított ei.
79592

Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
16130
20,27

74000
293000

74000
293000

33473
121082

45,23
41,32

14000

14000

777

5,55

401540

401539

142874

35,58

877999

894242

260861

29,17

94544

129156

1834675

1885529

575197

30,51

41902

41902

5152

12,29

417940

417940

0
401462

459842

459842

406614

88,42

2294517

2345371

981811

41,86

A saját bevételek összességében kissé az időarányos alatt teljesültek. Ez azzal indokolható, hogy a
betervezett bérleti díj bevételek, földhaszonbér és holtág haszonbér bevételek nem havonta, azonos
részletben esedékesek, hanem esetenként két részletben kell megfizetnie az ügyfélnek, illetve év végére van
megállapítva a fizetési határidő. A kamatbevételek 40 %-ban realizálódtak, itt jelenik meg a folyószámla után
kapott kamat és a rendelkezésre álló szabad forrás lekötéséből származó kamatbevétel (1.462 ezer Ft).
A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban több mint 40%-on teljesültek, ezen belül a vagyoni típusú
adóbevétel közel 45%-ban, a termékek és szolgáltatások adói pedig 41%-ban realizálódtak. A vagyoni típusú
adók közé tartozik az építményadó, az épület után fizetett idegenforgalmi adó, telekadó és a
magánszemélyek kommunális adója. A termékek és szolgáltatások adói közé sorolandó a helyi iparűzési
adó, a gépjárműadó, a talajterhelési díj bevétel és a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó. Az
iparűzési adóbevételünk 47%-ban teljesült a vizsgált időszakban.
A támogatás értékű működési bevételek és az államháztartáson kívülről működési célra átvett
pénzeszközök, kölcsönök visszatérítése 35 %-ban teljesültek. Itt jelenik meg a Start mintaprogramra és az
egyéb közfoglalkoztatásra járó támogatás 131.021 E Ft összege, a mezőőri támogatás 1.350 E Ft összege, a
vizsgált időszakban 2.660 E Ft összegű földalapú támogatás érkezett, továbbá a 2014. évi ÁROP 1.A.3
szervezetfejlesztési pályázathoz kapcsolódóan 4.541 E Ft realizálódott. Csárdaszállás és Hunya Község
Önkormányzatai a hivatal 2015. november és december havi költségeihez elutalta a bekért kiegészítés
összegét 1.812 E Ft összegben, továbbá Csárdaszállás biztosította az óvodai feladatellátás 2015. évi
kiegészítő támogatást 100 Ft összegben. Segély és köztemetés visszafizetés jogcímén 190 E Ft folyt be az
önkormányzathoz. A Gyomaközszog Kft. a likviditásának biztosításához átadott 5 millió Ft összegű kölcsönt
havonta, rendszeresen törleszti önkormányzatunk felé.
A támogatás értékű felhalmozási bevételek és az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett
pénzeszközök, valamint felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök több mint 5 millió
Ft összegben teljesültek. Itt jelenik meg a DAOP 5.2.1/A-2011. belvizes projektekhez kapcsolódóan érkezett
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4.551 ezer Ft összegű támogatás, az út érdekeltségi hozzájárulás címén befolyt 21 ezer Ft, valamint a
csatorna érdekeltségi hozzájárulás 33 ezer Ft összege. A lakosság részéről a lakás-és belvízkölcsön
törlesztések 545 ezer Ft összegben teljesültek.
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
A vizsgált időszakban a hivatal kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Kiadások alakulása:
adatok E Ft-ban
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Műk.c. támért.kiadás,
műk. célú Pénzeszk.
Átad.ÁK, segély kifiz.
Működési kiadások
össz.
Beruházás
Kiadások
mindösszesen

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

139031
39972

139831
40189

31032
9125

Telj / a mód. Ei %
ban
22,19
22,71

41752
4572

39852
4722

10994
1181

27,59
25,01

225327

224594

52332

23,30

0
225327

2750
227344

575
52907

20,91
23,27

A hivatalnál a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok kis mértékben az időarányos alatt
teljesültek. Az igazgatási szakfeladaton belül külön bontáson és külön szervezetkódon jelennek meg a
kirendeltségeken (hunyai és csárdaszállási) dolgozó köztisztviselők. A Közös Hivatalnál összességében az
időarányos alatti teljesítés azzal magyarázható, hogy a cafetéria keretből a vizsgált időszakban nem történt
felhasználás és a jubileumi jutalom terhére sem történt kifizetés 2016. március 31. napjáig.
A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése kis mértékben az időarányos felett alakult, ami elsősorban a
postaköltség időarányos feletti teljesítésével indokolható, valamint a köztisztviselők 2016. évi kötelező
továbbképzésére befizetett 578 E Ft összegű díjköltséggel.
A működési célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások teljesítési adatai között jelenik meg a
Zöldpark Nonprofit Kft. által végzett épülettakarításra kifizetett havi 381 E Ft, valamint a Közös Hivatal Hunyai
Kirendeltségén havonta kifizetett 12.540 Ft összegű gyermekvédelmi támogatás összege.
A beruházások között 575 ezer Ft jelentkezett kiadásként a vizsgált időszakban, szükségessé vált az ESET
biztonsági szoftver megújítása, egyéb (kiadvány és prezentáció készítő, földkönyv) szoftverek beszerzése és
a Dacia Duster gépjárműbe akkumulátor vásárlása.
Bevételek alakulása:
adatok E Ft-ban
Megnevezés
Intézményi műk.
bevételek
Közhatalmi bevételek
Támogatás értékű
műk. bevétel
Felhalmozási bevétel
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

Eredeti ei.
264

Módosított ei.
264

Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
200
75,76

260
0

260
150

10
13

3,85
8,67

224803

1600
225070

1613
53644

100,81
23,83

225327

227344

55480

24,40

A közhatalmi bevételeknél igazgatási szolgáltatási díjbevételek és bírságbevételek realizálódtak.
Az intézményi működési bevételek tartalmazzák a továbbszámlázott bevételek összegét és a
kamatbevételeket.
A támogatásértékű működési bevételek között jelent meg a hunyai önkormányzat által a közös hivatalnál
jelentkező gyermekvédelmi támogatás kifizetéséhez átadott forrás összege.
A felhalmozási bevételek között az Opel gépjármű, valamint használt számítógépek és monitorok
értékesítéséből származó bevételek realizálódtak.
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Az irányító szervtől kapott támogatás kis mértékben az időarányos alatt teljesült.
Határ Győző Városi Könyvtár
Kiadások alakulása:
adatok E Ft-ban
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadás
Felhalmozási kiadás
Kiadások
mindösszesen

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

8656
2270

8891
2317

2206
586

Telj / a mód. ei. %
ban
24,81
25,29

8254
19180
200
19380

8194
19402
200
19602

1301
4093
28
4121

15,88
21,10
14,00
21,02

A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a munkaadót
terhelő járulékok teljesülése az időarányos előirányzattal közel azonosan alakult.
A dologi kiadások teljesülése 15,88 %, időarányos alatt teljesült:
A Könyvtár állománygyarapításra a betervezett 1.880 ezer Ft-ból 729 ezer Ft-ot használt fel, azaz a
keret 38,78 %-át. A könyvek, folyóiratok beszerzése az igényekhez igazodva történik annak tükrében,
hogy a felhasználás év végén nem haladhatja meg a rendelkezésre álló keretet.
A szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzésére az év első három hónapjában a takarékos
gazdálkodás volt a jellemző, mely 10,28 %-on teljesült
A Selyem úti épület energia kiadásaiból a Könyvtárra nem történt költségosztás.
A beruházások között kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, irodai szék és diktafon vásárlás jelent meg.
Bevételek alakulása:
adatok E Ft-ban
Megnevezés
Intézményi műk.
bevételek
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

Eredeti ei
350

Módosított ei.
350

Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
52
14,86

19030

19252

4508

23,42

19380

19602

4560

23,26

Az intézmény saját bevétele között internet használathoz és fénymásoláshoz kapcsolódóan jelentkeztek
bevételek.
Az irányító szervtől kapott támogatás felhasználása időarányos alatt alakult a vizsgált időszakban.
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Kiadások alakulása:
adatok E Ft-ban
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadások
összesen
Beruházás
Felhalmozási
kiadások összesen
Kiadások
mindösszesen

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

11783
3181

11807
3188

3243
931

Telj / a mód. Ei. %
ban
27,47
29,20

12303
27267

16685
31680

2968
7142

17,79
22,54

0
0

318
318

153
153

48,11
48,11

27267

31998

7295

22,80
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Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányos felett alakult. Ez azzal
indokolható, hogy 2016. január 31. napjáig az intézményhez tartoztak a február 1.-től új intézményként
működő Szent Antal Népház feladatai és itt kellett kifizetni az ezen feladatokat ellátók bér és járulék
költségeit is.
A dologi kiadásoknak a vizsgált időszakban 17,79%-a került felhasználásra. A lapkiadásra elkülönített
2.827 ezer Ft keretből 656 ezer Ft a teljesítés. A művelődési ház dologi kiadása 20,41 %-os felhasználást
mutat.
A beruházások között kis értékű tárgyi eszköz – sötétítő függöny és hangfal – beszerzésére került sor.
Bevételek alakulása:
adatok E Ft-ban
Megnevezés
Intézményi műk.
bevételek
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek össz.

Eredeti ei.
7600

Módosított ei.
7600

Teljesítés Telj. / Mód. Ei. %-ban
666
8,77

19667

24398

7373

30,22

27267

31998

8039

25,12

Az intézményi saját bevételek az időarányos alatt, 8,77 %-on teljesültek. A Tájháznál a betervezett 50 ezer
Ft-ból 40 ezer Ft realizálódott, a Művelődési Házaknál a tervezett 7.400 ezer Ft-nak a 7 %-a folyt be, a
lapkiadási feladathoz kapcsolódóan 90 ezer Ft teljesült, továbbá a Turisztikai pályázat projektelemeinél a
vizsgált időszakban 22 ezer Ft a kilátó belépőjéből származó bevétel.
Az irányító szervtől igénybevett támogatás összege meghaladja az időarányos teljesítést, melynek oka a
bevételek elmaradása.
Szent Antal Népház
Kiadások alakulása:
adatok E Ft-ban
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadások
összesen
Beruházás
Felhalmozási
kiadások összesen
Kiadások
mindösszesen

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

9457
2553

9460
2553

842
228

Telj / a mód. Ei. %
ban
8,90
8,93

3800
15810

3673
15686

799
1869

21,75
11,92

0

127
127

111
111

87,40
87,40

15810

15813

1980

12,52

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányos alatt alakult. Ez azzal
indokolható, hogy az intézmény 2016. február 1.-től kezdte meg működését, így az első negyedévben egy
havi bérkifizetés jelenik meg.
A dologi kiadások teljesítése 21,75 %. A Szent Antal zarándokház dologi kiadása 36 %-os felhasználást
mutat, a túllépés oka, hogy a tálaló konyha engedélyezési eljárásához kapcsolódóan 90 ezer Ft plusz kiadás
jelentkezett, továbbá a NAV előírásait figyelembe véve online pénztárgép beszerzésére és üzembe
helyezésére került sor, melynek költsége 114 ezer Ft. A Népház dologi kiadásai szintén meghaladják az
időarányos tervezett összeget, ennek oka, hogy egyszeri jellegű kifizetésként jelentkezik a bejárati
kétszárnyú ajtó kicserélésének 200 ezer Ft költsége. Február hónapban a kisgyermekek részére színházi
előadás megtartása történt 25 ezer Ft-os összegben. A Tájház kiadását 6 %-on teljesítette, a szezonalitási
jelleg miatt a kiadása és a bevétele is minimális összegű.
A beruházások között kis értékű tárgyi eszköz – pénztárgép – beszerzésére került sor.
Bevételek alakulása:
adatok E Ft-ban
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Megnevezés
Intézményi műk.
bevételek
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

Eredeti ei.
3400

Módosított ei.
3400

Teljesítés Telj. / Mód. Ei. %-ban
315
9,26

12410

12413

2369

19,08

15810

15813

2684

16,97

Az intézményi saját bevételek az időarányos alatt, 9,26 %-on teljesültek. A Tájháznál a betervezett 800
ezer Ft-ból 105 ezer Ft realizálódott, a Népháznál a tervezett 800 ezer Ft-nak a 22,75 %-a folyt be, továbbá a
Turisztikai pályázat projektelemei közül a szálláshely bevétel 18 ezer Ft, a Bárka látogató belépőjéből
származó bevétel 10 ezer Ft.
Az irányító szervtől igénybevett támogatás a tervezettel közel azonosan alakult.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda
Kiadások alakulása:
adatok E Ft-ban
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadások
összesen
Beruházások
Kiadások
mindösszesen

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

84283
22756

84374
23287

20551
5649

Telj / a mód. Ei. %
ban
24,36
24,26

18589
125628

17322
124983

2888
29088

16,67
23,27

0
125628

760
125743

79
29167

10,39
23,20

Az intézményben a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok a vizsgált időszakban az
időarányossal közel azonosan teljesültek.
A dologi kiadások az időarányos alatt teljesültek. A csárdaszállási telephelyen 10%, a gyomaendrődi
óvodákban 18% volt a vizsgált időszakban a felhasználás mértéke. A dologi kiadásokon belül a
készletbeszerzések és a kommunikációs szolgáltatások teljesítése időarányosan, a szolgáltatások teljesítése
14%-on alakult.
A beruházások között kis értékű tárgyi eszközök, hűtő és vízforraló beszerzése jelenik meg 78 ezer Ft
összegben.
Bevételek alakulása:
adatok E Ft-ban
Megnevezés
Intézményi műk.bev.
Államháztartáson
belülről pe.átvétel
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

Eredeti ei.
91
4261

Módosított ei.
91
4261

Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
124
136,26
3613
84,79

121276

121391

28446

23,43

125628

125743

32183

25,59

Az intézményi működési bevételből 15 ezer Ft a csárdaszállási telephelyen jelentkezett, mint intézményi
ellátási díj bevétel, 124 ezer Ft a Szabadság úti óvoda közüzemi díjainak továbbszámlázásából származó
bevétel.
Az államháztartáson belülről működési célra átvett pénzeszközök között 2 db pályázat megnyert
támogatási összege került megtervezésre, melyből „A Hulladék érték - Szelektáld! - Hasznosítsd!”
elnevezésű pályázat támogatása 3.613 ezer Ft összegben 2016. március 2.-án az intézmény
bankszámlájára megérkezett, felhasználására április hónapban kerül sor.
Az irányító szervtől kapott támogatás összege közel azonos az időarányos tervezett előirányzat
összegével.
Városi Egészségügyi Intézmény
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Kiadások alakulása:
adatok E Ft-ban
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadások
összesen
Beruházások
Kiadások
mindösszesen

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

71151
19330

71537
19434

16118
4321

Telj / a mód. Ei. %
ban
22,53
22,23

76669
167150

76469
167440

19180
39619

25,08
23,66

0
167150

200
167640

182
39801

91,00
23,74

Az intézményben a személyi juttatások és a járulékok a vizsgált időszakban az időarányos előirányzat
alatt teljesültek. Ez azzal magyarázható, hogy a személyi változások hatására kevesebb volt a bérkiáramlás.
Intézményvezető váltás történt, a gyógytornász és védőnő táppénzes állománya miatt nem jelentkezett
bérkifizetés. A jubileumi jutalom kifizetésére a második negyedévben kerül sor, továbbá a kereset kiegészítés
összege a negyedik negyedévben kerül átutalásra.
A dologi kiadások teljesülése az időarányossal közel azonos. A dologi kiadásokon belül a szakmai és
üzemeltetési anyagbeszerzés 15,61 %-on teljesült, a villamos energia szolgáltatási díjak teljesítése 63,22 %.
A beruházások között kis értékű tárgyi eszközök – informatikai eszközök és mosógép - beszerzése történt.
Bevételek alakulása:
adatok E Ft-ban
Megnevezés
Intézményi műk.bev.
Műk.c.támogatásértékű
bevétel
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

Eredeti ei.
7767
157383

Módosított ei.
7767
157383

Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
3289
42,35
40069
25,46

2000

2490

0

0

167150

167640

43358

25,86

A betervezett intézményi működési bevételből több mint 3,2 millió Ft realizálódott, mely összegből 1,5
millió Ft a vállalkozó orvos által megtérített összeg.
A működési célú támogatásértékű bevételek között az OEP-től kapott támogatás jelenik meg.
Irányító szervtől kapott támogatás a vizsgált időszakban nem került átutalásra az intézmény részére. A
módosított előirányzat összege meghaladja az eredeti előirányzat összegét, mely azzal indokolható, hogy a
bérkompenzációra megkapott támogatás összege beépítésre került az intézmény költségvetésébe.
Térségi Szociális Gondozási Központ
(Készítette: Mraucsik Lajosné intézményvezető és Uhrin Anita gazdasági vezető)
Működési támogatás alakulása 2016. 01. 01.-2016. 03. 31. között (adatok e Ft-ban):
Megnevezés
Előirányzat
Teljesítés
Eredeti
382 268
119 437
Korrekciók (-)
Ker.kiegészítés fedezet teljesítése, ágazati pótlék,
közfoglalkoztatás
15 498
18 421
Megelőlegezett eszközbeszerzés egyéb támogatásokból
1 905
Időarányos támogatás összesen
366 770
99 111
Az intézmény 1-3 hónapban túlfinanszírozottságot mutat, mely egyrészt az év elején jelentkező szezonális energia
számlákkal indokolható, másrészt a gyermekétkeztetés is torzítja ezen időszak intézményfinanszírozását, mert a
megtervezett előirányzatok jó részét 10 és nem 12 hónappal szükséges tervezni. A gyermekétkeztetésből származó
látszólagos túlfinanszírozottság általában az év harmadik negyedévére éri el a valós finanszírozottság szintjét.
I.
BEVÉTELEK
Saját bevételek közül az intézményi ellátási díjak bevételének teljesítése közel a tervezettek szerint alakult a vizsgált
időszakban mind az alapellátás, mind a szakosított ellátás és élelmezés tekintetében. Ahol a tervezett szint alatti a
térítési díj bevétel, ott elsősorban a feladat időszakosságából adódik az eltérés (pl. külső étkeztetés, a táborok miatt
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nyáron várható a megtervezett bevétel nagy része).
II.

KIADÁSOK

1.
Személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok alakulása:
Az intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 152 fő. Ezen túl 2016. március 31-én 38 fő közfoglalkoztatott
munkavállaló volt foglalkoztatva intézményünknél.
A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok a tervezettnek megfelelően alakultak a vizsgált időszakban,
azonban vannak olyan tételek, melyek mind az intézményfinanszírozást, mind személyi juttatások időarányos
teljesítését torzítja. Ilyen a Foglalkoztatási Hivatal által finanszírozott közfoglalkoztatottak bére, valamint az
intézmény közalkalmazottai számára kifizetésre kerülő kereset kiegészítés és szociális ágazati pótlékok összege.
2.
Dologi kiadások
A dologi kiadások időarányosan, a tervezett szinten kerültek teljesítésre. Mint minden évben most is megfigyelhető a
gázszolgáltatás szezonalitásából adódó túlfinanszírozottság, mely év végéig rendeződni fog.
3.
Fejlesztés
Intézményünk 2016. évben nem tervezett fejlesztést, felújítást. A 200 E Ft alatti kisértékű tárgyi eszközök
beszerzése azonban ezen a jogcímen kerül elszámolásra, mely a vizsgált időszakban 1 903 E Ft összegben
jelentkezett. Ebben az összegben került beszerzésre a Család- és Gyermekjóléti Központ számára eddig közel 800
E Ft összegű tárgyi eszköz, melyhez az előirányzat még nem került beépítésre az intézményfinanszírozásba,
valamint közel 1 100 E Ft összegben kerültek eszközök beszerzésre a Foglalkoztatási Hivatal által a
közfoglalkoztatáshoz biztosított támogatásból, melynek kifizetése az elszámolást követően fog megtörténni
intézményünk részére.
III.
ÖSSZEGZÉS
Az intézmény 2016. 1-3 hónapban a szakmai követelmények betartása mellett a minimális - a működéshez
elengedhetetlen - kiadások között folytatta gazdálkodását.
Az év eleji túlfinanszírozottság a gázenergia szolgáltatás szezonalitásából, másrészt az intézmény működésének
sajátosságából adódik.
Gazdálkodásunkat igen feszített költségvetési keretek között folytatjuk, melyben sem a bevételi, sem a kiadási
oldalon nincsenek olyan jogcímek, melyek kompenzálni tudnák ezen magasabb összegű kifizetéseket. Ha az
időarányos előirányzatot a teljesítés tükrében vizsgáljuk látszólagos túlfinanszírozás mutatkozik, mely év végére
kiegyenlítődik.
A vizsgált időszakban keletkezett túlfinanszírozottság tehát az év végre várhatóan megszűnik.
Önkormányzati összegzés, kitekintés:
A mai napon (2016. május 9.) az önkormányzat főszámláján 384 millió Ft a rendelkezésre álló forrás. A napi
zavartalan működés biztosítása mellett az Önkormányzat által vállalt kötelezettségek teljesítését és a folyamatban
lévő pályázatok finanszírozását is biztosítani kell.
Az év végéig tartó kitekintésnek több bizonytalansági tényezője van, melyek alapvetően fogják befolyásolni a város
pénzügyi helyzetét 2016. december 31-én. Ezek közül néhány:
2016. szeptemberében esedékes adóbevételek teljesülése
a folyamatban lévő TOP-os és egyéb önkormányzati pályázatok
a betervezett beruházások, felújítások megvalósulása
a gazdasági társaságok gazdálkodásának alakulása
intézményeink finanszírozási helyzetének alakulása
az eredeti költségvetésbe be nem tervezett többlet kötelezettségvállalások alakulása
mind az intézmények, mind az önkormányzat életét, gazdálkodását befolyásoló előre nem tervezhető,
váratlan események.
Az előttünk álló félévben mind az intézmények, mind az önkormányzat részéről fegyelmezett és megfontolt
gazdálkodás szükséges annak érdekében, hogy likviditási és finanszírozási problémák ne jelentkezzenek a
gazdálkodás során.
Kérem a testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a döntési javaslatot elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"2016.évi első negyedéves önkormányzati és intézményi gazdálkodási beszámoló elfogadása"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat és intézményei 2016. első
negyedéves gazdálkodásának alakulását bemutató beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 05. 26.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. május 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a XVIII. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt és Túrófesztiválról
Benéné Szerető Hajnalka
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 30/2016 (I. 28) Gye. Kt határozatában döntött arról, hogy
2016. évtől kezdődően a kulturális, közösségi vagy turisztikai szempontból kiemelt önkormányzati rendezvénynek
minősíti a Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivált.
A Képviselő-testület a 32/2016 (I. 28.) Gye Kt. határozatával döntött arról, hogy ezen rendezvényre 4,7 M Ft-ot
biztosít.
A Kállai Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának elfogadásával az intézmény feladatkörébe került a Nemzeti
ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények szervezése.
A Képviselő-testület a 34/2016 (I.28) Gye. Kt. határozatával felkérte a 2016. február 1-el kinevezésre kerülő Kállai
Ferenc Kulturális Központ vezetőjét, hogy a XVIII. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál programját terjessze a
Képviselő-testület februári soros ülésén a testület elé. A programot a Képviselő-testület a februári majd a márciusi
ülésén is jóváhagyta.
A rendezvény megvalósulását követően Benéné Szerető Hajnalka intézményvezető elkészítette a 2016. április 29május 1- között megrendezett XVIII. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál beszámolóját, melyet
elfogadásra benyújtott a Képviselő-testület elé.
Beszámolójában kérte a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy már most döntsön a 2017. évi rendezvény
időpontjáról. Tekintettel arra, hogy 2017-ben május 1-e hétfői napra esik, célszerűnek tűnik a rendezvény időpontjául
a 2017. április 29- május 1. (szombat-hétfőig) közötti időpont megjelölése.
Az intézményvezető kérte továbbá, hogy tekintettel arra, hogy a rendezvény pénzügyi egyenlege pozitív a
fennmaradó összeget csoportosítsa át a Képviselő-testület a 2017. évi Sajt és Túrófesztiválra, mely összeget már
most zenekari fellépő lefoglalásához használna fel.
A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, döntéseiek meghozatalára.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"Beszámoló a XVIII. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt és Túrófesztiválról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kállai Ferenc Kulturális Központ XVIII.
Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt és Túrófesztiválról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. döntési javaslat
"Beszámoló a XVIII. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt és Túrófesztiválról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi XIX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál
időpontjának a 2017. április 29- május 1. közötti időszakot határozza meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Beszámoló a XVIII. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt és Túrófesztiválról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a XVIII. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál
megrendezéséhez biztosított összegből pozitív egyenlegként jelentkező 500.246 Ft-ot a XIX. Nemzetközi Sajt és
Túrófesztivál megrendezésére csoportosítja át, melyet a zenekari fellépő lefoglalásához használhat fel a Kállai
Ferenc Kulturális Központ.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Kállai Ferenc Kulturális Központ
Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 9.
e‐mail:kfkk.gyomaendrod@gmail.com
tel: +36 (66) 283‐524

1. sz. melléklet
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Kállai Ferenc Kulturális Központ
Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 9.
e‐mail:kfkk.gyomaendrod@gmail.com
tel: +36 (66) 283‐524
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Kállai Ferenc Kulturális Központ
Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 9.
e‐mail:kfkk.gyomaendrod@gmail.com
tel: +36 (66) 283‐524
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XVIII.Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál Gyomaendrőd
Kiadás:
Műsorok:
Sorszám

Kiállító

Megnevezés

KF5SA 1221351

Coctail-Music Bt.

Pom-Pom Együttes

104400

Musical varázs

GU4EA 5414102

Szini Tanház
Hallható hang Alapítvány

Legalizált Lámák

100000
160000

Kozma Zsombor

Bagossy Brothers Company

300000

AI7E-L 710021

Suttyomba Közhasznú Alap.
Körös Művészeti Egyesület

Suttyomba Zenekar
4LM

704088
704088
150000
45000

AN2EA 9031006

Tízváros Alapítvány

Fénysugár bábelőadás

CT3EA 5035974

Kákics Kulturális Egyesület

Los Andinos

146000

KF5SA 1308804

Non Finito Kft.

Hevesi Happy Band

189000

VL1SA 6758885
VL1SA 6758884
SZ1SA 3141856

Összesen

Összeg

30000

2632576

Egyéb Költségek:
Gombár Hajnalka
Konf.
ásványvíz
A09300503/0559700002 Lidl Magyarország Bt.
Lapatinszkiné Kucsmik Andrea Plakett + gravírozás
GU4EB 1168305
HC4SA 1784170

DQ3EA 5309317
GU4SA 4082531

Sztanyik Krisztina
Kozma Ibolya

Rendezvény fotózás
Biztonsági Szolgálat

Ezüstszarvas Kft.
videofelvétel készítés
Pont '991 Műszaki és Ker. Kft. Ponyva

10000
450596
400000
50000
103398

Népújság Kft.
Hunyadi MG. Szövetkezet
Leskovics István
Ugor Emese
Xeless Kft
E-on
E-on
MVT-KÖR Kft.
Országos Mentőszolgálat
Artisjus
Geszti Glória
Gschwindt és Társa Bt.

Békés Megyei Hírlap
Asztal bérlés
Cseppmentes fáklya
Irodaszer
Mobil Wc.
Bekötés-kikötés
Bekötés-kikötés
Villany kiépítés
Mentőszolgálat
Jogdíj
Reklám
Vendégek ellátása

127000
9843
114300
24387
88900
15096
15096
127000
191450
117000
31750
169350

Hungarofres Bt.
Rideg Zoltán

Tisztitószerek
Hangosítás

WH1SA 6652638
002845/16
SZM00069/2016
39/2016/050854
13/2016
YK2SA 3788192
UE-2016-79
1603797
v16001000406
v16001000415
2016/00640
2016/35/001317
WS1SA 2874690
GU4SA 4576911
GU4SA 4576912
VA21-00041-16
HC4SA 5064003

10000
9850
3000

48872
25400

Varga Mihály
Dinya Imre
Magyar Posta

Hangos hírdetés
Vízvételi lehetőség kiépítése
Illetékbélyeg engedéyly

SZ000239-2016

GyomaPress Kft.
Csaba Rádió

a2016/000048

Zöldpark Kft.

Nyomdaköltség
Reklám
Sátor építés, Sportcsarnok
áram díj
Irodaszer

YK2EB 8620727
GU4EA 2924715
1581/3/160331/0001

10000
9340
3000

1581/3/160329/0002

GU4SA 8855985

Némethné Porubcsánszkia Mária

Játszóházi kellékek

GU4SA 8855984

Némethné Porubcsánszkia
Mária

a2016/001109

Sikér Sütőipari Kft.
Gyomaközszolg Kft.

UE-2016-80

Ugor Emese

Pogácsa
Szemétszállítás
Díjak, ajándéktárgyak

2016/00435

40799
127000
36733
12740
19880
15576
58118
166704

Összsen:

2642178

Kiadás minösszesen:

5274754

A számlamásolatok Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi Osztályáról kérhetők ki.

4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. május 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Templom – zugi 7701/4 hrsz.-ú ingatlan földterülete 2882/3062 tulajdoni
hányad értékesítésére benyújtott pályázatok értékelése
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 az áprilisi ülésén a Gyomaendrőd, Templom – zugban
lévő 7701/4 hrsz.-ú ingatlan földterület 2882/3062 tulajdoni hányad értékesítésére nyílt pályázatot hirdetett
[222/2016.(IV.28.) önkormányzati határozat].
A pályázati kiírás fontosabb feltételei:
1. Bruttó induló vételár: 4.600.000,- Ft.
2. 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.
3. 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.
4. 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-nyilvántartásban. Az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat kiadására
rendelkezésére álló idő 30 nap.
5. Gyomaendrőd Város Önkormányzata fenntartja azon jogát, hogy pályázatok ismeretében – akár indokolás nélkül
is – az eljárást eredménytelennek minősítse.
6. Az adásvételi szerződés elkészítése, az ügyvédi költség, valamint a földhivatali eljárás díjai a vevőt terhelik.
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2016. május 17. 10 óra.
Határidőre …………….. nyújtotta be ajánlatát. ….. nyilatkozott a pályázati feltételek elfogadásáról. Az ingatlan
vételárára bruttó ….,- Ft összegű ajánlatot tett.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"A beérkezett pályázat (-ok) elbírálása"
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 Gyomaendrőd, Templom – zug 7701/4 hrsz.-ú ingatlan
földterülete 2882/3062 tulajdoni hányad értékesítésre meghirdetett nyílt pályázati felhívásra ……… beérkezett
ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyomaendrőd, Templom – zug 7701/4 hrsz.-ú ingatlan
földterülete 2882/3062 tulajdoni hányad értékesítésre meghirdetett nyílt pályázati felhívásra …….. beérkezett
ajánlatát eredményesnek nyilvánítja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja … név, cím 7701/4 hrsz.-ú ingatlan
földterülete 2882/3062 tulajdoni hányad megvásárlására tett ajánlatát az alábbi feltételek mellett.
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1.
Vételár: …,- Ft,
2.
A vételár megfizetése legkésőbb az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg történik,
3.
Az adásvételi szerződés elkészíttetése, az ügyvédi költség a földhivatali eljárás díjai a vevőt terhelik,
4.
Az ingatlan birtokba adása: legkésőbb a szerződés aláírását követő 8 napon belül.
5. 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-nyilvántartásban. Az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat kiadására
rendelkezésére álló idő 30 nap.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert az
adásvételi szerződés megkötésére és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. május 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Országos Roma Önkormányzat kérelme
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
Dógi János az Országos Roma Önkormányzat felhatalmazása alapján megkereste Gyomaendrőd Város
Önkormányzatát.
Az Országos Roma Önkormányzat a „Békés Megyei Irodája" ügy kapcsán a Gyomaendrőd, Szabadság utca 6. szám
alatti volt óvoda I. számú főépületét kívánja használatba venni.
Az I. számú főépület helyiségei
Megnevezés
Foglalkoztató
Öltöző
Tálaló
Iroda
Mosdó-WC
Kazánház
Összesen:

Hasznos alapterület (m2 )
64,68
15,60
15,00
7,59
27,52
4,90
135,29

Az ingatlan területén kettő fő épület van, az óvodai nevelést szolgáló foglalkoztató és egyéb kiszolgáló helyiségeket
tartalmazó (I.), valamint a testnevelésre használt (II.) épület. Ezen kívül kettő tároló építmény. Az építmények
elhelyezését a melléklet alaprajz szemlélteti.
Az ingatlan egy része a közmunka program keretében tárolás és téli időszakban melegedőként van hasznosítva. Az
I. számú főépület jelenleg használaton kívül áll.
A használattal kapcsolatban egyeztetés történt Dógi János megbízottal. Az ingatlan használatának célja: roma
fiatalok képzése, rendezvények megtartására és egyéb közösségi célok megvalósítása.
Az 5350 helyrajzi számú ingatlan Gyomaendrőd Város Önkormányzata törzs vagyonát képezi, amely korlátozottan
forgalomképes.
Amennyiben a Képviselő-testület támogatja a kérelmet, akkor a használatba adás céljára való tekintettel az ingyenes
szerződés megkötését javaslom, mely szerint nem kell díjat fizetni a használatért, de felmerülő közszolgáltatási,
közmű díjakat azonban meg kell téríteni.
A szerződés típusára a haszonkölcsön szerződést javaslom mivel ingyenes szerződés, aminek alapján ingó és/vagy
ingatlan javak használatát, meghatározott ideig másnak lehet átengedni.
A szerződés időtartamára 1 évet javaslok.
A haszonkölcsön szerződés megkötésének jogszabályi alapja: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának az
önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 14/2003. (VI. 5.) rendelete 13/A. § (1) bekezdése.
A szabályozás alapján az önkormányzat a tulajdonában lévő vagyontárgyakat a Képviselő-testület döntése alapján
ingyenesen használatba adhatja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
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"Az I. számú főépület haszonkölcsönbe adása"
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 a Gyomaendrőd, Szabadság utca 6. szám alatti ( 5350 hrsz. ) ingatlan
területén lévő I. számú főépületet 1 év határozott időtartamra az alábbi haszonkölcsön szerződés feltételei szerint
haszonkölcsönbe adja az Országos Roma Önkormányzatnak (1074 Budapest, Dohány u. 76.).
A haszonkölcsönbe adás célja: roma fiatalok képzése, rendezvények megtartása és egyéb közösségi célok
megvalósítása.
HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhelye: Gyomaendrőd, Selyem út 124.,
törzskönyvi azonosító szám: 725525, adószám: 15725527-2-04, képviseli: Toldi Balázs polgármester), mint
kölcsönadó, (a továbbiakban Kölcsönadó)
másrészről
Országos Roma Önkormányzat (székhelye: 1074 Budapest, Dohány u. 76. képviseli: Balog János elnök, országos
nyilvántartási azonosító: 955/2011, eljárt bíróság neve: Gyulai törvényszék ), mint kölcsönvevő (a továbbiakban
Kölcsönvevő) között, az alábbi feltételekkel:
A szerződő felek Gyomaendrőd Város Önkormányzatának az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 14/2003.
(VI. 5.) rendelete 13/A. § (1) bekezdése, illetve Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete …/2016. ( V. 26.)
önkormányzati határozata alapján az alábbi haszonkölcsön szerződést kötik meg:
1.
A Kölcsönadó tulajdonát képezi teljes egészében a természetben Gyomaendrőd, Szabadság utca 6. szám
alatt található, belterületi 5350 hrsz-ú óvoda megnevezésű ingatlan.
2.
Kölcsönadó az 1. pontban megnevezett ingatlanon lévő I. számú főépületet haszonkölcsönbe adja, amelyet a
Kölcsönvevő általa megtekintett állapotban a felvett vagyonleltár szerint haszonkölcsönbe vesz.
Az épület az alábbiakban felsorolt helyiségekből áll.
Megnevezés
Hasznos alapterület (m2 )
Foglalkoztató
64,68
Öltöző
15,60
Tálaló
15,00
Iroda
7,59
Mosdó-WC
27,52
Kazánház
4,90
Összesen:
135,29
3.
A használat joga a Kölcsönvevőt jelen szerződés aláírásának napjától 1 évig illeti meg.
4.
Kölcsönvevő az ingatlant roma fiatalok képzésére, rendezvények megtartására és egyéb közösségi célok
megvalósításához használhatja.
5.
A Kölcsönvevő az ingatlanon építési-átalakítási munkálatokat csak a Kölcsönadó előzetes írásos
hozzájárulása alapján végezhet, ide nem értve a szokásos javítási, karbantartási munkákat.
6.
A Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy az ingatlanon végzett értéknövelő beruházásának megtérítésére sem a
haszonkölcsön időtartama alatt, sem annak megszűnését követően jogalap nélküli gazdagodás vagy más jogcímen
igényt nem tarthat.
7.
A Kölcsönvevő a haszonkölcsönbe vett ingatlan működtetését saját felelősségére végzi. Köteles ehhez az
illetékes szakhatóságoktól a szükséges engedélyeket beszerezni és az előírt munkálatokat saját költségén
elvégezni. A szükséges felújítások, karbantartások és az állagmegóvással kapcsolatos valamennyi munkálatok
elvégzésének kötelezettsége és a költségek teljes mértékben történő viselése kölcsönvevőt terheli. Kölcsönvevő
köteles az ingatlant rendeltetésének megfelelően használni, saját költségén fenntartani és állagát megóvni. Az
üzemeltetés során történő természetes elhasználódások pótlása – saját költségén – a kölcsönvevő kötelezettsége.
8.
A Kölcsönvevő jelen szerződés megszűnésekor vagy felbontásakor köteles az ingatlant rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban visszaadni.
9.
A Kölcsönvevő a közüzemi díjakat a változás-bejelentés közlése után önálló mérőóra alapján közvetlenül fizeti
meg szolgáltatónak. Jelen szerződés 2. sz. mellékletében az átadáskori mérőóra-állások rögzítésre kerülnek.
10.
A Kölcsönadó kötelezi magát, hogy jelen szerződés időtartama alatt az ingatlanra általános épületbiztosítást
köt, illetve a meglévő biztosítást hatályban tartja.
11. A Kölcsönvevő vállalja, hogy az ingatlanra eső közterheket megfizeti.
12. A szerződést a Kölcsönadó az írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 8 munkanapon belül felmondhatja, ha
12.1. a Kölcsönvevő a rendelkezésére bocsátott ingatlanban nem az ingyenes használatra jogosító tevékenységet
végzi,
12.2. a haszonkölcsön meghatározott célja lehetetlenné vált
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12.3. a Kölcsönvevő a 9. pontban meghatározott költségeket nem fizeti meg,
12.4. a Kölcsönvevő a szerződésben vállalt, vagy a jogszabályban előírt lényeges kötelezettségét nem teljesíti,
12.5. a Kölcsönvevő az ingatlant rongálja, rendeltetésellenesen vagy szerződésszegően használja
13. A szerződést a Kölcsönvevő 8 munkanapon belül írásban mondhatja fel.
14. Jelen haszonkölcsön szerződésben nem szabályozott kérdésekben szerződő felek a Ptk. rendelkezéseit
tekintik irányadónak.
Szerződő felek jelen haszonkölcsön szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag írták alá.
A szerződés aláírás napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2016. …
…………………………………………..
Toldi Balázs
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
polgármester
Kölcsönadó

…………………………………………..
Balog János
Országos Roma Önkormányzat
elnök
Kölcsönvevő

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

Pénzügyileg ellenjegyzem:
……………………………..
Szilágyi Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető

Mellékletek:
1. sz. melléklet: tételes vagyonleltár
2. sz. melléklet: jegyzőkönyv a közműfogyasztást mérő órák állásáról
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. május 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Járási Hivatal tetőjavítása
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2016. február 16-án Gajda Róbert Kormánymegbízott Úr megkereste Önkormányzatunkat azzal, hogy a Szabadság
tér 1. szám alatt működő Járási Hivatal hátsó épületrészén jelentős beázást tapasztaltak. A beázás megszüntetése
érdekében szakemberekkel átvizsgáltatták a tetőszerkezetet és megállapításra került, hogy a cserépfedés teljesen
leromlott állapotba került, az gazdaságosan már nem javítható. Az ideiglenes javításokat azóta a Kormányhivatal
elvégeztette.
Az épület átadására, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó, 2012. október 30-án megkötött megállapodás „IV.
A megállapodás tartalma része" 1. pontjának 1.1. alpontja szerint a kizárólagosan használt ingatlanok esetében a
kormányhivatal viseli az üzemeltetéssel, fenntartással, karbantartással kapcsolatos költségeket. Megállapításra
került továbbá, hogy az épület szerkezetét is érintő átalakítások, felújítások, rekonstrukciók elvégzése annak a
félnek a kötelezettsége, akinek az érdekében áll, illetve aki azt szükségesnek tartja. Mivel a tető javítása
tartószerkezetet is érint, ezért nem tekinthető egyértelműen a kormányhivatal feladatának.
A tetőszerkezet teljes javítására árajánlatot kért be a Kormányhivatal, melynek összege 4.295.940 Ft + Áfa volt.
A Kormánymegbízott Úr megkereső levelében vállalta, hogy a javítási munkálatokkal kapcsolatos Békés Megyei
Kormányhivatalt terhelő (50 %) költségeket továbbszámlázás alapján megtérítik számunkra.
A levél beérkezését követően több egyeztetés is történt, melyek alapján új költségbecslés készült a munkálatokra.
A munkák rövid műszaki tartalma:
teljes felület 510 m2
meglévő héjazat cseréje
új lécezés
tetőfólia felhelyezés
kiegészítő bádogos munkák
nem használt kémények visszabontása
A módosított műszaki tartalom alapján a felújítás költsége 4.039.335 Ft + Áfa, azaz bruttó 5.129.955 Ft, melyből
Önkormányzatunkat bruttó 2.564.978 Ft terhelné.
A felújításra a költségvetés tervezésekor forrás nem került elkülönítésre, ezért támogatás esetén forrás kijelölésre
van szükség, melyre a 2015. évi szabad maradványt javasoljuk.
A felújítást támogató döntés esetén megkezdhető a beszerzési eljárás, a felújításra vonatkozó, Kormányhivatallal
kötendő megállapodás előkészítése és június második felében megkezdhető a kivitelezés is.
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
"Tetőjavítás támogatása"
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 támogassa az 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1 szám (1588
hrsz.) alatti épület hátsó épületrészének tetőszerkezetének javítását. A beruházás költségeinek 50 %-át vállalja. A
bruttó 2.564.978 Ft finanszírozására a 2015. évi szabad maradványt jelölje ki. A Képviselő-testület hatalmazza fel
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Toldi Balázs polgármester a beruházással kapcsolatos okiratok aláírására, jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 05. 26.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. május 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Losonczy utcai záportározó tereprendezése
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A város területén több olyan Önkormányzati tulajdonú, rendezetlen állapotú záportározó is található, melyek több
szempontból is problémát jelentenek. A területek egy része leromlott fás ligetes terület náddal benőve, másik része
pedig a fatolvajoknak köszönhetően csak fa tuskókkal tarkított nádas terület. Mindkét terület típusra jellemző az
illegális hulladéklerakás és a nem szabályozott vízgazdálkodás.
Ilyen területek a város déli részén található záportározók, úgymint a Losonczy utcai, a Kazinczy utcai és a Bessenyei
utcai. A Bánomkerti záportározó területe az elmúlt években rendezésre került.
A rendezetlen területekkel kapcsolatos problémák:
1. rendszeres zöldfelület kezelés csak kézi erővel, jelentős mennyiségű munkaerő bevonással lehetséges
2. a rendezetlen állapot segíti az illegális hulladéklerakást
3. a terület vízrendezése nem megoldott
4. a rendezetlen állapot kedvez a fatolvajoknak
A fenti okok miatt célszerűnek látjuk ezen területek ütemezett rendezését, mely földmunkagépekkel történő
tereprendezésben és az illegális hulladék elszállításában merülne ki. A munkálatok 1. ütemében a Losonczy utcai
tározó tereprendezési munkáinak elvégzését javasoljuk. A tervezett munkálatok során mintegy 26.000 m2 felület
tereprendezése, megközelítőleg 150 db fatuskó kiszedése és mintegy 15 m3 illegális hulladék elszállítása valósulhat
meg a területen áthaladó csatorna rendezése mellett. A tereprendezést követően a terület gépi kaszálása
megoldhatóvá válik és ősszel faültetéssel befejeződhet a terület rendezése is.
A munkálatok becsült költsége 3,2 millió forint. A 2016-os évi költségvetésben erre a munkára forrás nem került
elkülönítésre, ezért a munka támogatása esetén forráskijelölés szükséges.
Az áprilisi Képviselő-testületi ülésen döntés született a Belvíz III. beruházás 9.800.761 Ft-os többlet támogatásáról,
így ez az összeg fedezetet biztosíthat a beruházás számára.
Kedvező döntés esetén megkezdődhet a beszerzési eljárás.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Tereprendezés támogatása"
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 támogassa a Losonczy utcai záportározó tereprendezési
munkáinak elvégzését és a munkálatok finanszírozására 3,2 millió forintot különítsen el a Belvíz III. beruházás
többlet támogatásából származó 9.800.761 Ft terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 05. 26.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. május 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat
Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2016. március 23-án, a Széchenyi 2020 keretében megjelentek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-3.2.1-15 pályázati felhívása, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése címmel.
A TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati felhívás keretében az alábbi
támogatható tevékenységek megvalósítására van lehetőség:
· Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik
korszerűsítése által
· Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és
HMV rendszerek korszerűsítése
· Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése
· Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény
kielégítése céljából
· Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése
· Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi
közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése
A felhívás főbb paraméterei:
Támogatási keret Békés megyében: 3 670 millió Ft
Támogatási kérelmek benyújtásának időtartama: 2016.04.22.-2016.06.07
Projekt megvalósítására rendelkezésre álló idő: 36 hónap
Igényelhető vissza nem térítendő támogatás: 15-400 millió Ft
Támogatási intenzitás: 100 %
Támogatási kérelmek várható száma: 7-15
Projektötlet: A konstrukció keretében lehetőség van két támogatási kérelem benyújtására. Az egyik projektötlet a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124) komplex energetikai felújítására
irányul, a másik projektötletből a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola (5500 Gyomaendrőd, Népliget u. 2.)
komplex energetikai felújítása valósul meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését!
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1. döntési javaslat
"Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal komplex energetikai fejlesztésére"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-3.2.1-15
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati kiírásra a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
(5500 Gyomaendrőd Selyem út 124) komplex energetikai fejlesztésére.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a 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. 06. 07.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
2. döntési javaslat
"Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola komplex energetikai fejlesztése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-3.2.1-15
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati kiírásra a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános
Iskola (5500 Gyomaendrőd, Népliget u. 2.) komplex energetikai fejlesztésére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a 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. 06. 07.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. május 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2016. évi szúnyoggyérítési feladatok
Szabóné Galambos Éva
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A „Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2016. évben a Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései részére" tárgyú
közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje 2016. március 21-én lejárt. Határidőre két gazdasági szereplő adta be
ajánlatát:
KOMPLEX AIR KFT. 3980 Sátoraljaújhely, Cserjés sor 1
SZEMP Air – RSZ COOP Konzorcium 6724 Szeged, Kossuth L sgt 43
2016. március 31-én az eljárásban a döntéshozó Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága meghozta döntését a 134/2016. (III.31.) Gye. Kt. Pgtek. biz.
határozat, mely szerint a „Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2016. évben a Körös-völgyi Konzorcium ta
gtelepülései részére" tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította. A 135/2016. (III.31.) Gye. Kt. Pgtek.
Biz. határozat alapján a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága, mint a Körös-völgyi Konzorcium 9/2015. (XII.17.) számú határozatával megbízott gesztor
Önkormányzat döntéshozó Bizottsága a „Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2016. évben a Körös-völgyi
Konzorcium tagtelepülései részére" tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesének a Szemp-Air-RSZ-COOP Konzorcium
ajánlattevőt hirdette ki.
Település
Alkalmanként
Kezelések
Kezelések
Nettó egységár Nettó összesen
megnevezése / kezelendő felület várható száma
összesen
(Ft/ha)
Kezelés
(ha)
(minimum (kezelendő
maximum alk.) felület ha x max.
alk.)**
Gyomaendrőd
Légi biológiai:
282 ha
1-3
846 ha
2 000,00 Ft
1 692 000,00 Ft
Földi biológiai:
11 ha
1-3
33 ha
2 000,00 Ft
66 000,00 Ft
Légi kémiai:
640 ha
1-3
1 920 ha
1 300,00 Ft
2 496 000,00 Ft
Földi kémiai:
410 ha
1-3
1 230 ha
1 100,00 Ft
1 353 000,00 Ft
Nettó mindösszesen:*
5 607 000,00 Ft
ÁFA 27%:
1 513 890,00 Ft
Bruttó mindösszesen:
7 120 890,00 Ft
Szakmai tapasztalat:
96 hó
Gyomaendrőd esetében 4 külterületi holtág légi – kémiai kezelését is magában foglalja a szerződésben vállalt 640
ha. Ezek Templom, Soczó, Bónom-zug és a Kecsegés zug környezetében megalakult környezetvédelmi
egyesületek. Az egyesületek a kezelések ellenértékét Gyomaendrőd Önkormányzat által kiállított számla alapján a
szerződésben rögzítettek szerint térítik meg.
A konzorcium az előző évekhez hasonlóan 2016-ben is szakértőt alkalmaz, akinek feladata meghatározni a
kezelések időpontját, ill. méri a kezelések hatékonyságának mértékét.
Fontos, hogy a vissza nem térítendő támogatások pénzügyi elszámolását csak abban az esetben fogadja el a
támogató, ha a vállalkozók által kibocsátott számlákat a szakértő is leigazolta.
2016. április 14-én volt az első biológiai szúnyoglárva irtás 200 ha légi biológiai kezelés és 11 ha földi biológiai
kezelés.
A korai kezelés alapjaiban csökkenti az exponenciálisan, robbanásszerűen fejlődő populáció induló növekedési
dinamikáját. A biológiai lárvairtást igen hatékonyan sikerült megoldani, ugyanis hatékonyság átlagos értéke 87% volt.
A légi kémiai irtást csak később szükséges alkalmazni, a heti csípésszám vizsgálatok szerint mutatott kritikus érték
fölötti eredmény esetében.
Levegőből, kémiai módszerrel 640 hektáros területen, míg földi kémiai módszerrel 410 hektáros területen kell
elvégezni a szúnyoggyérítést. A méhészek időben értesítést kapnak, hogy a munkálatok idejére elzárhassák a
méhcsaládokat. A légi irtás esti órákban történik, a földit naplementekor kezdik, hogy a szúnyoggyérítés hatékony
legyen és minél kisebb kockázatot jelentsen a méhekre. A vállalkozók a gyérítéshez kizárólag olyan szereket
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alkalmaznak, amelyeket az Országos Tisztifőorvosi Hivatal engedélyezett. A felhasznált szerek a melegvérű
élőlényekre, így az emberre és a háziállatokra semmilyen veszélyt nem jelentenek.
A Körös-völgyi Konzorcium által elnyert, vissza nem térítendő támogatások
A 2015. évre a Magyar Turizmus Zrt-től kapott a Körös-völgyi Konzorcium 2.180.590,- Ft vissza nem térítendő
támogatást, melyből Gyomaendrőd településre 378.828,- Ft jutott.
2015-ben az előző évi támogatáshoz képest kevesebb összegű állami támogatást kapott a Körös-völgyi Konzorcium
a Magyar Turizmus Zrt-től. A támogatási összeg csökkenése abból adódott, hogy a Katasztrófavédelem 2015. évben
is országos szinten végzett szúnyoggyérítést. A támogatás felosztása területarányosan lett megállapítva, valamint a
szakértői díj is ennek megfelelően lett felosztva az önkormányzatok között.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"2016. évi szúnyoggyérítési feladatok"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2016. évi szúnyoggyérítési feladatokról szóló tájékoztató tudomásul
vételét.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. május 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Tájékoztató az üdülőingatlanok szemétszállításáról
Nyíri Szmolár Eszter
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) 35. § (1) bekezdés f) pontja kimondja, hogy a
települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg az üdülő ingatlanokra
vonatkozó sajátos szabályokat.
A jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer a 2016. április 1.-ei változások végett erőteljes átalakulás alatt áll, így az
üdülő ingatlanok helyzetének megoldása is többfordulós egyezettések során zajlik, mely egyeztetéseket
Önkormányzatunk megkezdte.
A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban NHKV) az üdülő ingatlanok
szemétszállításával kapcsolatban adott ki ajánlást, mely ajánlás az általánosan elterjedt, zsákos/egyéni beszállítás
számlázási/kifizetési rendszerére vonatkozik. Ezentúl ugyanis az üdülő ingatlanok részére kibocsájtott zsákok (tehát
az üdülő ingatlanok esetében keletkező hulladék gyűjtése/szállítása) költségét is már az NHKV Zrt. téríti meg a
Közszolgáltató felé. Az említett ajánlás a következő:
"AZ IDŐLEGESEN HASZNÁLT INGATLANOK /ÜDÜLŐ/ HASZNÁLÓINAK BIZTOSÍTOTT ZSÁK
Tekintettel arra a gyakorlatra, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatási díj megfizetése esetén zsákot biztosít
üdülőingatlan használók számára, valamint hogy ezen zsákok átvétele jellemzően március-április hónapban
kezdődik, ezért az ingatlanhasználók igényeinek folyamatos kiszolgálása érdekében az alábbiakat javasoljuk:
- Amennyiben az ingatlanhasználó átvette a zsákokat, azaz már befizette a 2016. április 1.-t követő időszakra
vonatkozó közszolgáltatási díjat, úgy ezt a Koordináló szerv és a közszolgáltató külön adatszolgáltatás alapján
egyedileg rendezi.
- Amennyiben a 2016. április 1.-t követő időszakra vonatkozó díj még nem került befizetésre, úgy az
ingatlanhasználók ne számla, hanem bizonylat (pl.: szállítólevél) ellenében vegyék át a zsákot. A bizonylatnak
tartalmaznia kell a közszolgáltatási díj számlázásához szükséges adatok. Így a Koordináló szerv a bizonylat alapján
a közszolgáltató részére a szolgáltatás elvégzését elismeri, a közszolgáltatási díjat pedig az ingatlanhasználó
részére kiszámlázza."
(https://nhkv.hu/ajanlasok/; https://nhkv.hu/gyik/ Gyűjtőzsák alkalmazása)
Az egyeztetések alkalmával írásos véleményeket, dokumentumokat is kértünk be a megkeresett felektől, eddig a
jelenlegi Közszolgáltatónk, valamint a Bónom-zug Egyesület küldte meg Önkormányzatunk részére véleményét,
mely dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik.
A vizsgálat alá vetett lehetőségek továbbra is kidolgozás alatt állnak, azok véglegesítése, konkrét számokkal való
alátámasztása a későbbiek folyamán kerül előterjesztésre.
Kérem a T. Képviselő-testületet a tájékoztató elfogadására!
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Tájékoztató az üdülőingatlanok szemétszállításáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá az üdülő ingatlanok hulladékgazdálkodásával
kapcsolatos tájékoztatót.
Határidők, felelősök:
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Határidő: 2016. 06. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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