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MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel
meghívja Önt a Képviselő-testület

2016. május 26-án 14.00 órakor
kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.




Napirend:
1. Tájékoztató a város közbiztonsági helyzetéről, rendőrség beszámolója
2. Beszámoló a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évben elvégzett
feladatairól
3. Beszámoló a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság
2015. évi tevékenységéről
4. A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata II. forduló
5. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendelet tárgyalása, I. forduló
6. Dévaványán biztosított szakrendelések
7. Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2016. év első negyedévi
gazdálkodásának alakulásáról
8. Beszámoló az oktatási vagyon működtetéséről
9. Tájékoztató a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2015.
évi gazdálkodásáról
10. Átfogó értékelés a 2015. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról
11. Nyári napközis ellátás biztosítása

A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a Városunk
főmenüből
nyíló,
Önkormányzat

Testületi
ülések

Előterjesztések
menüpontban.
http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek
Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt ülés
előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.

12. Beszámoló a XVIII. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt és Túrófesztiválról
13. A Szent Antal Népház és a Kállai Ferenc Kulturális Központ vezetőinek
díjváltoztatási kérelme
14. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2015. évi gazdálkodásának utóellenőrzése
15. Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. fejlesztési támogatási kérelme
16. TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat
17. Katona J. utca 54. sz. alatti önkormányzati ingatlan hasznosítása
18. Templom – zugi 7701/4 hrsz.-ú ingatlan földterületre 2882/3062 tulajdoni
hányad értékesítésére benyújtott pályázatok értékelése
19. Országos Roma Önkormányzat kérelme
20. Járási Hivatal tetőjavítása
21. Losonczy utcai záportározó tereprendezése
22. 2016. évi szúnyoggyérítési feladatok
23. Tájékoztató az üdülőingatlanok szemétszállításáról
24. „Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolója”
25. Békés Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtása
26. Együttműködési megállapodás a Szent István Egyetemmel, TOP-3.2.2-15
pályázat benyújtása napelempark létrehozása érdekében
27. Gyomaszolg Ipari Park Kft. tájékoztatása a tulajdonában lévő járművek
és gépek tervezett értékesítéséről
28. Bejelentések
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. §
(2) bekezdés a) pontja alapján az alábbi napirendi pont megtárgyalására zárt
ülésen kerül sor.
29. Méltatlansági eljárás lezárása
Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2016. május 25.

Toldi Balázs
polgármester

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testület
2016. május 26.
napján tartandó rendes üléséhez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról
a 2016. 05. 26-i ülésre

60/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása a Bethlen Gábor Alap "A magyar kultúráért és oktatásért" c.
pályázati felhívásra
Határidő: 2016. 02. 05., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. április 28.
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a benyújtott pályázatok értékelését elvégezte, az
Önkormányzatunk által benyújtott pályázatot forráshiány miatt nem részesítette
támogatásban.
105/2016. (II. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Guttenberg utcában lévő 3542/46 hrsz.-ú ingatlan értékesítésre pályázati kiírás
Határidő: 2016. 04. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. március 2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrőd, Guttenberg utcában lévő
3542/46 hrsz.-ú ingatlan értékesítésre nyílt pályázatot hirdet. A pályázati kiírás
közzététele megtörtént.
173/2016. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2016. évi útkarbantartás - öregszőlősi útkarbantartási és földút stabilizációs
beruházások
Határidő: 2016. 05. 26., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. május 28.
Az öregszőlősi útkarbantartási és földút stabilizációs beruházások előkészítése
folyamatban van.
174/2016. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Útkarbantartási és földút stabilizációs beruházások
Határidő: 2016. 05. 26., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. május 26.
Az útkarbantartási és földút stabilizációs beruházások beszerzési eljárása megtörtént.

A nyertes ajánlattevő a Swietelsky Magyarország Kft. Árajánlatuk: 14.258.294 Ft.
175/2016. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Költség átcsoportosítás a Top és egyéb pályázatokra elkülönített előirányzata
terhére
Határidő: 2016. 05. 26., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. május 26.
A Képviselő-testület a 2016 évi költségvetés II. számú módosítása alkalmával
csoportosítja át a Top és egyéb pályázatokra elkülönített előirányzata terhére 9
millió Ft -ot a 2016. évi költségvetési rendelet 8. sz. melléklet 77. sorából a Top és
egyéb pályázati saját erő keretéből.
183/2016. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gutenberg utcai telek értékesítése
Határidő: 2016. 04. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. április 7.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Rácz Imre (5500
Gyomaendrőd, Móra F. u. 1. szám alatti lakos) Gyomaendrőd 3542/46 hrsz.-ú
ingatlan értékesítésre meghirdetett nyílt pályázati felhívásra beérkezett – ajánlatát
érvényesnek nyilvánította.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati eljárást
eredményesnek nyilvánította és Rácz Imre 5500 Gyomaendrőd, Móra F. u. 1. szám
alatti lakosnak értékesítette a Gyomaendrőd 3542/46 hrsz.-ú beépítetlen területet
464.000,- Ft vételáron a pályázati felhívásban meghatározott feltételek szerint.
Az adásvételi szerződés 2016.április 7. napjával aláírásra került. Vevő a vételárat
hiánytalanul megfizette. A földhivatali ingatlan-nyilvántartásban a tulajdonjog vevő
javára be lett jegyzve.
184/2016. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Giricz Máté kérelme- pályázati felhívás termőföldek haszonbérletére
Határidő: 2016. 04. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. április 3.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
tulajdonát képező 02284/14;17;19, 02287/5, 02290/2;3 helyrajzi számú termőföldek
határozott idejű haszonbérletére egyfordulós, nyílt pályázatot hirdetett amely
közzétételre került.
K. m. f.

Toldi Balázs
polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző

A kivonat hiteléül: Jakucs Mária

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. május 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Tájékoztató a város közbiztonsági helyzetéről, rendőrség beszámolója
Paraizs Tamás rendőr parancsnok
Paraizs Tamás rendőr parancsnok
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2016. évi munkaprogramjában a május havi ülésére tervezett napirendek
között szerepel a város közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztató, a rendőrségi beszámoló megvitatása.
Az önkormányzat nevében Polgármester úr felkérte Paraizs Tamás r. alezredest, a Gyomaendrődi Rendőrőrs
parancsnokát a beszámoló elkészítésére és Képviselő-testület elé történő beterjesztésre.
A felkérésnek Őrsparancsnok úr eleget tett és a mellékletben szereplő beszámolót terjesztette a T. Képviselőtestület elé, melynek kéri megvitatását és elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság a beszámolót megtárgyalta és javasolja a
Képviselő-testületnek annak elfogadását.

Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
Gyomaendrőd Város 2015. évi közbiztonságárak helyzetéről, valamint
intézkedésekről szóló beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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a Szarvasi Rendőrkapitányság
a közbiztonság érdekében tett

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. május 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évben
elvégzett feladatairól
Bíró Zoltán (Tűzoltó parancsnok)
Bíró Zoltán (Tűzoltó parancsnok)
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. 30. § (5) bekezdésének
értelmében a tűzoltóparancsnok, vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén
működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről. A tűzvédelem érdekében
tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
Gyomaendrőd Város tekintetében Bíró Zoltán tűzoltó alezredes, parancsnok elkészítette a tájékoztató, beszámoló
anyagot, mely anyagot elfogadásra Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elé terjesztett.
A beszámoló az előterjesztés mellékletében olvasható.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság megtárgyalta a beszámolót és javasolja a
Képviselő-testületnek annak elfogadását.

Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évben
elvégzett feladatairól szóló beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
H-5540 Szarvas, Deák F. u. 7.
Tel/Fax: 06/66 312-733

e-mail: szarvas.hot@katved.gov.hu

BESZÁMOLÓ
a S za r v a s i H i v a t á s o s T ű zo l t ó p a r a n c s n o k s á g
2015. évben elvégzett feladatairól.

Előterjesztő:
Bíró Zoltán sk.
tűzoltó alezredes
tűzoltóparancsnok
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I. BEVEZETŐ–A katasztrófavédelmi szabályozás változásai_______________________
A katasztrófavédelem megújult rendszerében fontos szemponttá vált a megelőzés, a
felkészülés szabályrendszerének megújulása, a vészhelyzetek, katasztrófák esetén irányadó
rendkívüli intézkedések megteremtése. A megújult szervezet nagyban hozzájárult ahhoz, hogy
magasabb szintre emelte az ország területén élő lakosság életének vagyonának biztonságát.
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a 2011. évi CXXVIII. törvény, a BM Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
intézkedései,
valamint
a
Békés
Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság utasításai szerint végzi feladatait.
II. Tűzoltósági szakterület____________________________________________________
Vonulási adatok
2015. évben a működési területünkön 107 tűzeset (3 utólagos) 119 műszaki mentés, 30 téves
jelzés történt.
Kiemelt események:
2015. április 06-án Szarvas, Damjanich u. 32. szám alatti lakóépület tetőszerkezetében tűz
keletkezett. II. kiemelt riasztási fokozat
2015. december 08-án Szarvas, Krúdy Gyula u. 29. szám alatt asztalos üzem tűzesete III.
kiemelt riasztási fokozat
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területe:
-

Szarvas Város
Gyomaendrőd Város
Csabacsűd Község
Békésszentandrás Nagyközség
Örménykút Község
Kardos Község
Kondoros Város
Hunya Község

településekre terjedt ki.
Gyomaendrőd közigazgatási területén 2015. évben 32 esetben volt riasztás tűzesethez.
Beavatkozásra 27 esetben volt szükség, 2 esetben kiérkezés előtt felszámolásra került, 3
esetben téves jelzés volt. 43 esetben történt műszaki mentési esemény: 42 esetben
beavatkozásra volt szükség, 1 esetben pedig kiérkezés előtt felszámolásra került.
A 2015. évet megelőző időszakban tűzesethez, műszaki mentéshez az alábbi számmal
kellett riasztani a tűzoltóságot Gyomaendrőd közigazgatási területén:
-

2010. év
2011. év
2012. év
2013. év
2014. év

21 tűzeset, 140 műszaki mentés
64 tűzeset, 69 műszaki mentés
52 tűzeset 53 műszaki mentés
40 tűzeset 40 műszaki mentés
26 tűzeset 52 műszaki mentés
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A műszaki mentési beavatkozások száma évek 2015. évben is meghaladta a tűzesetek számát.
Az utóbbi évek szélsőséges időjárási viszonyai nagy mértékben befolyásolták a tűzesetek és a
műszaki mentések számát - aszály, belvíz, rendkívüli meleg, rövid idő alatt nagy mennyiségű
csapadék, szélvihar, jégeső. 2013. év óta országos szinten folyamatosan csökkent a tűzesetek
száma az előző évekhez viszonyítva, 2015. évre elmondható, hogy mintegy 50 %-al kevesebb
tűz keletkezett mint 2012-ben illetve az azt megelőző években. Gyomaendrőd tekintetében az
2015-ös összes eseményszám szinte teljes azonosságot mutat az előző évihez viszonyítva, a
különbség csupán annyi, hogy a tűzesetek száma néhánnyal növekedett, a műszaki mentések
száma pedig némileg csökkent.
A tűzesetek csökkenő-stagnáló tendenciája nem csak az időjárásnak köszönhető, hanem a
hatékony hatósági munkának is.
Tűzvizsgálati hatósági eljárás megindítása a kirendeltség illetékességi területén keletkezett
tűzesettel kapcsolatban 7 alkalommal történt. Gyomaendrődön nem indult tűzvizsgálat
tűzesetet követően 2015. évben.
A száraz időszakban megnövekvő szabadtéri tüzek megelőzése érdekében tájékoztatásra
kerültek az önkormányzatok az égetés tűzvédelmi szabályairól, majd az aratási munkákat
megelőzően újabb felhívás lett közzétéve a falugazdák és jegyzők számára.
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény változása jelentősen érintette a korábbi önkéntes tűzoltóságokat, önkéntes tűzoltó
egyesületeket. Az önkormányzati tűzoltóság működését, gazdálkodását, felszereltségét és
szolgálatellátását folyamatosan ellenőriztük illetve ellenőrizzük. A tűzoltóparancsnokság
működési területén két önkéntes tűzoltó egyesület működik (Gyomaendrőd, Kondoros),
melyekkel együttműködési megállapodást kötöttünk.
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A hivatásos tűzoltóságok részére hirdetett Kirendeltségi Tűzoltó Szakmai Verseny 2015.
évben is megrendezésre került, melynek lebonyolítása december hónapban történt meg. A
verseny hagyományteremtő céllal 2012-ben lett először megrendezve, a motiváció és bajtársi
magatartás erősítése, a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek fejlesztése szellemében.
Gyakorlatok:
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a működési területén 74 alkalommal tartott
gyakorlatot különböző létesítményekben: helyismereti gyakorlatok, szituációs begyakorló
gyakorlatok, ellenőrző gyakorlatok.
2015. évben az alábbi gyakorlatok került megtartásra Gyomaendrődön:
-

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola-Gyomaendrőd, Selyem u. 2. Helyismereti gyakorlat
Szent Antal Népház –Gyomaendrőd, Blaha u. 21. – Helyismereti gyakorlat
Turul Cipő Kft. – Gyomaendrőd, Szabadság tér 2. – Helyismereti gyakorlat
Mamut-tec Kft. – Gyomaendrőd, Körösladányi út 9-18. – Szituációs begyakorló
gyakorlat, Ellenőrző gyakorlat
Katona József Művelődési Központ – Gyomaendrőd, Kossuth u. 9. – Helyismereti
gyakorlat, Ellenőrző gyakorlat
Keselyősi Kft. – Gyomaendrőd, VI. ker. – Helyismereti és szituációs begyakorló
gyakorlat
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-

Rózsakert Idősek Otthona – Gyomaendrőd, Blaha u. 2-6. - Helyismereti
gyakorlat
Skylotec Hungary Kft. – Gyomaendrőd, Ipari park – Helyismereti és szituációs
begyakorló gyakorlat

Az önkormányzati tűzoltóság helyzete, együttműködés
A katasztrófavédelmi szakmai irányítást és felügyeleti ellenõrzést az a HTP parancsnok
köteles gyakorolni, akinek működési területén belül található az önkormányzati tűzoltóság
székhely szerinti települése.
Az éves vonulások száma 76
Beavatkozások: - Önálló beavatkozás tűzesetnél: 21
- Kiérkezés előtt felszámolt tűzeset: 2
- Önállóan beavatkozott műszaki mentés: 42
- Kiérkezés előtt felszámolt műszaki mentés: 1
- Téves jelzés: 3
- Szarvasi HTP-al együtt 7 db káreset került felszámolásra
.
A beavatkozó állomány mindegyike rendelkezik a számára előírt képesítéssel. Az
önkormányzati tűzoltóság tűzoltó-szakmai feladatait főfoglalkozású és önkéntes
jogviszonyban álló önkormányzati tűzoltókkal látja el: 11 főállású és 8 önkéntes.
A gépjármű-és technikai eszközállomány jó állapotú. Az önkormányzati tűzoltóság 1 db
MERCEDES 1222 típusú és 1 db MERCEDES 1019 típusú gépjárműfecskendőt tart
készenlétben.
A védőeszközök, felszerelések időszakos felülvizsgálata el van végezve. A személyi állomány
szakmai felkészültsége jó. A kiképzés az éves kiképzési terv szerint történt. 2015. évben a
Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 5 alkalommal győződött meg az önkormányzati
tűzoltóság felkészültségi szintjéről célellenőrzések formájában. 3 alkalommal a Szeghalmi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség végzett ellenőrzéseket. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság 19 alkalommal tartott ellenőrzést az önkormányzati tűzoltóságon.
Az ellenőrzések során azonnali intézkedésre okot adó hiányosság egy esetben sem merült fel.
Amennyiben a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság az önkormányzati tűzoltóság
elsődleges műveleti körzetén található településen tartott gyakorlatot, minden esetben bevonta
az önkormányzati tűzoltóság állományát.
A 2015. évben az elvégzett beszerzések indokoltak voltak, kizárólag a tűzoltással és műszaki
mentéssel - mint alaptevékenységgel – összefüggő, az Önkormányzati Tűzoltóság
működésével kapcsolatos kiadások történtek. A 100.000 Ft alatti beruházási jellegű
beszerzések vonatkozásában minden esetben a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
parancsnokának engedélyével hajtották végre. A 100.000 Ft feletti beruházási jellegű
beszerzések vonatkozásában a Békés Megyei katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója adott
engedélyt.
A Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság 2015. évi pénzügyi
gazdálkodását tekintve célszerűségi szempontból megfelelőnek értékelést kapott.
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Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület helyzete, együttműködés
A Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület alapvetően hagyományőrző tevékenységet folytat.
Az egyesület 2015. évben is kizárólag a IV. kategóriát célozta meg, amely alapvetően a
hagyományőrzést helyezte előtérbe. Aktívan részt vettek a település rendezvényein.
Az egyesület 2015. évben is részt vett az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által
kiírt pályázaton. A pályázat során szakfelszerelésekre és üzemanyag támogatásra nyújtottak
be igényt – 300 ezer Ft,- értékben jutottak hozzá értékes szakfelszerelésekhez, illetve
üzemanyag hozzájáruláshoz.
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a pályázati munkát szakmai szempontból
segítette.
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesülettel
együttműködési megállapodást kötött 2014. évben.
III. Polgári védelmi szakterület________________________________________________
A parancsnokságon a polgári védelmi feladatokat a parancsnok, a parancsnok-helyettes és a
katasztrófavédelmi megbízott végzi.
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság alárendeltségében végzi feladatait a
gyomaendrődi katasztrófavédelmi megbízott.
A közbiztonsági referensi munkakör az I. és II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt
településen kinevezésre került, illetve a III. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeken
is kijelölésre került. Illetékességi területünkön 14 fő közbiztonsági referens( illetve helyettes)
végzi munkáját. A közbiztonsági referensek jól beilleszkedtek a tűzoltóparancsnokság
munkájába, jó kapcsolat kialakítására törekedett a parancsnokság, amely meg is valósult.
Minden polgári védelmi feladatba be lettek vonva, aktív közreműködésük nagyban
elősegítette a feladatok végrehajtását.
Illetékességi terület
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi területe 2015. évben:
-

Szarvas Város
Gyomaendrőd Város
Kondoros Város
Békésszentandrás Nagyközség
Csabacsűd Község
Örménykút Község
Kardos Község
Hunya Község
Csárdaszállás Község
Dévaványa Város
Ecsegfalva Község

településekre terjedt ki.
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Kiemelt feladatok
Január hónapban történt meg a lakosságvédelmi adattár pontosítása.
Január hónapban történt meg erőforrás igénybevételi terv pontosítása.
2015. február hónapban a veszély-elhárítási tervek felülvizsgálata, aktualizálása, pontosítása
megtörtént.
Február hónapban végrehajtásra került az illetékességi területen lévő települések csapadékvíz
elvezető rendszereinek szemléje (11 település).
Február hónapban végrehajtásra került az illetékességi területen lévő záportározók
ellenőrzése.
Február hónapban került sor a határozattal kijelölt technikai eszközök ellenőrzésére.
Március-április hónapban megtartásra került a közfoglalkoztatott személyek, árvízvédelmi
feladatokba bevonható állampolgárok katasztrófavédelmi felkészítése (Gyomaendrőd,
Szarvas, Békésszentandrás,).
Március hónapban a Szarvas város belterületének határán kialakított másodrendű védőtöltés
ellenőrzése történt meg.
Április 26-27-én Dévaványán egy idős férfi eltűnt, a rendőrség az önkéntes mentőcsoportok
(Körös, Körös-Kondor, Titán, Vidra) és segítségét is kérte.
Május hónapban történt a településeken lévő veszélyes fák, fasorok célellenőrzése.
Május hónapban a köteles pv-i szervezetekbe beosztott személyek adatai és a beosztási
névjegyzékek pontosítása megtörtént.
Május hónapban a BM OKF részéről kiírásra került az önkétes mentőcsoportok támogatását
hivatott pályázat. A „Vidra” Járási Mentőcsoport és a „Körös-Kondor” Járási Mentőcsoport
részt vett a pályázaton, mely során 776.000 Ft valamint 521.000 ft értékben értékes eszközök,
szakfelszerelések beszerzését tudták megvalósítani. A felszerelések átadására 2015. december
10-én került sor sajtónyilvános esemény keretében.
Június hónapig bezárólag minden heti gyakorisággal a települési lakossági kommunális
hulladék szállítás folyamatosságának ellenőrzése történt.
2015. 06. 10-én a Vidra Mentőcsoport kutyás egysége egy Szeghalom város területén
eltűnt személy felkutatásában vett részt. A keresést az együttműködő szervekkel, társ
mentőcsoportokkal és civil lakosokkal közösen végezték
Június hónapban 4 települési rendezvényen vettünk részt, ahol a települési mentőcsoportok
megalakítása miatt toborzást hajtottunk végre. (Szarvas 7 fő, Békésszentandrás 6 fő,
Dévaványa 12 fő, Ecsegfalva 6 fő)
Július hónapban a tartós szárazság, kánikula miatt tájékoztató anyag került kiküldésre a
települések polgármesteri hivatala és falugazdászai részére.
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Szeptember hónapban a „Vidra” Járási Mentőcsoport és a „Körös-Kondor” Járási
Mentőcsoport részt vett a Szanazugban tartott megyei szintű együttműködési gyakorlaton.
Szeptember hónapban elvégzésre kerültek a települések katasztrófavédelmi besorolásából
adódó feladatok-katasztrófavédelmi besorolás felülvizsgálata.
Szeptember hónapban a vízkár-elhárítási létesítmények őszi felülvizsgálata valamennyi
településen végrehajtásra került.
Szeptember hónapban ellenőrzésre kerültek a lakossági riasztó eszközök.
Október hónapban a településeken megalakított műszaki és kárfelszámoló, valamint
egészségügyi egységekbe beosztott személyek felkészítésére és telefonon keresztüli riasztási
gyakorlatára került sor.
November hónapban került sor a lebiztosított technikai eszközök ellenőrzésére.
Helyi Védelmi Bizottság
A szarvasi Helyi Védelmi Bizottság elnök-helyettesének a Szarvasi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság parancsnokát jelölte ki a Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Igazgatója.
2015. április és október hónapban soros ülés került megtartásra, amelyen az aktuális feladatok
kerültek feldolgozásra. 2015. 01. 27-én rendkívüli HVB ülés megtartására került sor, melyet a
HVB honvédelmi igazgatási feladatainak végrehajtását szabályozó intézkedési terv
megtárgyalása tett szükségessé.
Május 19-én végrehajtásra került a HVB titkárok katasztrófavédelmi felkészítése (jelentés
online).
2015. április és október hónapokban három hét időtartamban a HVB-k honvédelmi elnökhelyettesei szolgálati feladat végrehajtása érdekében a HVB-k illetékességi területén
tartózkodtak.
2015. év folyamán 4 országos törzsvezetési gyakorlat és 2 megyei szintű operatív törzs
kommunikációs gyakorlat került végrehajtásra, melyeken a HVB katasztrófavédelmi operatív
törzs (katasztrófavédelmi munkacsoport) állománya vett részt.
A HVB katasztrófavédelmi operatív törzs (katasztrófavédelmi munkacsoport) a Szarvasi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság épületében hajtotta végre feladatait.
IV. Iparbiztonsági szakterület_________________________________________________
Veszélyes tevékenységek végzése
A Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén jelenleg 1 üzem felső
küszöbérték feletti veszélyes üzem található, továbbá 6 üzem súlyos káresemény elhárítási
terv (továbbiakban: SKET) készítésre kötelezett. Ezek közül 4 üzem rendelkezik elfogadott
SKET- el és veszélyes tevékenyég végzésének engedélyével.
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területén 2 SKET készítésére
kötelezett üzem található: a Gallicoop Zrt. és az Aufwind Scmack Első Biogáz
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Szolgáltató Kft. Biogáz üzem. Ebben a 2 üzemben az elfogadott súlyos káresemény
elhárítási terv (SKET) gyakoroltatásra került - Gallicoop Zrt. 2015. szeptember 26-án és
Aufwind Scmack Első Biogáz Szolgáltató Kft. Szarvas 2015. november 24-én. A
gyakorlatokon a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és Szeghalmi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség iparbiztonsági felügyelője vett részt, ellenőrzéseket
végrehajtotta, melynek eredményeként mind két gyakorlat elfogadásra került.
Veszélyes áru szállítás (ADR, RID) ellenőrzések:
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területén 2015. évben végzett
ellenőrzések:
ADR közúti ellenőrzés:
ADR telephelyi ellenőrzés:
RID vasúti ellenőrzés:
RID telephelyi ellenőrzés:

20 alkalommal
23 alkalommal
1 alkalommal
1 alkalommal

Hulladékszállítás:
A Katasztrófavédelem területi szerve a közegészségügyi járvány veszély esetén a
közszolgáltatás folytatására ideiglenes közszolgáltató (hulladékszállító vállalkozás)
kijelölésére kötelezett.
Gyomaendrődön a lakossági kommunális hulladékszállítás folyamatos, probléma nem
merült fel 2015. évben illetve azt megelőzően sem.
Létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítása, kijelölése és védelme:
A Pioneer HI-BRED Termelő és Szolgáltató Zrt. Szarvas, Ipartelep 0718/18. hrsz. alatti
telephelyének nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölésével kapcsolatban
2014. augusztus hónapban érkezett megkeresés. Az eljárás lefolytatásra, hozzájáruló
szakhatósági állásfoglalás még 2014. szeptember hónapban kiadásra került.
Gyomaendrődön nincs olyan létesítmény, amely indokolta volna a nemzeti létfontosságú
rendszerelemmé történő kijelölést.
V. Közösségi szolgálat, ifjúságnevelés___________________________________________
A katasztrófavédelem kiemelt célja a gyermekek és fiatalok katasztrófavédelmi felkészítése,
amelynek érdekében országszerte lehetőséget biztosít a középiskolás diákok számára, hogy
közösségi szolgálati kötelezettségüket a katasztrófavédelem szerveinél, megyei
igazgatóságokon, kirendeltségeken, tűzoltó-parancsnokságokon teljesítsék. Ennek során
megismerhetik a szervezet feladatrendszerét, kialakul bennük a biztonság, a katasztrófák
megelőzése és a katasztrófák elleni védekezés melletti elkötelezettség és felelősségérzet, és
későbbi életük folyamán nagy valószínűséggel többet tesznek majd saját és környezetük
biztonságáért.
A katasztrófavédelmi közösségi szolgálat keretében a diákok bekapcsolódhatnak a
tűzmegelőzés és a tűzvédelem, a polgári védelem, illetve az iparbiztonság szakterületének
munkájába, közreműködhetnek például iskolájuk tűzriadó tervének kidolgozásában, a terv
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gyakoroltatásának előkészítésében és végrehajtásában, az intézmény tűzvédelmi rendszerének
ellenőrzésében, tűzoltóversenyek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában, de akár
az őket fogadó tűzoltólaktanya karbantartási tevékenységeiben is.
A Kirendeltség állományából is kijelölésre kerültek a Közösségi Szolgálat teljesítését
koordináló személyek, illetve a mentorok. Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot az
illetékességi területen működő középfokú oktatási intézményekkel a Közösségi Szolgálat
teljesítésének lehetőségével kapcsolatban.
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vonatkozásában a parancsnok-helyettes került
kijelölésre, mint koordináló személy.
Közösségi

szolgálatot

36

diák

teljesített

parancsnokságunkon

2015.

évben.

Az elmúlt években igen szép eredményt értek el a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi
ifjúsági versenyen mind az általános, mind a középiskolás csapatok, általános iskolás
csapatunk két alkalommal is bejutott az országos döntőbe. Ez bizonyítja
felkészültségüket és akarásukat egyaránt. Kirendeltségi szinten kiemelten fontosnak
tartjuk mindkét korosztály katasztrófavédelmi felkészítését, gyakoroltatását.
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területén található általános és
középiskolák szép eredményekkel zárják évről évre a versenyeket. A Bethlen Gábor
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola csapata 2015. évben II. helyezést ért
el a kirendeltségi, helyi szintű versenyen. 2016. évben ugyanezen a versenyen a helyi
szinten I. helyezést, valamint a megyei megmérettetésen II. helyezést értek el.
VI. Rendezvények, képzések___________________________________________________
2015. április-május hónapban a parancsnok-helyettes részt vett a rendészeti vezetővé képző
tanfolyamon Pécelen, mely során május hónapban sikeres vizsgát tett.
A parancsnokság 2015. május 04-én, a Tűzoltó napon megemlékezést tartott, valamint részt
vett a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett Tűzoltó Napi
ünnepségen is.
2015. június 23-27. között a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség katasztrófavédelmi
ifjúsági tábort szervezett melyen 28 fő gyermek vett részt.
2015. november 03-án a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség szakmai versenyt
rendezett a Kirendeltség hivatásos tűzoltóparancsnokságai részére-Szarvason. A versenyen a
Kirendeltség valamennyi szolgálati csoportja részt vett. A verseny alkalmával elméleti és
gyakorlati feladatokat kellett megoldani, melyen a parancsnokság I., III. és IV. helyezést ért
el.
2015. szeptember 06-án családi nap került megrendezésre a szarvasi Ifjúsági Tábor területén,
melyen több mint 100 dolgozó és családtagjaik vettek részt. A rendezvényt támogatta a
Körös-Sárréti Katasztrófa- és Polgári Védelmi Egyesület.
2015. december 05-én hagyományosan megrendezésre került a télapó ünnepség a
parancsnokság épületében, melyen 47 gyermek vett részt. A rendezvényt támogatta a Békés
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Körös-Sárréti Katasztrófa - és Polgári Védelmi
Egyesület, a 105 Alapítvány Szarvas valamint a Vigil Szabadidősport Klub is.
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Rendszeresen részt vettünk a működési terület településein megtartott rendezvényeken,
igény szerint tűzoltó bemutatót tartottunk. Gyomaendrődön a Hunyai, Csárdaszállási,
Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság vett részt a település által rendezett
rendezvényeken bemutató jelleggel.
VII. Hatósági szakterület _____________________________________________________
A kirendeltség hatósági, szakhatósági tevékenysége:
A jogszabályi változásoknak megfelelően a hatósági munka végzése 2012. január 01-től a
tűzoltóságokról a katasztrófavédelmi kirendeltségekre került. Szarvason továbbra is
lehetőségük van az ügyfeleknek tűzvédelemmel kapcsolatos ügyeik helyben történő
intézésére, mivel 1 fő kiemelt főreferens munkaideje nagy részében a Szarvasi HTP
épületében meglévő irodában tart fogadóórát.
A Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területe 18 településre terjed ki:
Szeghalom, Békésszentandrás, Bucsa, Csabacsűd, Csárdaszállás, Dévaványa, Ecsegfalva,
Füzesgyarmat, Gyomaendrőd, Hunya, Kardos, Kertészsziget, Kondoros, Körösladány,
Körösújfalu, Örménykút, Szarvas, Vésztő.
A kirendeltség a hatósági ellenőrzések során kiemelten fontos feladatként kezelt területei:
A kirendeltség kiemelten fontosnak tartja a mozgásukban- és/vagy cselekvőképességükben
korlátozott személyek elhelyezését biztosító tartós bentlakást nyújtó intézmények
tűzvédelmét, ezért 2012-ben elkezdődött egy ellenőrzéssorozat, mely ellenőrzéseket
folyamatosan végeztünk 2014-ben is. 2015-ben az intézményekkel közösen szervezett
gyakorlatok kerültek végrehajtásra, a dolgozók aktív bevonásával. Elméleti és gyakorlati
oktatás is megtartásra kerül ezen alkalmakkor.
A megelőzés szempontjából talán a legfontosabb a lakossági tájékoztatás, melyre az alábbi
témákban került sor:
1. Szóbeli és írásos tájékoztatás a mezőgazdasági vállalkozók, őstermelők, gazdálkodó
társaságok részére.
2. Írásos tájékoztató anyag megküldése a szabadtéri tűzesetekkel kapcsolatban a lakosság
részére a települések jegyzőin keresztül, illetve a falu gazdászok és a vízügyi igazgatóság
részére
3. Lakossági fórumok tartása, tájékoztató anyagok készítése részére a téli időszak
tűzveszélyeiről, a CO mérgezésről, valamint a vonatkozó tűzvédelmi előírások
betartásáról.
4. Tájékoztató a CO mérgezésről, az égéstermék elvezetők tisztításáról, a tüzelő- fűtő
berendezések üzemeltetéséről, a karácsonyi ünnepkör tűzveszélyeiről.
5. Az aratás tűzvédelmi előírásáról, tűzgyújtásról, tarlóégetésről és veszélyes áru közúti,
illetve mezőgazdasági vontató, lassújárművel történő szállításról szóló lakossági
fórumokon való közreműködés.
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A korábbi évek tapasztalati azt mutatják, hogy a tavasz beköszöntével Békés megyében is
megnő a szabadtéri tűzesetek száma.
Ezzel kapcsolatban a kirendeltség 2015-ben tájékoztató anyagokat küldött szét a települések
polgármesteri hivatalaiba, valamint a falugazdászok részére. Tapasztalataink szerint a
településeken hiányos volt a helyi szabályozás a szabadtéri, zárt kertekben elvégezhető
égetésekkel összefüggésben. Sok település nem is rendelkezett semmilyen szabályozással.
A szabadtéri tüzek megelőzése fontos feladat, amely összefügg a településeken belül a
területek éghető anyagtól, száraz fűtől mentesen, valamint a helyi kezelésű utak
környezetének tisztán tartásával.
2015. március hónapban hatályba lépett az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat, amely
módosította a szabadban történő tüzelés szabályait. Ezzel párhuzamosan javaslatot tettünk az
önkormányzatok felé települési rendelet elkészítésére, amely elősegítené a szabadtéri tüzelés
szabályozását a településen belül. Mára elmondható, hogy minden település helyi rendeleti
szinten valamilyen formában szabályozza a belterületen történő égetést.
Gyomaendrődön tűzvédelmi hatósági ellenőrzést 10 esetben folytatott le a kirendeltség
2015. évben.
Szakhatósági ügyben 7 esetben kellett közreműködni 2015-ben Gyomaendrődön.
Tűzesetet követő hatósági bizonyítvány kiadására 3 esetben került sor.
Gyomaendrődön tűzvédelmi bírság kiszabására nem került sor 2015-ben.
Szabadtéri égestéssel kapcsolatos ügyben 6 esetben járt el a kirendeltség.
VIII. Műszaki szakterület_____________________________________________________
2015-ben 1 db MERCEDES ATEGO 4000, és 2 db MERCEDES TLF 2000 típusú
gépjárműfecskendővel látta el alapvető feladatait a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság.
A járművek, szakfelszerelések, védőeszközök, légzőkészülékek és a kommunikációs
eszközök soros karbantartása és műszaki vizsgáztatása a vonatkozó rendelkezések alapján
készítetett éves ütemterv szerint megtörtént.
Az 1999-2000. években illetve 2005-ben beszerzett MERCEDES gépjárművek állapota jó,
azonban egyre több probléma jelentkezik ezeknél a járműveknél is.
A tűzoltóparancsnokság rendelkezik egy gumitestű motorcsónakkal, melyet álló és
folyóvizeken tudunk alkalmazni.
A tűzoltásvezetői és az egyéb ügyintézési feladatokat egy Mitsubishi L200 típusú terepjáró
gépjárművel láttuk el.
A laktanya ingatlan állapota kielégítő, azonban az elhelyezési körülmények nem tűzoltó
laktanyához méltóak. Az elmúlt évben kizárólag állagmegóvó kisebb javítások történtek a
laktanya épületén. Az építési engedélyezési tervdokumentációk 2014. április hónapban újra
benyújtásra kerültek az építési hatóságra, melynek nyomán építési engedély került kiadásra.
Ezzel párhuzamosan elkészültek a laktanya épület kiviteli tervei is. A közbeszerzési eljárás
2015. november hónapban befejeződött.
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2015. december 07-én megtörtént a kivitelező felé a munkaterület átadása. A kivitelezési
munkálatok elkezdődtek, jelenleg is folyamatban van. A tervezett befejezés időpontja: 2016.
december 06.
IX. A következő év célkitűzései_________________________________________________
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság személyi állománya eddigi tevékenységét a
jogszabályi keretek között, a szervezeti változással járó új feladatokhoz alkalmazkodva,
hivatástudatát szem előtt tartva hajtotta végre.
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a 2015. év vonatkozásában az alábbi célokat
tűzte ki:









az új tűzoltólaktanya megépítésével kapcsolatos ügyekben aktív részvétel,
annak teljes körű támogatása
jó kapcsolatot a társszervekkel, a polgármesterekkel, a hivatalok dolgozóival,
közbiztonsági referensekkel, a kormányhivatal dolgozóival, a vállalkozókkal,
valamint a lakossággal
szabadtéri tűzesetek számának alacsony szinten tartása, ezzel kapcsolatos
lakossági tájékoztatás további erősítése, a szabadtéri égetésekkel kapcsolatos új
szabályok lakossággal történő megismertetése
az új hatósági feladatok megismerése, elsajátítása: kéményseprőipari
szolgáltatás átvételével kapcsolatos hatósági feladatok megismerése
a Járási Mentőcsoportok létszámának bővítése, gyakorlatok, felkészítések
végrehajtása annak érdekében, hogy a járásban élő emberek biztonságérzetét
növeljük
települési mentőcsoportok megalakítása, rendszerbeállító gyakorlatra való
felkészítése, pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, kihasználása
a lakossággal való kapcsolattartás fokozása: tűzvédelmi bemutatók, előadások,
nyílt napok szervezése, települési rendezvényeken való megjelenések
ifjúságnevelés erősítése: nyílt napok tartása, katasztrófavédelmi ifjúsági
versenyre történő felkészítés, közösségi szolgálatot teljesítők körének
növelése, oktatási intézményekben bemutatók tartása

X. Összegzés________________________________________________________________
A Katasztrófavédelem rendszere mind szerkezetében, mind feladatrendszerében és
hatásköreiben megújult az elmúlt 4 évben. Egységes, erős szervezet jött létre, mely magas
színvonalon hivatott a lakosság biztonságát garantálni. A Szarvasi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevékenységét a hivatástudat őrzése, a szakmai odafigyelés
és a kiegyensúlyozott teljesítés jellemezte.
A települések vezetésével a kapcsolat kiváló, a szakmai határidőre és szakszerűen elvégzésre
kerültek. A Járási Mentőcsoportok folyamatosan fejlődnek, összekovácsolódnak, ezáltal a
működési területünk biztonságát erősítik.
Az új rendszer alapgondolatát – hatékony megelőzés, kevesebb káreset - előtérbe helyezve
fogjuk a jövőben is térségünk lakosságának biztonságát szavatolni.
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1. számú melléklet

A parancsnokság működési területe
Település
Szarvas

Lakosság (e fő)

Terület (km2)

16,558

161,57

3,708

77,45

város

Működési terület

Békésszentandrás nagyközség
Csabacsűd

nagyközség

1,811

66,88

Kardos

község

0,649

42,79

Örménykút

község

0,375

54,56

Kondoros

város

5,057

81,84

Gyomaendrőd

város

13,295

303,94

Hunya

község

0,658

32,59

42,504

821,62

Σ:

2. számú melléklet

Események megoszlása 2015. évben
Szarvasi
Megnevezés
HTP
Káreset
151
Tűzeset
75
Beavatkozást igénylő
50
Kiérkezés előtt felszámolt
7
Téves jelzés
22
Szándékosan megtévesztő
jelzés
1
Utólagos tűzeset
3
Műszaki mentés
Beavatkozást igénylő
Kiérkezés előtt felszámolt
Téves jelzés

76
64
6
5

Gyoma
ÖTP Összesen
76
227
32
107
27
77
2
9
3
25
0
0

1
3

43
42
1
0

119
106
7
5
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3. számú melléklet
A Szarvasi HVB illetékességi területén lévő települések katasztrófavédelmi osztályba
sorolása

4. számú melléklet
A Gyomaendrődi HVB illetékességi területén lévő települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása

3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. május 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati
Tűzoltóság 2015. évi tevékenységéről
Omiliák Csaba tűzoltó parancsnok
Omiliák Csaba tűzoltó parancsnok
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
I.
A tűzoltóság adott évre vonatkozó kiemelt céljainak végrehajtása
1. A Tűzoltóság alaptevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályokban rögzített feladatok magas
szakmai színvonalú és maradéktalan végrehajtása.
2. A Tűzoltóság készenléti szolgálati feladatainak biztosítása szolgálatszervezéssel, a továbbképzéssel, a különböző
tervek és jelentések naprakész biztosításával, a szerek felszerelések üzembiztos állapotával.
3. Az éves gazdálkodás értékelése a parancsnok és parancsnok-helyettesek jelenlétében.
4. A gyakorlattervben, szereplő időpontokban a gyakorlatok megtartása.
5. Takarékos gazdálkodással biztosítani az intézmény zavartalan működését, a rendszeresített technikai eszközök,
felszerelések üzemképes állapotát.
6. A felvilágosító munkát az önkéntes jogkövetésre és a tulajdonosi szemlélet kialakulására irányítani.
7. A személyi állomány járandóságainak biztosítása, anyagi- és erkölcsi megbecsülésük szem előtt tartása.
8. A KAP Online, Pajzs rendszer újításainak megismerése.
9. Parancsnok, parancsnok-helyetteseknek a heti és napi feladatok megbeszélése.
10. Alkalomszerű állománygyűlés megtartása.
II.
A Tűzoltóság vezetése, irányítása, fő feladatai
1.
Parancsnok részvétele a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő Testület ülésein.
Parancsnok, Parancsnok-helyettes részvétele a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség havi vezetői
értekezletein illetve Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság heti vezetői értekezletein.
A tűzoltóságunk hatékonyan együttműködik az elsődleges műveleti körzetén lévő önkormányzatokkal, civil
szervezetekkel.A Tűzoltóság társadalmi kapcsolatainak erősítése.
2.
A tűzoltóság köztestületi formában működik, 11 főállású, valamint 8 fő önkéntes vonulós létszámmal
rendelkezik. A tűzoltó állomány részére az éves elméleti és gyakorlati képzések megtartásra kerültek, melyek az
oktatási naplóban lettek rögzítve. Az éves oktatási tematika alapját a hatályban lévő jogszabályok, intézkedések
alkotják. A gyakorlati képzéseken nagy hangsúlyt fektetünk a tűzoltó taktikai ismeretek elsajátítására. A gyakorlati
képzéseket követően azonnal megtörténik az értékelés
3.
A tűzoltóság az elsődleges művelet körzetén megtartásra került városi rendezvényeken részt vett (pl. Sajt és
Túrófesztivál, Nemzetközi Halászléfőző verseny, Iskolai rendezvények).
4.
Folyamatos kapcsolatot tartunk a németországi Schöneck testvérvárosunk tűzoltóságával, melynek fő
célkitűzései: a tűz és műszaki mentés területén a tapasztalatcsere.
5.
A helyi újságokban és a tűzoltóság honlapján folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot a tűzoltóság munkájáról,
és a lakosságot érintő tűzvédelmi szabályokról (pl. tűgyújtási tilalom).
6.
A munkavédelmi feladatokat egy külsős munkavédelmi szakember segítségével látjuk el. A munkavédelmi
szakember bevonásával kerültek megtartásra a munkavédelmi oktatások. A munkavédelmi szemlék és ellenőrzések
dokumentált módon megtalálhatók.
III.
Szakmai munka végzésének fontosabb feladatai
1.
A 2015. évben a Tűzoltóság 45 db műszaki mentéshez, 28 db tűzesethez illetve 3 db téves jelzéshez vonult.
Az éves vonulások száma 76db.
Beavatkozások: - Önálló beavatkozás tűzesetnél: 21db
- Kiérkezés előtt felszámolt tűzeset: 2db
- Önállóan beavatkozott műszaki mentés: 42db
- Kiérkezés előtt felszámolt műszaki mentés: 1db
- Téves jelzés: 3db
- Hivatásos tűzoltósággal együtt 7 db káresetet számoltunk fel.
2. A napi szolgálatot 2 fő, ebből híradó ügyeletet folyamatosan egy fő látja el 24 órás szolgálatváltásban. A híradó
ügyeletes TÜRR rendszer segítségével riasztja a gépjárműfecskendőre beosztott állományt.
3. A 2015. évben a tűzoltóságunk 2 db parancsnoki ellenőrző gyakorlaton és 4 db begyakorló gyakorlaton vett
részt. A tűzoltóságunk elsődleges műveleti körzetén a hívatásos tűzoltóság által megrendezésre került helyismereti,
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begyakorló, parancsnoki ellenőrző gyakorlatokon részt vett, ezzel is gyakorolva, erősítve a közös beavatkozások
biztonságát és sikerességét.
A gyakorlatok minden esetben sikeresen zárultak. A gyakorlatokon a személyi állomány a kapott feladatokat
végrehajtotta, a gyakorlat során felmerült taktikai megoldások az értékeléskor ki lett elemezve. A gyakorlatokon a
szerparancsnok, beavatkozó állomány munkája minden esetben megfelelő volt.
4. A 2015-es évben 33db ellenőrzés történt a tűzoltóságunkon.
Ellenőrzések megoszlása:
- Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 23 db
- Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség: 2 db
- Szarvasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság: 6db
Az ellenőrzések során azonnali intézkedésre okot adó hiányosság nem merült fel.
IV. Műszaki szakterület feladatainak végrehajtása
1. A tűzoltóság folyamatosan 2db középkategóriájú Mercedes gépjárműfecskendőt tart készenlétben (MB1222,
MB1019). A gépjárműfecskendő málházata megfelel a jogszabályi előírásoknak.
A meglévő technikai eszközök az előírásoknak megfelelően felülvizsgálatra kerültek.
A tűzoltó laktanyát az Önkormányzati Tűzoltóság közösen használja a tűzoltó egyesülettel, melyet folyamatosan
korszerűsít.
A 2015. évben a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően sikerült a tűzoltóságnak új tűzoltó védőfelszereléseket
vásárolnia (védősisakot).
Minden esetben a vásárlásokról engedély kértünk a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatójától
illetve a Szarvasi Hívatásos Tűzoltó-parancsnokság Tűzolóparancsnokától a 8/2014 MBOKF utasítása alapján.
A laktanya ingatlan állapota kielégítő, a 2015-ös évben egy tisztasági festést kiviteleztünk az épületen. .
Technikai értelemben a tűzoltóságunk el van látva a szükséges technikai eszközökkel, így fizikai akadály nincsen a
feladat ellátásnak.
2. A laktanyában működik vezetékes internet szolgáltatás, vezetékes telefon szolgáltatás (06-66/386-130). Az
informatikai rendszer zavartalan működése érdekében egy aggregátort állítottunk készenlétbe.
A zavartalan informatikai rendszer működése érdekében egy mobil internet is készenlétben van állítva a híradó
ügyeleten.
V. Rendezvények
Az Önkormányzati Tűzoltóság a Tűzoltó egyesülettel karöltve 2db tűzoltó nyíltnap megrendezésében vett részt. A
2015-es évben a tűzoltóság számos nem a tűzoltóság által rendezett rendezvényen is részt vett, a laktanyában több
alkalommal tettek látogatást a helyi iskolák, óvodák diákjai.
Az egység részt vett a 2015-es évben:
a Nemzetközi Sajt és Túrófesztiválon
az augusztus 20.-i Nemzetközi Halászléfőző versenyen
a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola egészségnapján
a gyermeknapi rendezvényen, Gyomaendrődön és Hunyán
Rózsahegyi napok keretében megrendezett tábortűz biztosításán
Dr. Békés Fogászat egészségnapján
VI. Értékelés, célok
Az idei évre tervezett feladatokat és célokat szinte maradéktalanul sikerült végrehajtanunk. Ennek ellenére
folyamatosan szükség van fejlődésre és fejlesztésre, aminek kidolgozása és végrehajtása folyamatosan zajlik, az
aktualitások és változások figyelembevételével. A tűzoltóság vezetői állománya és a beosztott főállású és önkéntes
állománya folyamatos képzésekkel, gyakorlatokkal kívánja biztosítani a beavatkozás és a mindennapi tűzoltói
tevékenység során a megfelelő szakmai színvonal megtartását és emelését.
Az éves ellenőrzéseken az állomány fegyelmezettsége, hozzáállása megfelelő volt.
VII. 2015- évi gazdasági beszámoló az Önkormányzati Tűzoltóság pénzfelhasználásáról
A Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság 2015. évi működése során 33 369 791 Ft
összegű bevételt realizált, melyből 28 369 791 Ft az Önkormányzati Tűzoltóságokat megillető normatív állami
támogatás, Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5 000 000 E Ft összegű működési célú támogatást biztosított,
egyéb bevétel: 81 262 Ft. 2014 évről áthozott 1 225 824 e/Ft támogatás maradvány bér-és járulékköltségre lett 2015
évben felhasználva.
A Köztestületnek az állami támogatás terhére a 2015. évi működése során 28 369 791 Ft kiadása merült fel, mely
támogatásból bérköltség összege 18 359 915 Ft, a munkaadókat terhelő járulék 3 426 839 Ft, beruházásra,
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felújításra 99 900 Ft-ot, a egyéb működési kiadásra 6 483137 Ft-ot fordított. Támogatás maradvány: 0 Ft.
A Köztestület 2015. évben meg tudta tartani a 11 fő tűzoltó állományi létszámát, végrehajtottuk a kötelezően előírt
béremelést.
2015. évi állami normatív támogatás mellett a települési önkormányzat támogatása hozzájárult a stabil és
biztonságos működési feltételek kialakításához.
Az elszámolásban kimutatott 6 483137 Ft összegű dologi kiadása a laktanya rezsi költségét, a gépjárművek és
kisgépek üzemanyag költségét, szakmai eszközök biztonságtechnikai ellenőrzésének költségei, a tűzoltók
biztonságát szolgáló ruházat vásárlását foglalja magába, valamint a gépjárművek javításával, és műszaki
vizsgáztatásával kapcsolatos kiadásokat.
A Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság személyi állománya eddigi tevékenységét a
jogszabályi keretek között, hivatástudatát szem előtt tartva hajtotta végre.
A Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság alapvető rendeltetése az elsődleges műveleti
körzetében élő lakosságának élet- és vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a kritikus infrastruktúra elemek
biztonságos működésének védelme, amely kiemelkedően fontos közbiztonsági feladat. A komplex védekezés
elősegíti a veszélyhelyzetek megelőzését.
Gyomaendrőd, 2016-01-07
Tisztelettel:
Omiliák Csaba
Tűzoltó parancsnok
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság megtárgyalta a beszámolót és javasolja a
Képviselő-testületnek annak elfogadását.

Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi
Önkormányzati Tűzoltóság 2015. évi tevékenységének értékeléséről szóló beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. május 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X.
29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata II. forduló
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2016. márciusi ülésén kezdeményezte a
helyi lakásrendelet felülvizsgálatát, a bérlakások pályázati feltételrendszerének tekintetében. A Képviselő-testület
203/2016.(IV. 28.) Gye. Kt. határozatában úgy döntött, hogy szükségesnek tartja a lakások és helyiségek bérletéről
és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosítását, új rendelet megalkotását az alábbi
tartalommal:
•
A bérlakások pályázati feltételrendszeréből hatályon kívül helyezi a jövedelmi és vagyoni jogosultsági
feltételeken felüli szempontrendszert.
•
Az átruházott hatáskör pontosítása a bérleti szerződéseken.
•
Az elmúlt három év jogalkalmazási gyakorlata alapján további pontosítások elvégzése - alcímek beszúrása.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkérte a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjét, hogy az önkormányzati rendelet normaszövegét a képviselő-testület 2016. májusi testületi ülésére a
rendelet megalkotása céljából készítse elő. A hivatal előkészítette a rendelet normaszövegét, a rendelet tervezet a
döntési javaslatban olvasható.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a rendelet megalkotására.
Hatásvizsgálat:
1. A rendelet alkotásának társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet társadalmi hatása, hogy az
Önkormányzat a különböző élethelyzetbe került személyek lakhatási problémáinak megoldásában tud átmeneti
segítséget nyújtani, önkormányzati bérlakások bérbeadásával hozzá tud járulni a település szakember
ellátottságának javításához. A rendelet gazdasági és költségvetési hatása hogy a rendelet megteremti az
Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal való eredményesebb gazdálkodás feltételrendszerét.
2. A rendelet alkotásának környezeti és egészségügyi következményei: Nem releváns
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet közvetlenül nem generál adminisztratív terheket.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A
rendelet megalkotásával az önkormányzati szabályozás teljes mértékben megfelel a törvényi
felhatalmazásnak és szabályozásnak.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A megalkotásra
kerülő rendelet többletfeladatot, többletkiadást nem eredményez, mivel az abból következő igazgatási tevékenységet
a szervezetben már alkalmazott munkaerő végzi, amelynek költségeit az éves költségvetések tartalmazzák.
Az önkormányzati rendeletekhez indoklási kötelezettség is társul. Az indokolásban a jogszabály előkészítőjének
feladata azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és céloknak a bemutatása, amelyek a szabályozást
szükségesség teszik. Az indokolásban ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatását is.
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
/2016. (….) önkormányzati rendelet
Általános indokolása
A helyi rendelet megalkotásának célja a lakások és egyéb helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvénnyel (továbbiakban: Ltv.) összhangban –a polgári jog alapelveit szem
előtt tartva- az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal való eredményesebb gazdálkodás feltételeinek
megteremtése.
Részletes indokolás
1-2. § Az általános rendelkezések rögzítik a tulajdonosi, bérbeadói jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő
szerveket s feladataik meghatározását.
3-8. § Az általános rendelkezések között kerültek meghatározásra a lakásbérlet létrejöttével kapcsolatos általános
feltételek, melyeket bérbeadás jogcímétől függetlenül minden önkormányzati bérlakás esetében alkalmazni kell.
9-11. § A szociális helyzet alapján bérbe adható lakásokkal kapcsolatos szabályok közül hatályon kívül helyezi a
jövedelmi és vagyoni jogosultsági feltételeken felüli szempontrendszert, így biztosítva az egyéni élethelyzet
figyelembe vételét az objektív jövedelmi és vagyoni keretek között.
12-13. § Külön szakaszba került a szolgálati jellegű bérlakásokkal kapcsolatos szabályozás, a huzamosabb ideje
üresen álló szolgálati lakások rövidtávú költségalapú bérbeadására vonatkozó rendelkezések három éve kerültek
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szabályozásra, az elmúlt időszak tapasztalat azt mutatja, hogy ezen bérbeadási jogcím javítja a szolgálati lakások
kihasználtságának arányát.
14-16. § Külön szakaszba kerültek a költségalapú bérlakásokra vonatkozó előírások, melyeket három szakaszban
szabályoztunk, közös rendelkezések, illetve külön-külön a fiatalok és az időskorúak számára kiutalható lakásokra
vonatkozó szabályozások. A rendelet hatályon kívül helyezi a jövedelmi és vagyoni jogosultsági feltételeken felüli
szempontrendszert, így biztosítva az egyéni élethelyzet figyelembe vételét az objektív jövedelmi és vagyoni keretek
között.
17. § A közérdekű célból történő bérbeadás szintén három éve bevezetésre került rendelkezés, mely a szolgálati
bérlakásokra jogosultak körét bővíti, tekintettel arra a napjainkra kialakult helyzetre, hogy csökkent az igény a
szolgálati lakásokra. Az elmúlt időszak tapasztalat azt mutatja, hogy ezen bérbeadási jogcím javítja a szolgálati
lakások kihasználtságának arányát.
18. § A lakbér mértékének meghatározásakor rögzítésre került, hogy mind az egyedi lakásfelújítást követő, mind az
évente végzett bérleti díj felülvizsgálat során a lakbérek értékállóságát biztosítani kell.
19-27. § A 7. alcím tartalmazza a bérbeadó és bérlő jogait és kötelezettségeit, az eredeti szabályozás a törvényi
előírásoknak megfelelt, egy új kötelezettséget írtunk elő a bérlők részére, negyedévente kötele igazolni a lakbér és
közüzemi szolgáltatások díjának megfizetését. A bérbeadó és a bérlő közötti lakásfelújítással kapcsolatos
megállapodások körét is a kialakult gyakorlathoz igazította a rendelet szövege.
28. § A lakbértámogatás intézményét továbbra is megtartja önkormányzatunk, pénzbeli támogatást biztosítva a
szociális bérlakásban élők arra rászoruló személyek számára.
29-38. § A helyiséggazdálkodás szabályaival kapcsolatos rendelkezések a jelenleg hatályos rendeletben
szabályozottak szerint kerültek meghatározásra.
39-44. § Az önkormányzati lakások és helyiségek elidegenítésével kapcsolatos rendelkezések a jelenleg hatályos
rendeletben szabályozottak szerint kerültek meghatározásra.
45. § A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja
a rendelet megalkotását.

Döntési javaslat
"A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
II. forduló"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Tervezet
…/2016. (…….) önkormányzati rendelet
a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában foglalt
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A tulajdonosi jogokat Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület), valamint átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság (továbbiakban: Bizottság) és a Polgármester gyakorolja.
(2) A Bizottság átruházott hatáskörben
a) dönt a szociális célú és költségalapú bérlakás bérbeadásáról, kijelöli a Bérlőt,
b) megállapodást köt a Bérlővel a bérleti jogviszony szünetelésére, és másik lakást ajánl fel,
c) véleményez valamennyi Képviselő-testületi előterjesztést lakásgazdálkodás tárgyában.
(3) A Polgármester átruházott hatáskörben
a) előkészíti és meghirdeti a pályázati felhívásokat lakások bérbeadására,
b) kezdeményezi lakás szolgálati jellegű valamint közérdekű bérbeadását,
c) rendkívüli, azonnali intézkedést igénylő életkörülmények kialakulása esetén sürgős elhelyezést igénylő esetben a bizottság és a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - dönt az üres, rendelkezésre álló bérlakások
pályázati eljárás lefolytatása nélküli, soron kívüli biztosításáról,
d) aláírja az önkormányzat nevében a bérlakások bérlőkijelölésével kapcsolatos megállapodásokat,
e) évente felülvizsgálja a lakbértámogatásban részesülők szociális és anyagi helyzetét és dönt a támogatás
biztosításáról, módosításáról vagy megvonásáról,
f) gyakorolja a felmondás jogát.
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2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati lakások kezelői jogát a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft-nek
(továbbiakban: Kezelő) átadja és felhatalmazza a Kezelőt és a Bérbeadót a rendeletben nem szabályozott
kérdésekben a Bérlővel történő megállapodás tartalmának meghatározására.
(2) A bérbeadói kötelezettségek teljesítésében a Kezelő az e rendelet szabályai alapján kötött kezelési szerződés
alapján közreműködik.
3. § (1) Lakásbérleti szerződés azzal a nagykorú természetes személlyel köthető, aki a (2) bekezdésben felsorolt
jogcímek alapján önkormányzati bérlakásra jogosult.
(2) Lakás bérbe adható
a) szociális helyzet alapján,
b) szolgálati jelleggel,
c) költségalapon,
d) bérlőkijelölésre, vagy bérlőkiválasztásra jogosult döntése alapján,
e) lakáscsere esetén,
f) bérleti jogviszony folytatása címén,
g) a rendeletben meghatározott közérdekű célok megvalósítása érdekében
h) elhelyezési kötelezettség jogcímén.
(3) Bérbeadó a Bérlővel az adott bérlakás típusra vonatkozó bérleti szerződést köti meg. Közérdekű célból történő,
illetve a 13. §-ban foglalt bérbeadás esetén a szolgálati bérlakásra vonatkozó szerződést kell megkötni. Az 1. § (3) c)
pontjában foglalt bérbeadás esetén a szociális bérlakásra vonatkozó szerződést kell megkötni.
4. § (1) A Bérbeadó - a törvényben, illetőleg a rendeletben meghatározott lakásgazdálkodási feladatok ellátásához
szükséges lakások kivételével - köteles pályázatra meghirdetni az üresen álló, illetőleg a megüresedett szociális célú
valamint a költségalapú önkormányzati bérlakásokat, a pályázati hirdetményt a lakás megüresedésétől számított 30
napon belül, de legkésőbb negyedévenként köteles kifüggeszteni.
(2) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:
a) a meghirdetett lakás műszaki jellemzőit, (szobaszám, alapterület, komfortfokozat),
b) a lakás épületen és településen belüli fekvését, pontos címét,
c) a lakás lakbérének összegét,
d) a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot kialakításának feltételeivel meghirdetett lakás esetén az
elvégzendő munkák megjelölését és költségeit,
e) a pályázat benyújtásának határidejét.
f) tájékoztatást a szociális helyzet alapján létrejött bérleti jogviszony esetén a lakbér megfizetéséhez a rendeletben
szabályozott lakbértámogatás igénylésének lehetőségéről.
(3) A Bérbeadó, a benyújtott pályázatokat, a rendelet szabályainak figyelembevételével köteles elbírálni.
(4) Bérbeadó a pályázatot elnyert személlyel köti meg a lakásbérleti szerződést, valamint rangsort felállítva dönt két
további pályázóról a nyertes pályázó visszalépése esetére.
(5) A 1. § (3) bekezdés c) pontjában szabályozott sürgős elhelyezést igénylő esetben szociális bérlakás biztosítására
irányuló bérleti szerződés maximum 6 hónapra köthető.
(6) A rendelet alkalmazásában jövedelem, család, közeli hozzátartozó, egyedül élő, egyedül álló meghatározására a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 4. § (1)
bekezdésében foglaltak az irányadóak, azzal hogy az egy főre jutó átlagjövedelem kiszámításánál a pályázat
benyújtását megelőző hat havi jövedelmet kell alapul venni.
5. § (1) Önkormányzati lakás nem lakás céljára nem adható bérbe.
(2) Önkormányzati lakás albérletbe adásához hozzájárulás nem adható.
6. § (1) A Bérbeadó a Bérlő és a vele együttlakó házastársa közös kérelmére - a házastárs lakásba való
beköltözésének időpontjától függetlenül - Bérlőtársi szerződést köteles megkötni.
(2) A Bérlő - a törvényben meghatározott eseteken kívül - lakásába a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása
esetén befogadhatja:
a) közeli hozzátartozóját (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja),
b) élettársát.
(3) Szociális helyzet alapján létrejött bérleti jogviszony esetében nem köthető meg a bérlőtársi szerződés, ha az (1)
és (2) bekezdésben említett hozzátartozó, az önkormányzat területén másik beköltözhető lakással rendelkezik.
(4) A Bérlőnek vagy hozzátartozójának lakását akkor kell nem beköltözhetőnek tekinteni, ha az ingatlan más javára
szóló haszonélvezettel terhelt, illetve műszaki állapota nem megfelelő, lakhatásra nem alkalmas, és ezt az
építéshatóság igazolja.
(5) A megüresedett társbérleti lakrészben új társbérlet nem létesíthető.
7. § (1) A bérleti szerződés megkötésekor óvadék megfizetése kötelező a lakás rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban - beleértve az esetleges lakbér és közüzemi díjhátralékok kiegyenlítését is - történő
visszaadásának biztosítékául. Az óvadék összege lakásonként a 2. és 3. mellékletben került meghatározásra.
(2) Az óvadék megfizetése Gyomaendrőd Város Önkormányzatának költségvetési számlájára történik, melyet az
Önkormányzat elkülönítetten kezel.
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(3) Amennyiben a szerződés megszűnésekor a Bérlő a lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja
át, az óvadék összegét 8 napon belül vissza kell fizetni. Amennyiben a Bérlő a Bérbeadó írásbeli felszólításában
megadott 15 napos határidőben nem teszi meg a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotához
szükséges intézkedéseket, a határidő eredménytelen eltelte után a szerződéskötéskor fizetett óvadék felhasználásra
kerül.
8. § (1) A 9-16. §-ban meghatározott szempontok érvényesülésének elősegítése céljából a pályázó köteles a maga
és vele költözők
a) személyazonosító adatairól,
b) állandó lakcíméről,
c) tartózkodási engedélyének időtartamáról,
d) jövedelmi viszonyairól,
e) ingó és ingatlan vagyoni helyzetéről adatot szolgáltatni.
(2) Az adatok a rendeletben meghatározottak szerint az önkormányzati lakások bérletével, illetőleg elidegenítésével
kapcsolatban kerülnek felhasználásra.
2. Szociális helyzet alapján történő bérbeadás
9. § (1) Szociális helyzet alapján bérbe adandó lakás az 1. mellékletben található szociális bérlakás.
(2) A szociális helyzet alapján bérbe adható önkormányzati lakásra való jogosultságot a pályázó és a vele közös
háztartásban együttlakó és költöző személyek jövedelmi és vagyoni viszonyainak, valamint szociális helyzetének
vizsgálata alapján a 1. § (2) bekezdésében meghatározott bizottság állapítja meg.
(3) Jövedelmi viszonyai szerint az a család (személy) tekinthető rászorulónak, akinek családjában - a vele együtt
költöző családtagokat számítva - az egy főre jutó nettó átlagjövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, egyedül élő személy esetén két és félszeresét.
(4) A szociális helyzet alapján - az egy főre jutó jövedelemtől függetlenül - nem adható bérlakás annak, aki a vele
együtt költöző személyeket is figyelembe véve
a) a pályázat benyújtásakor beköltözhető lakástulajdonnal, üdülővel, egyéb ingatlannal rendelkezik, és annak
jelzálog által biztosított terhekkel csökkentett értéke meghaladja, a nyugdíjminimum ötvenszeresét,
b) a szokásos használati és lakásberendezési tárgyakon túl a nyugdíjminimum ötvenszeresét meghaladó
forgalomképes vagyontárggyal rendelkezik, kivéve a mozgássérült személy gépkocsi tulajdonát.
(5) A rászoruló személynek bérbe adható lakásnagyság - a vele együtt költözők számától függően, valamint a
rendelkezésünkre álló lakásállományokat figyelembe véve - a következő:
a) két személyig: 1-2 lakószoba,
b) három személy esetén: 1,5-2,5 lakószoba,
c) négy személy esetén: 2-3 lakószoba,
d) minden további költöző esetén: + fél szoba.
10. § (1) A rászoruló személlyel megkötött szociális bérlakás lakásbérleti szerződés 5 évre megállapított, határozott
időre szólhat. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a határozatlan idejű szerződéssel rendelkező Bérlő lakáscseréjére.
(2) A Bérbeadónak a Bérlő kérelmére indult eljárás során a határozott idő lejártát megelőző 30 napon belül meg kell
állapítania, hogy a Bérlő jövedelmi, vagyoni helyzete alapján változatlanul rászoruló személynek minősül-e.
(3) Rászorultság fennállása esetén, a Bérlő kérésére, a lakásbérleti szerződést
- a lejárat napján, de legkésőbb azt követő 15 napon belül - újabb határozott időtartamra, 5 évre lehet
meghosszabbítani a 3. § (3) bekezdésében meghatározott szerv döntése alapján.
(4) Ha a Bérlő jövedelmi, vagyoni helyzete alapján nem minősül rászoruló személynek, akkor a határozott idő
lejártával a bérleti jogviszonya megszűnik, s a bérlakásból a vele együtt lakó személyekkel együtt ki kell költöznie,
azt tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az üzemeltetőnek át kell adnia. Ennek elmulasztása
esetén jogcímnélküli lakáshasználóvá válik.
11. § Szociális helyzet alapján történő bérbeadás esetén óvadék nem köthető ki.
3. Szolgálati jelleggel történő bérbeadás
12. § (1) Szolgálati jelleggel bérbe adandó lakás a 2. mellékletben található szolgálati bérlakás.
(2) Szolgálati jelleggel önkormányzati lakás annak a személynek adható bérbe, aki az Önkormányzat intézményeivel
közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban áll.
(3) A benyújtott kérelmek elbírálásánál a munkáltató véleményét ki kell kérni.
(4) A kérelem teljesítésénél előnyt jelent, ha a munkavállaló
a) súlyosan rossz lakáskörülmények között él,
b) felújításra szoruló önkormányzati lakást is elfogad és vállalja annak saját költségen történő helyrehozatalát, a
Bérbeadóval e tárgyban kötött megállapodás keretei között,
c) hosszabb ideje áll közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban,
d) településünkön való letelepedése a település érdekét szolgálja.
(5) Szolgálati bérlakás a közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony fennállásának időtartamára adható
bérbe. Szolgálati bérlakást elcserélni, a bérleti jogviszonyát folytatni nem lehet.
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13. § (1) Két hónapja üresen álló szolgálati bérlakás - amennyiben szolgálati jelleggel illetve közérdekből a
bérlakásra nincs igény - egy évre bérbe adható.
(2) Az (1) bekezdésben szabályozott esetben az a gyomaendrődi lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező
személy pályázhat,
a) aki - és a vele együtt költöző - forgalomképes lakóingatlan tulajdonnal nem rendelkezik,
b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének kétszeresét.
(3) A pályázatok elbírálása a 3. § (2) bekezdésében meghatározott Bizottság hatáskörébe tartozik.
4. Költségalapú bérbeadás
14. § (1) A költségalapú bérlakás az az önkormányzati bérlakás, melyet a bérlakás állomány növelését szolgáló
központi költségvetési előirányzatból alakít ki az önkormányzat. Költségalapon bérbe adandó lakás a 3. mellékletben
található költségalapú bérlakás.
(2) A költségalapú lakásra való jogosultságot a 3. § (2) bekezdésében meghatározott bizottság állapítja meg a 15. és
16. §-ban meghatározott jogosultsági feltételek alapján.
15. § (1) A 3. melléklet 2. és 3. sorában meghatározott Magtárlaposi úton lévő költségalapú bérlakásokra az a
gyomaendrődi állandó lakos pályázhat:
a) aki a 35. életévét még nem töltötte be,
b) aki - és a vele együtt költöző személy- forgalomképes lakóingatlan tulajdonnal nem rendelkezik,
c) aki legalább 5 éves lakás-előtakarékossági szerződéssel rendelkezik, vagy annak megkötését a
szerződéskötéstől számított 30 napon belül vállalja,
d) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének kétszeresét.
(2) Sikeres pályázat esetén a lakásbérleti szerződés 5 évre megállapított határozott időre szólhat, melyet a
Bérbeadó által méltányolható esetben egy alkalommal maximum három évvel lehet meghosszabbítani.
(3) A költség alapú bérlakásra létesítendő bérleti jogviszony esetén előnyben részesítendő, aki:
a) az önkormányzaton túl a településre betelepülő vállalkozások és más munkahelyek szakember ellátottságát
javítja,
b) a költségalapú bérlakások Bérlőinek folyamatos cserélődését segíti elő azzal, hogy rövidebb idejű bérleti
szerződés megkötését vállalja,
c) azok a fiatal házasok, akik legalább 1 kiskorú gyermek neveléséről már gondoskodnak saját háztartásukban.
16. § (1) A 3. melléklet 4. és 5. sorában meghatározott az Endrődi u. 5-7. szám alatt lévő bérlakásokra az a
gyomaendrődi állandó lakos pályázhat
a) aki a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, illetve az, aki a 18. életévét betöltötte és
munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette és
b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének kétszeresét és
c) aki egészségi állapotából adódóan önellátásra képes.
(2) Sikeres pályázóval a lakásbérleti szerződést határozatlan időre lehet megkötni.
(3) A költség alapú bérlakásra létesítendő bérleti jogviszony esetén előnyben részesítendő, aki az Idősek Klubjában
tagsági jogviszonyt létesít a pályázat pozitív elbírálását követő 8 napon belül.
5. Közérdekből történő bérbeadás
17. § (1) Jövedelmi, vagyoni és szociális helyzetüktől függetlenül meghatározott időre, illetve feltételhez kötötten
lakásbérleti szerződést kell kötni
a) a város gazdasági életében fontos szerepet játszó gazdálkodó szervezeteknél, más közérdekű feladat ellátása
érdekében foglalkoztatott - elsősorban felsőfokú végzettségű - szakemberekkel, valamint
b) a város kulturális és sport életében jelentős szerepet betöltő személyekkel.
(2) A lakásbérleti szerződést, az elhelyezést kérő szerv által megnevezett személlyel kell megkötni. A szerződés
időtartamát, az elhelyezést kérő szerv kérelmében foglaltak figyelembevételével a Képviselő-testület határozza meg.
(3) A közérdekű célból bérbe adott lakások bérleti díja szociális kedvezményekkel nem csökkenthető.
(4) Közérdekű célra bérbe adható lakás a szolgálati valamint a költségalapú bérlakás, kivéve az Endrődi u. 5-7.
szám alatt található bérlakásokat.
6. A lakbér mértéke
18. § (1) A Bérbeadó a rendelet 1., 2. és 3. mellékletében közölt lakbérek alapján akkor köt bérleti szerződést, ha ezt
a jövőbeni Bérlő elfogadja.
(2) A bérleti szerződés külön kitételként tartalmazza, hogy a Bérbeadó az önkormányzati rendelet módosítása
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esetén - a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései alapján - jogosult a szerződés bérleti díjra vonatkozó
részét egyoldalúan módosítani a következő naptári év január 01. napjával, de legalább az első módosított bérleti díjú
hónapot megelőző 90 nappal.
(3) Amennyiben a Bérlő a módosított díjjal nem ért egyet, az Ltv. 6. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.
(4) A bérlakások egyedi felújítását követően felül kell vizsgálni az adott lakás bérleti díját. Mind az egyedi
lakásfelújítást követő, mind az évente végzett bérleti díj felülvizsgálat során a lakbérek értékállóságát biztosítani kell.
7. A felek jogai és kötelességei
19. § (1) A Bérbeadó és a Bérlő - a Kezelő előzetes hozzájárulását követően - megállapodhatnak arra vonatkozóan,
hogy a lakást
a) a Bérlő teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá,
b) a lakásban a bérlő elvégez olyan karbantartási, felújítási munkálatokat, mellyel a lakás műszaki állaga javítható,
szinten tartható.
(2) A szerződés megkötésekor létrejött ilyen megállapodás esetén tételesen rögzíteni kell az elvégzendő munkákat,
a kezdés és a befejezés időpontját és a mindkét fél által elfogadott szakértő által készített költségvetés szerinti
bekerülési összeget, valamint tételes - igazolt számlák alapján történő - elszámolás szabályait.
(3) A Bérlő ráfordításait lakbérének szüneteltetésével, vagy mérséklésével nyerheti vissza (lelakás).
(4) Amennyiben a Bérlő ráfordításainak teljes összegét a (3) bekezdés szerint nem tudja érvényesíteni - lejár a
meghatározott időtartamú bérleti szerződése -, a fennmaradó összeget a Bérbeadó a Bérlő részére - a bérleti
szerződés lejártát követő 8 napon belül egy összegben megtéríti.
20. § A Bérbeadó és a Bérlő - a Kezelő előzetes hozzájárulását követően - megállapodhatnak abban, hogy
amennyiben a Bérlőnek nem felel meg a lakásban lévő berendezés, felszerelés, burkolat, pedig egyébként az
rendeltetésszerű állapotban van, a Bérlő saját költségére elvégeztetheti a berendezés, felszerelés, burkolat cseréjét,
felújítását, de annak költségeit a Bérbeadó nem vállalja át. Az elvégzett munka végeredménye a lakás részét képezi,
a lakásban marad a bérleti jogviszony megszűnését követően.
21. § A Bérbeadó és a Bérlő - a Kezelő előzetes hozzájárulását követően - megállapodhatnak abban, hogy a Bérlő a
lakást átalakíthatja, korszerűsítheti. Bérbeadó a költségeket csak akkor vállalhatja át, ha a lakás komfortfokozata ez
által növekedett. Bérlő egyúttal vállalja a lakás új besorolásának megfelelő lakbér fizetését. Amennyiben a Bérbeadó
a korszerűsítési és átalakítási munkákhoz hozzájárult, a bérleti jogviszony megszűnése esetén a Bérlő igényt tarthat
a megállapodásban foglalt értéknövelő beruházásai megtérítésére, a megállapodástól függően, de mindenképpen a
bérlet megszűnésétől számított 1 éven belül, egy összegben.
22. § (1) A Bérlő köteles gondoskodni a lakás burkolatainak, ajtainak és ablakainak, valamint berendezéseinek
karbantartásáról, felújításáról. A lakbér rendeleti megállapítása e kötelezettség figyelembevételével történik. Ettől
eltérő megállapodás esetén a Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy lakbérét a Bérbeadó által elvégzett fenti munkák éves
összegével emelten állapítsa meg az önkormányzat rendelete.
(2) Kertes házban lakó Bérlő köteles gondoskodni a lakáshoz tartozó melléképületnek és a kerítésnek az állag
megóvásáról. Köteles az udvart, az épülethez tartozó közterületet és a járdát rendben tartani.
(3) A Bérlő kötelezettsége, hogy negyedévente a Kezelőnél igazolja a lakbér és a közüzemi szolgáltatások díjának
megfizetését a befizetett számlák bemutatásával.
23. § (1) A lakás leadásakor kötelezően elvégzendő munkák az alábbiak:
a) az átvételkori, vagy a Bérbeadó hozzájárulása esetén a leadáskori állapotnak megfelelő falfestés, (meszelt,
enyves, tapétás, stb.)
b) fentiek szerinti mázolás,
c) lakásberendezések kijavítása,
d) lakáshoz tartozó helyiségek kiutaláskori állapotának megfelelő helyreállítása, (rendelő, gépjárműtároló és egyéb
helyiségek)
e) a közművek állagának, állapotának igazolás alapján történő átadása. (víz-, villany-, gázhálózat, stb. működőképes
átadása)
(2) A felek, akár a szerződéskötéskor, akár megszűnésekor megállapodhatnak abban, hogy a lakás visszaadásakor
a lakást és a lakásberendezéseket a Bérbeadó teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá, a kölcsönösen
elfogadott Bérlői költségtérítés fejében.
(3) A Bérbeadó a Kezelővel rendeltetésszerű használatot, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek
teljesítését évente egy alkalommal ellenőrzi. Az ellenőrzés időpontjáról a Bérlőt legalább 8 nappal előbb, előzetesen
írásban értesíteni kell.
24. § A lakást jogcím nélkül használó személy a használat első két hónapjában a rendelet szerinti lakbérnek
megfelelő használati díjat, két hónap eltelte után 50 %-kal növelt összeget, ezt követően minden további eltelt két
hónap után az előző lakbér 10 %-kal emelt összegét köteles megfizetni.
25. § Amennyiben a Bérlő a szociális helyzet alapján bérbeadott lakás bérleti jogviszonyát cserelakás biztosítása
nélkül felmondja pénzbeli térítésként korábbi éves lakbére háromszorosára tarthat igényt, ha a lakásbérleti
jogviszonya legalább három évig fenn állt.
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26. § (1) Önkormányzati lakás bérleti joga kizárólag másik lakásra cserélhető el abban az esetben, ha a
lakástulajdonos vállalja a cserepartner bérlakására vonatkozó szerződési feltételeket.
(2) A Bérlők önkormányzati lakásuk bérleti jogát térítésmentesen elcserélhetik az önkormányzat előzetes
hozzájárulásával, szolgálati bérlakás esetén a Képviselő-testület, szociális bérlakás esetén az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság előzetes hozzájárulása szükséges.
(3) Költségalapú bérlakásokra a (2) bekezdés nem alkalmazható.
27. § (1) A szerződés megszűnése után a lakásban visszamaradó személy - más jogszabályokban meghatározott
kivételektől eltekintve - másik lakásban való elhelyezésére nem tarthat igényt.
(2) A szociális intézményből elbocsátott személy, ha azt megelőző lakásbérleti jogviszonyáról az önkormányzat
javára pénzbeli térítés ellenében mondott le, újabb bérlakás igénylése esetén csak szükséglakás igénylésére
jogosult.
(3) A szerződés megszűnését követő 30 napon belül a Bérlő köteles a lakást kiüríteni és a lakásberendezéseket
rendeltetésszerű állapotban a Bérbeadónak visszaadni.
8. A lakbértámogatásra való jogosultság feltételei
28. § (1) Azt a szociális bérlakásban lakó Bérlőt, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a
nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át nem haladja meg, kérelmére az önkormányzat
lakbértámogatásban részesíti.
(2) A lakbértámogatás havi összege:
a) 2.000,-Ft, ha a lakbér mértéke a Bérlő és a vele közös háztartásban élők összjövedelmének 20%-át eléri, vagy
azt meghaladja.
b) 1.000,-Ft, ha a lakbér mértéke a Bérlő és a vele közös háztartásban élők összjövedelmének 10%-át meghaladja.
(3) A megállapított lakbértámogatást az önkormányzat havonta, utólag a Kezelő számlájára utalja.
(4) A képviselő-testület a lakbértámogatás megállapítására és folyósítására vonatkozó hatáskörét a polgármesterre
átruházza.
9. A helyiségbérlet szabályai
29. § (1) A Polgármester rendszeres nyilvántartást vezet a bérbeadás útján hasznosítható helyiségekről.
(2) A Bérbeadó üres, nem lakáscéljára szolgáló helyiséget csak pályázati eljárás lefolytatása után adhat bérbe.
30. § A pályázati hirdetménynek tartalmaznia kell:
a) a bérbeadásra meghirdetett helyiség fekvési helyét (település, kerület, utca, házszám), alapterületét,
rendeltetését, felszereltség állapotát,
b) a helyiség felhasználásának célját (üzlet, műhely, stb) és az abban folytatható tevékenység megjelölését,
c) a bérleti szerződés időtartamát,
d) a helyiség használatra alkalmassá tételéhez szükséges a leendő Bérlő által saját költségen elvégzendő építési
munkákat és azok elvégzésének határidejét, továbbá az esetleges eredeti állapot helyreállítási kötelezettségét,
e) a pályázni jogosultak körét (egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, stb)
f) a fizetendő bérleti díj mértékét,
g) a pályázati ajánlat benyújtásának módját, helyét és határidejét, továbbá a tárgyalás megtartásának helyét és
időpontját.
31. § (1) A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell:
a) a pályázó nevét és címét, a tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát,
b) nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
(2) A pályázat akkor érvényes, ha legalább két pályázó nyújtotta be igényét. Érvénytelen pályázat esetén a pályázati
kiírást 30 napon belül meg kell ismételni.
(3) Amennyiben a megismételt pályázat eredményeként ismét csak egy igény érkezik be, úgy a két pályázati eljárás
különböző pályázói közül kell választani, vagy azonos pályázó estén az egyedüli igénylővel kell szerződést kötni.
32. § (1) A pályázati tárgyaláson, csak az a pályázó vehet részt, aki pályázati ajánlatát az előírt időben és
tartalommal benyújtotta.
(2) A pályázók közül az részesül előnyben, aki a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetését vállalja.
33. § (1) A Bérbeadó a helyiséget a pályázati kiírásban megjelölt állapotban és felszereltséggel, leltár alapján köteles
a Bérlőnek átadni.
(2) A Bérlő nem követelheti a bérbe adótól, hogy a helyiséget a pályázatban megjelölt használatnak (tevékenység)
megfelelő módon kialakítsa, felszerelje, illetőleg berendezze.
34. § (1) A Bérlő köteles gondoskodni:
a) a helyiséghez tartozó üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védő/elő-/tető, ernyős szerkezet, biztonsági berendezések
karbantartásáról,
b) a helyiségben folytatott tevékenység körében felmerülő felújításról, pótlásról, illetőleg cseréről,
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c) az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról, amelyet a Bérlő kizárólagosan használ, illetőleg tart
üzemben,
d) az épület, továbbá a közös használatra szolgáló helyiségek és területek tisztántartásáról és megvilágításáról, a
nem háztartási szemét elszállításáról, amely a Bérlő tevékenységével függ össze.
(2) A Bérbeadó az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott munkálatok elvégzését átvállalhatja, ha a Bérlő a
munkák értékével emelt bér megfizetését vállalja.
(3) A Bérlő a helyiség burkolatainak felújításáról, pótlásáról, illetőleg cseréjéről - előzetes engedélyezés alapján gondoskodhat, melynek számlával elismert költségeit a bérleti díjban érvényesítheti.
35. § A Bérlő, a helyiséget a bérleti jogviszony megszűnésekor az átadási állapotban és felszereléssel köteles
átadni.
36. § A bérbeadásra kijelölt szervet a mindenkori vagyonrendelet határozza meg.
37. § Helyiség bérletére vonatkozó szerződés határozott és határozatlan időre is köthető.
38. § Önkormányzati helyiség bérleti jogának átruházásához, vagy cseréjéhez hozzájárulás nem adható.
10. Az önkormányzati lakások és helyiségek elidegenítése
39. § (1) A vételi jog gyakorlása esetén a vételár hátralékot és a Ptk.-ban meghatározott kamatait a vevők 25 év alatt
havi egyenlő részletekben kötelesek megfizetni. A megvásárolt, de még ki nem fizetett lakás elidegenítéséhez az
eladó abban az esetben köteles hozzájárulni, ha a jogviszonyba belépő személy az adósságot átvállalja.
(2) A vételár 25 %-ának megfelelő összegű árengedményt kap az a vevő, aki vállalja a vételár teljes összegű
kiegyenlítését a szerződés aláírásakor.
(3) Azt a vevőt, aki vállalja, hogy a vételárhátralékot, a szerződés aláírásától számított 6 éven belül kiegyenlíti, azt a
teljes vételárhátralék megfizetésének időtartamára kamatmentesség illeti meg.
(4) Aki a (3) bekezdésben vállalt kötelezettségének nem tett eleget, annak az (1) bekezdésben körülírt kamattal
növelt összeget kell megfizetnie a teljes vételárhátralékra.
(5) Aki a vételárhátralékát 6 évnél hosszabb időtartamra (25 év) vállalta megfizetni, de a vállalt határidőnél azt
korábban egyenlíti ki, azt a fennmaradó vételárhátralékból 15 % kedvezmény illeti meg.
(6) Aki a szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegi, az a kedvezményeket elveszíti, és a vételárhátralék egy
összegben válik esedékessé.
40. § Az a Bérlő, aki az elővásárlási jog alapján vásárolja meg a bérlakását, arra a Ptk. idevonatkozó rendelkezései
az irányadók.
41. § (1) Az eladási ár alapja a szakértői becslés, amelytől lefelé csak második pályáztatás (licitálás) esetén lehet
eltérni, amennyiben az első eredménytelen volt.
(2) Az adásvételi szerződés megkötésére, a bérbeadásra egyébként kijelölő szerv jogosult.
42. § Az önkormányzat a kényszerbérlő részére a rendelkezésre álló bérlakás állományból legalább az előző
lakásának megfelelő komfortfokozatú lakást ajánl fel.
43. § Az önkormányzati bérlakás állomány növelését szolgáló központi költségvetési előirányzatból kialakított
önkormányzati tulajdonú bérlakás a használatbavételtől számított 20 évig nem idegeníthető el.
44. § (1) Az önkormányzati helyiség vételára - melyet a Bérlő az elővásárlási jog alapján vásárolhat meg - a forgalmi
érték.
(2) A rendelet 6. melléklete tartalmazza azokat a helyiségeket, amelyekre nem vonatkozik a Bérlő elővásárlási joga.
11. Záró rendelkezések
45. § (1) Ez a rendelet 2016. július 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet.
Szociális jellegű bérlakások
A
1
Bérlakás címe
2
Vízmű sor 2/E
3
Vízmű sor 2/G
4
Vízmű sor 2/H
5
Vízmű sor 2/J
6
Vízmű sor 2/K

1. melléklet a /2016. (
B
Komfortfokozat
Komfort nélküli
Komfort nélküli
Komfort nélküli
Komfort nélküli
Komfort nélküli

C
m²
31
41
30
35
29
14

D
Szobaszám
1
1
1
1
1

) önkormányzati rendelethez
E
Lakbér összege (Ft/hó)
3.880
5.140
3.760
4.390
3.640

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Vízmű sor 2/L
Október 6. ltp. A/12
Október 6. ltp. B/2
Október 6. ltp. B/5
Október 6. ltp. B/6
Október 6. ltp B/11
Október 6. ltp B/12
Október 6. ltp. B/13
Fő u. 133.
Apponyi u. 24/A
Apponyi u. 24/C

Komfort nélküli
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Komfort nélküli
Összkomfort
Összkomfort

31
1
55
1,5
58
2
58
2
55
1,5
58
2
55
1,5
58
2
90
2
60
2
56
2
2. melléklet a

Szolgálati jellegű bérlakások
A
B
C
1 Bérlakás címe
Komfort-fokozat m²

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Álmos u. 11
Hősök u. 39/B
Fő u. 45/1.
Fő u. 45/2.
Apponyi u. 24/B
Népliget u. 1/A
Népliget u. 1/B
Október 6 ltp. A/2
Október 6ltp A/13
Október 6 ltp B/8
Október 6. ltp B/3
Október 6. ltp. B/10
Vásártéri ltp. ¼
Fő út 210.
Magtárlaposi út 1-3./I.

17 Magtárlaposi
3./II.
18 Magtárlaposi
3./III.
19 Magtárlaposi
3./IV.
20 Magtárlaposi
3./V.

Összkomfort
Komfortos
Összkomfort
Összkomfort
Összkomfort
Összkomfort
Összkomfort
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Összkomfort
Összkomfort

64
59
59
59
65
72
61
58
58
58
55
58
57
80
80,79

út

1- Összkomfort

80,32

út

1- Összkomfort

68,37

út

1- Összkomfort

56,94

út

1- Összkomfort

72,03

Költségalapú bérlakások
A
B
1 megnevezés
Komfortfokozat

2 Magtárlaposi úti 4 Összkomfortos
db
A-típusú
bérlakás
egyenként
3 Magtárlaposi úti 4 Összkomfortos
db
B-típusú
bérlakás
egyenként
4 Endrődi u. 5 - 7. Összkomfortos
14 db C-típusú
bérlakás
egyenként
5 Endrődi u. 5 - 7. 2 Összkomfortos
db
D-típusú
bérlakás
egyenként

3.880
11.320
11.940
11.940
11.320
11.940
11.320
11.940
11.290
15.650
14.610
/2016. ( ) önkormányzati rendelethez

D
E
F
G
H
Szoba-szám Garázs Lakbér
Garázs
Óvadék
m²
összege
bérleti díjösszege Ft
Ft/hó (nettó)ÁFÁ-val
Ft/hó
2
16.680
50.000
2
12.140
50.000
2
15.390
50.000
2
15.390
50.000
2
16.940
50.000
2
18.770
50.000
2
15.910
50.000
1,5
11.940
50.000
1,5
11.940
50.000
2
11.940
50.000
1,5
11.320
50.000
1,5
17.750
50.000
2,5
11.730
50.000
2,5
28.980
50.000
Lakótér +2 18
29.100
1.540
50.000
szoba
Lakótér +1,5 18
28.900
1.540
50.000
szoba
Lakótér +1,5
24.610
50.000
szoba
Lakótér +1
20.500
50.000
szoba
Lakótér +1,5
25.930
50.000
szoba
3. melléklet a

/2016. ( ) önkormányzati rendelethez

C
m²

D
Szobaszám

70,10

Lakótér+2 fél 15
szoba

19.860

G
H
Garázs
Óvadék
bérleti
összege
díj
ÁFÁ-val Ft
Ft/hó
1.540
50.000

74,07

Lakótér+2 fél 15
szoba

20.770

1.540

50.000

33,93

1 szoba

-

12.980

-

100.000

35,70

1 szoba

-

13.630

-

100.000
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E
F
Garázs Lakbér
m²
Ft/hó

HELYISÉGEK
1.
2.
3.
4.
5.

4. melléklet a
A
Gyomaendrőd, Szabadság tér 5.
Gyomaendrőd, Fő u. 173-179.
Gyomaendrőd, Apponyi úti helyiség
Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 11.
Gyomaendrőd, Szabadság téri buszmegálló

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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/2016. (

) önkormányzati rendelethez

B
1 bérlemény
1 bérlemény
1 bérlemény /tejkimérés/
1 bérlemény
1 bérlemény /üzlethelyiség/

5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. május 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendelet tárgyalása I. forduló
Nyíri Szmolár Eszter
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
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 többletszolgáltatás és annak
megfizetésének díját;
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
ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési
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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.
A szolgáltató a szolgáltatás díját
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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.
Az ingatlan tulajdonos a szerződést 15 napos felmondási idővel akkor mondhatja fel, ha felhagy az ingatlan
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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

A Bizottság tárgyalta az előterjesztést és egyhangúan
javasolja a döntés elfogadását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság tárgyalta az előterjesztést és egyhangúan
javasolja a döntés elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság tárgyalta az előterjesztést és egyhangúan
javasolja a döntés elfogadását.

Döntési javaslat
"Hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendelet tárgyalása I. forduló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendeletet módosító rendelet
tervezetet II. fordulós tárgyalásra alkalmasnak találta.
Felkéri 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.

6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. május 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Dévaványán biztosított szakrendelések
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2015. júliusában a 384/2015. (VII. 8.) Gye. Kt. határozatával helyt adott Dévaványa Város
Önkormányzat kérésének, támogatta, hogy az általa fenntartott Városi Egészségügyi Intézmény Dévaványán
telephelyet létesítsen három szakrendelés ellátására:
- fül-orr-gégegyógyászati 3,
- szemészeti 3,
- bőrgyógyászati 2 óraszámban.
2016. április 29. napján kelt levelében Dévaványa Város polgármestere, Valánszki Róbert ismét a Képviselőtestülethez fordult és az alábbiakról adott tájékoztatást:
A szemész és bőrgyógyász szakorvosokkal szóban már megállapodást kötöttek, illetve a fül-orr-gégegyógyászat
esetében az egyeztetés sikertelen maradt. Dévaványa Város Önkormányzata semmilyen módon nem szeretné
veszélyeztetni a járás településeire kiterjedő szakorvosi elltáást. Valánszki Róbert polgármester úr a Városi
Egészségügyi Intézmény 2015. évi ellátási adatai (az előterjesztés mellékletét képezi) alapján kéri, hogy
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenti határozatát az alábbiak szerint módosítsa:
-a fül-orr-gégegyógyászat 20 órájából kapott 3 óra helyett kérnek a belgyógyászat 38 órájából egy rendelési napot.
Kérelmét azzal indokolta, hogy az összes óraszám egynegyedét dévaványai lakos tölti ki, az egy rendelési napon a
dévaványai betegeket el tudnák látni helyben, és a többi belgyógyászati rendelésen elenyésző lenne a dévaványai
lakosok száma. (A kérelem az előterjesztés mellékletét képezi.)
Az előterjesztés előkészítéséhez a Városi Egészségügyi Intézmény igazgatójától, dr. Lemák Györgytől szakmai
állásfoglalást kértünk, mely szintén az előterjesztés mellékletét képezi, mely az alábbiakban összegezhető:
- személyi kérdésekben a szakorvosokkal szóban már megegyezés született, célszerű lenne a szakasszisztensekkel
is lefolytatni az egyeztetést;
- a rendelő fenntartásának, működtetésének költségeit Dévaványa Város Önkormányzata vállalta,
- a szakorvosi óraszámok és a dévaványai ellátottak száma alapján reálisnak tűnik a kért rendelési idő. Azonban
nem jelenthető ki egyértelműen, hogy a helyi páciensek a továbbiakban csak a kihelyezett szakrendeléseket veszik
igénybe, mint ahogy azt sem, hogy a helyben nyújtott szolgáltatás nem vonz be több pácienst. Teljes mértékben
nem zárható ki a várólisták növekedése.
Tekintettel Dr. Lemák György igazgató véleményére valamint arra, hogy a gyomaendrődi lakosok ellátásában zavart
nem okoz a telephelyek működtetése, ezért javaslom a Képviselő-testület számára a kérelem pozitív elbírálását, a
384/2015. (VII. 8.) Gye. Kt. határozat kérelem szerinti módosítását.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy adjon helyt Dévaványa Város Önkormányzat kérésének és támogassa,
hogy az általa fenntartott Városi Egészségügyi Intézmény Dévaványán
telephelyet létesítsen három szakrendelés - szemészeti, bőrgyógyászati és
belgyógyászati – ellátására.

Döntési javaslat
"Dévaványán biztosított szakrendelések - 384/2015. (VII. 8.) Gye. Kt. határozat módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete helyt ad Dévaványa Város Önkormányzat kérésének, ezzel
egyidejűleg a 384/2015. (VII. 08.) Gye. Kt. határozatot az alábbiak szerint módosítja:
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy az általa fenntartott Városi Egészségügyi
Intézmény Dévaványán telephelyet létesítsen három szakrendelés - szemészeti, bőrgyógyászati és belgyógyászati –
ellátására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. május 26-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

A Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
beszámoló elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását.

Döntési javaslat
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"2016.évi első negyedéves önkormányzati és intézményi gazdálkodási beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület 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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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. május 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló az oktatási vagyon működtetéséről
Kovácsné Rácz Julianna
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
Az oktatási vagyon működtetésének tapasztalatairól és a 2016. április végéiig terjedő időszakban elvégzett
feladatokról nyújtunk tájékoztatást a Képviselő-testület részére.
Az elmúlt időszakban megvalósult munkálatok intézményi bontásban:
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium:
projektorok javítási és karbantartási munkálatai,
a kollégium részére ágynemű, mosógép, vasaló vásárlása,
16 számítógép erősáramú hálózatának kiépítése,
villámhárító javításának munkálatai,
labdafogó hálók rögzítésének munkálatai.
Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola:
folyamatban van erősítő, MP3 lejátszók, mikrofon készlet vásárlása,
hangszerek pótlása valamint a hangszerek karbantartásához szükséges anyagok és eszközök beszerzései
folyamatban vannak,
megrendelésre kerültek a zongorák hangolási munkálatai.
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola:
projektorok javítási és karbantartási munkálatai,
Hősök úti telephely udvarán levő padozat karbantartása.
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi Tagintézménye:
polcok, asztalok, székek beszerzése,
karnis, függöny beszerzése.
A 2016 évi nyári karbantartási munkálatok felmérésével kapcsolatban tervezett bejárás 2016. április 6-án és 2016.
április 7-én valósult meg. A bejáráson az oktatási intézmények és Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
képviselői, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyomaendrődi Tankerületének képviselője, illetve a meghívott
kivitelező szakemberek vettek részt. A bejárásról jegyzőkönyv készült, mely tartalmazza a tervezett karbantartási,
javítási munkálatokat. A jegyzőkönyv alapján árajánlatot kérünk be a karbantartási feladatok anyagköltségéről és a
hozzájuk kapcsolódó munkadíjakról. Ezt követően az oktatási intézményvezetők javaslatait figyelembe véve
Gyomaendrőd Város Önkormányzata dönt az ebben az évben végrehajtandó karbantartási munkálatokról.
A munkálatok ütemezése az alábbiak szerint történik:
I. ütem: 2016. június 20. – 2016. augusztus 19.
I./a ütem: 2016. június 27. – 2016. augusztus 2. (Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola)
Ajánlattételi kategóriák:
I. Ajánlattételi rész: festés
II. Ajánlattételi rész: villanyszerelés
III. Ajánlattételi rész: bádogozás
IV. Ajánlattételi rész: épületgépészet
V. Ajánlattételi rész: linóleum dilatációjának megszüntetése
A feladatok ütemezéséről a döntést követően tájékoztatást nyújtunk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Gyomaendrődi Tankerületi Igazgatósága és az oktatási intézmények részére.
A tisztasági festés előreláthatólag 2016. június második felében valósul meg az alábbi helyiségekben: vizesblokkok,
öltözők, étkezők, ezen munkálatokat az oktatási intézmény karbantartói állománya fogja kivitelezni.
Folyamatosan végezzük a tűzoltó készülékek karbantartását a Jozaf – TEAM Kft. tájékoztatásai alapján; illetve az
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érintés-, tűz-, villámvédelmi mérések, kazánok és kémények rendszeres felülvizsgálatát, jegyzőkönyvek
aktualizálását.
A Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi Tagintézménye 2015 decemberében nyújtotta be
helyiségigényére vonatkozó kérését. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 27/2016. (I. 28.)
Gye. Kt. határozatában döntött a Mirhóháti u. 11. szám alatti épület földszinti részének átalakításáról, ingyenes
használatba adásáról a szakszolgálat részére. A Használati szerződés megkötése az intézmény fenntartójával, a
KLIK Békéscsabai Tankerületével (5600 Békéscsaba Kiss Ernő u. 3.) folyamatban van. Az átalakítási munkálatok
befejeződtek, a szakszolgálat igazodva ellátási kötelezettségeihez, várhatóan a szorgalmi időszak lezárása után
(2016. június 20.) költözik át új telephelyére. Az átalakítás költsége 3.410 ezer Forint volt.
A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény CXC. törvény 76. § (1) és (3) bekezdése 2015. január 1. napjával változott. A
fenti módosításokra hivatkozva 2015. január 2-án Gyomaendrőd Város Önkormányzata illetve a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Gyomaendrődi Tankerületének képviselői egyeztető megbeszélést tartottak az eddig
vitatott tételek működtetőt vagy fenntartót terhelő költségének pontosítása céljából. Az egyeztetés során rögzítésre
került, hogy a költségviselés szempontjából nem egyértelmű tételek közül, mely költségek terhelik a működtetőt és
melyek az intézményfenntartót.
Költségviselő
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Nyomatkészítő eszközök karbantartásánakNyomatkészítő eszközök nyomatdíja
alapdíja
Irodaszer
Hangszerek karbantartása, javítása
Fénymásoló papír biztosítása
Nyomatkészítő
eszközökhöz
tonerekÚj hangszer vásárlása abban az esetben, ha
biztosítása
a régi szakvéleménnyel igazoltan nem javítható,
Új
nyomatkészítő
eszköz
vásárlása,karbantartható
amennyiben a meglévő eszköz szakvéleménnyel
igazolhatóan elavult, javíthatatlan
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. takarítói és karbantartói állománya bérére, járulékaira ebben az évben az
alábbi utalások történtek az önkormányzat részéről.
A Határ Győző Városi Könyvtárban az eddig négy órában foglalkoztatott munkavállaló 2015. október 1-től további
négy órában a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola kollégiumában lát el takarítói feladatokat.

2015. december
2015. január
2015. február
2016. március
Összesen

Időszak

Oktatási intézményekben munkát végző technikai
állományhoz kapcsolódóan
2.205.352 forint
2.290.510 Forint
2.284.862 Forint
2.257.959 Forint
9.038.683 Forint

Az oktatási vagyon működtetéséhez kapcsolódóan 2016. március 31-ig közel 9 millió Forint kiadás jelentkezett.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a beszámolót elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Döntési javaslat
"Beszámoló az oktatási vagyon működtetéséről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja az oktatási vagyon 2016. április végéiig terjedő időszakot
bemutató beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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9. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2016. május 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Tájékoztató a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
2015. évi gazdálkodásáról
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kuratóriumának elnöke, Dr. Frankó Károly elkészítette az
alapítvány 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját - melynek részét képezi a gazdálkodást bemutató
közhasznúsági jelentés, a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló, valamint eredmény kimutatás, továbbá 2015.
évi szakmai beszámoló -, és jelen előterjesztéssel kéri Gyomaendrőd Város Önkormányzatától a beszámoló
elfogadását, tekintettel a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirat, zárórendelkezések 12.3. pontjában foglaltakra:
"12.3. A Közalapítvány kuratóriuma minden év április 30.-ig köteles beszámolni az előző év gazdálkodásáról. A
Közalapítvány gazdálkodásának legfontosabb adatait a 12.2. pontban foglaltak szerint nyilvánosságra kell hozni."
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat alapján
elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a
Képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési Bizottság

A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a
Képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását.

Döntési javaslat
"Tájékoztató a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2015. évi gazdálkodásáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Közalapítvány Gyomaendrőd Város
Közgyűjteményeiért 2015. évi gazdálkodásáról készített beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

37

Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
Közhasznúsági jelentése 2015. évről
Statisztikai számjel: 19058733-9499-561-04

I. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
A Közalapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege.
2015. évről
adatok E Ft-ban
A tétel megnevezése
Előző évi Előző év(ek) Tárgyév
módosítása
15071
14838
18
0
15053
14838

A. Befektetett eszközök
I. Inmateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
IV. Befektetett eszközök értékbecslése
B. Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C. Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
D. Saját tőke
I. Induló tőke
II. Tőkeváltozás
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
E. Céltartalék
F. Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN:

1

1006

1795

11

10

995

1785

16077

16633

9658
700
8689

9658
700
8958

269

781

6419
16077

6194
16633

A Közalapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredmény-kimutatása
2015. évről
A tétel megnevezése

A. Összes bevétel közhasznú tevékenység bevétel
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
a. alapítótól
b. központi költségvetéstől
c. helyi önkormányzattól
d. egyéb
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevételek
5. Egyéb bevételek
6. Pénzügyi műveletek bevételei
7. Rendkívüli bevételek
8. Aktivált saját teljesítmény értéke
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
1. Árbevételek
2. Egyéb bevételek
3. Pénzügyi műveletek bevételei
4. Rendkívüli bevételek
C. Összes bevétel
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
1. Anyagjellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
1. Anyagjellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi műveletek ráfordítása
6. Rendkívüli ráfordítások
7. Aktivált saját teljesítmény értéke
F. Összes tevékenység ráfordításai (D+E)
G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)
H. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

adatok E Ft-ban
Alapítványi tevékenység
Előző év Előző év(ek) Tárgyév
helyesbítései
2770
3467
2721
3437
1485
1904
1236
1533

43

26

6

4

2770
2501
790
1386
292
33

3467
2686
945
1464
276
1

2501

2686

269

781

Tájékoztató adatok
A. Személyi jellegű ráfordítások
1. Bérköltségek
a. megbízási díjak
b. tiszteletdíjak
2. Személyi jellegűk egyéb költségek
3. Személyi jellegű költségek közterhei
B. Nyújtott támogatások
1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás

1386
774
14
386
212
-

2

1386
1253
43
37
174

2. A költségvetési támogatás felhasználása
Az alapítvány központi költségvetési támogatásban: munkaügyi központ által folyósított támogatásban
részesült: 1.307.280,-Ft, melyet teljes mértékben felhasznált munkabér kifizetésre.
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A Közalapítvány vagyona az alapító okirat szerint 4 000 000,- Ft azaz Négymillió 00/100 forint, amely
a gyomaendrődi 209. tulajdoni lapszámú és 115. hrsz.-ú, valamint a 210. tulajdoni lapszámú és 116.
hrsz.-ú, a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában álló Kossuth út 11. szám alatti
ingatlanból áll. Az alapító átruházta a kezelői jogát az alapítványra és hozzájárult a földhivatali
bejegyzéshez.
4. A célszerinti juttatások kimutatása
A Közalapítványnak nem feladata a célszerinti juttatás, így fennállása óta ilyen feladatot nem látott el.
5. A központi költségvetési szervektől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő–testülete, mint alapító biztosította a működés
feltételeit. Működési költségre a Civil Alap kötött felhasználású részéből 700 ezer Ft támogatást
nyújtott. Az előző évről áthozott pénzmaradvánnyal a működést biztosítottuk. A Képtár szakmai
munkájához a Civil Alap pályázatán 200 ezer Ft támogatást nyertünk.
6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
A kuratórium tagjai és a Felügyelő Bizottság tagjai az alapítvány fennállása óta sem anyagi, sem
természetbeni juttatásban nem részesültek.
7. A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló
A közalapítvány célja az alapító okirat szerint a következő:
- Támogatást nyújtani színvonalas képzőművészeti alkotások létrehozásához, Gyomaendrőd Város
művészeti értékeinek felkutatása, gyűjtése, megőrzése, kiállításának biztosítása, különös tekintettel a
gyomai és endrődi származású művészek alkotásaira.
- A Gyomaendrőd, Kossuth út 11. szám alatti ingatlan állagának megőrzése, bővítése, további kiállítási
lehetőségek biztosítása kortárs helyi művészek részére, a Corini és Vidovszky gyűjtemény, valamint a
Vidovszky emlékszoba tárgyainak elhelyezése, ezek állandó gyarapítása, állagmegóvása és folyamatos
kiállítása.
Az alapító okirat záró rendelkezéseinek 12.1. pontja szerint:
- A közalapítvány céljainak elérése érdekében együttműködik a képző- és ipar- és fotóművészet már
működő, vagy a jövőben létrejövő állami, önkormányzati, társadalmi szervezetekkel és
alapítványokkal.
- A fenti célok és rendelkezéseknek a közalapítvány elsősorban a használatba adott Kossuth út 11.
szám alatti épületben létrehozott Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény működésével tesz eleget.
Az épület állagvédelme
2015. állagvédelmet nem végeztünk forráshiány miatt.
Az önkormányzat által az utcafronton lévő lukas ereszcsatorna egy szakasza kicserélésre került.
A rosszul záródó ablakok miatt az épület hőleadása igen nagy, amely plusz anyagi terhet jelent az
emiatt keletkezett magas fűtési költség kifizetésénél. A nyílászárók cseréje jelentős anyagi
megtakarítást eredményezne. A párás környezet veszélyezteti a kiállított műtárgyak épségét is.
Tárgyi eszközök gyarapodása
2015.-ben 43.650.-Ft értékben került beszerzésre 1db. Hewlett Packard Laser Jet típusú
lézernyomtató.
Egyéb tárgyi eszközgyarapodás nem történt.
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Biztonságtechnikai helyzet
A közalapítvány továbbra is a gyomaendrődi székhelyű, Nagy Péter biztonságtechnikai vállalkozóval
áll szerződésben.
A vállalkozó 2500.- Ft/hó +ÁFA ügyeleti díj ellenében 24 órás ügyeletet és kellő biztonságot nyújt a
gyűjtemény védelmére. Ez az összeg a szükséges karban tartás és az esetleges hibaelhárítás költségeit
is tartalmazza.
A nyár folyamán a nagy teremben található mozgás érzékelők akkumlátorának a cseréje vált
szükségessé, mivel azok nem megfelelően működtek, több alkalommal tévesen riasztottak.
A csere óta kifogástalanul üzemelnek.
Személyi feltételek
Az alapítvány pénzügyeit továbbra is (2012 február 01.óta) Szabó Mihály Ferencné könyvviteli
vállalkozó végzi, számla ellenében havi 20.000.-Ft juttatásért.
A közalapítvánnyal és a gyűjteménnyel kapcsolatos adminisztratív teendőket, a kiállítások szervezését,
a Képtár folyamatos nyitva tartását és az épület belső helyiségeinek takarítását Cser Diána végzi, aki a
munkaügyi központ által először 85%-os, majd 100%-os bértámogatásban részesült.
A kiállítások rendezését szükség szerint, megbízási szerződéssel Hevesi-Nagy Anikó rajtanár,
festőművész végzi térítésmentesen.
A szakmai feladatok elvégzésére (szükség esetén gyűjtemény értékbecslése, restaurálás) Banner
László művészettörténészt lett megbízva.
A 2015.évben az udvart rendben tartását (fűnyírás, lombhulladék gyűjtés és elszállítás, sövény vágás),
az épület előtt lévő utcai rész rendben tarását, az Önkormányzat által kijelölt közmunkások végezték.
2015. évi szakmai beszámoló
1. Kiállítások
Állandó kiállítások:
- Vidovszky Béla festményei és személyes emlékei.
- Corini Margit a párizsi éjszaka festője.
- Illéssy Péter történelmi grafikái
- Pásztor János szobrai a Magyar Nemzeti Galériától
- Holló László festményei és tanulmányai.
Időszaki kiállítások:
A Békéstáji Művésztársaság tagjainak önálló kiállítása és textilkép /nemez munkák/ kiállítás.
-április 08.-május 29.-ig Szappanos István festőművész kiállítása.
- június 01.- június 17.-ig saját festményekből kiállítás.
- június 20. – szeptember 18.-ig Bobály Katalin textil művész kiállítása.
- október 02. – november 13.-ig Sallai Lajos festőművész kiállítása
2. A szakmai munka támogatása
A Civil alapból 2015.-ben a Közalapítvány 200.000 Ft kapott a kiállítások megvalósítására.
Munkájával,(térítésmentesen) hozzájárult a kiállítások megrendezéséhez Hevesi Nagy Anikó.
Szappanos István és Bobály Katalin munkáinak a szállításához, továbbá a Gyulán megrendezésre
került Corini Margit emlékkiállításra a festmények szállításához Szerető Zoltán biztosította a
gépjárművet. Segítségüket köszönjük.
3. További szponzorok, akik segítették munkánkat
Egyéb támogatásokat az alapítvány nem kapott.
4. A gyűjtemény állagmegóvása
2015. évben restaurálás nem történt.
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5. Gyűjteménygyarapodás
2015. évben gyűjteménygyarapodás nem történt.
6. TV és sajtóközlemények
A kiállítások megnyitóján a Körös Tv több alkalommal vett részt.
A helyi rendezvény naptárban a Gyomaendrod.com weboldalon, minden alkalommal megjelentek a
kiállítások megnyitói.
A helyi újságokban Gyomaendrődi Hírmondó, Gyomaendrődi Híradó és a Szó Beszédben is jelent
meg tájékoztatás és cikk is a kiállításokkal kapcsolatban.
A Művészet és Barátai folyóiratban is közzé tételre kerültek a kiállításokkal kapcsolatos információk.
7. Látogatottság
Összesen: 893 fő
Ebből :657 fő gyomaendrődi diák térítés mentesen látogatta meg a Képtárat.

Gyomaendrőd, 2016. március 21.

Megyeriné Csapó Ildikó
titkár

Dr. Frankó Károly
elnök
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. május 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Átfogó értékelés a 2015. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról
Keresztesné Jáksó Éva, Pál Jánosné, Paraizs Tamás rendőr parancsnok
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96.§ (6) bekezdése értelmében a
helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31. napjáig – a
külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, amelyet a Képviselő-testület megtárgyal.
Az értékelést meg kell küldeni a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának (továbbiakban:
Hivatal). A Hivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat
felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a Hivatal javaslatait és állásfoglalásáról,
intézkedéséről tájékoztatja.
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10.
számú melléklete meghatározza az átfogó értékelés tartalmi követelményeit, melynek megfelelően készült el a
beszámoló.
A beszámoló az előterjesztés mellékletében olvasható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és azt a határozati javaslat
szerint elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a
Képviselő-testületnek a döntési javaslat elfogadását.

Döntési javaslat
"Átfogó értékelés a 2015. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6), és a 104.§ (5) bekezdése alapján elfogadja a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
I. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira:
Gyomaendrődön a születések száma az előző négy évben az alábbiakban alakult:
2012
108 fő

2013
100 fő

2014
114 fő

2015
105 fő

KSH adatok - állandó lakosságszám alapján

A 0-18 éves korosztály a következőképpen oszlik meg:
0-18
éves
korosztály
0-3 éves korig:
4-6 éves korig:
7-14 éves korig
15-18 éves korig

2012
fő
397
347
1102
589

2013
fő
386
338
1094
544

2014
fő
411
319
1070
543

2015
fő
418
285
1045
460

KSH adatok - állandó lakosságszám alapján

II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A támogatás feltételeit a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt), továbbá a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer)
szabályozza. A Gyvt. 18. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében a hatáskört a gyámhatóság
gyakorolja.
A feltételek fennállása esetén a gyámhatóság 1 év időtartamra megállapítja a gyermek, vagy
nappali oktatás munkarendje szerint középfokú, illetve felsőfokú tanulmányokat folytató fiatal
felnőtt (maximum 25 éves korig) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre (továbbiakban:
kedvezmény) való jogosultságát.
Abban az esetben állapítható meg a gyermek, vagy fiatal felnőtt kedvezményre való
jogosultsága, amennyiben:
a) a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
– 2015. évi szabályozás szerint -:
aa) családban nevelkedő gyermek esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 130 %-át (2015. évben 37.050,- Ft)
ab) illetve az alábbi esetekben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140
%-át
(2015. évben 39.900,- Ft)
- ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy

- ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
- ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat
folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény
nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be
b) az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg, a Gyvt-ben meghatározott értékhatárt.
Vagyoni feltételek:
- A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók
vagyonára.
- Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell
érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban
a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy
b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét
meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a
tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely
az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre
tekintettel fenntartott gépjármű.
A kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek
szociális helyzete alapján jogosult a Gyvt-ben, másrészt egyéb jogszabályokban
meghatározott kedvezmények igénybevételére. Ezek közül a legjelentősebb az évi két
alkalommal, augusztus és november hónapban folyósított pénzbeli/természetbeni támogatás, a
gyermekétkeztetés normatív kedvezménye és a tankönyvtámogatás.
A pénzbeli támogatás összege alkalmanként és gyermekenként 2013. óta 5.800,- Ft, fedezetét
100 %-ban a központi költségvetés biztosította. Jogszabályi változás, hogy 2012. októberétől
a pénzbeli támogatást felváltotta a természetbeni támogatás, melyet Erzsébet utalvány
formájában kaptak a támogatásra jogosult személyek.
Az alábbi táblázatban 2012. és 2015. évek vonatkozásában mutatjuk be a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok és gyermekek számát, az évente kifizetésre
kerülő pénzbeli/természetbeni támogatás összegét:
év

2012
2013
2014
2015

családok száma

gyermekek száma

(tárgy év december 31-i
adat - fő)

(tárgy év december 31-i
adat - fő)

550
475
419
351

984
872
777
649

ebből
nagykorú pénzbeli
ellátás/természetbeni
tanulók száma

támogatás összege/év
(Ft)

87
53
33
31

11.269.400
10.173.200
9.309.000
7.505.000

A csökkenés oka elsősorban az, hogy a nagykorú tanulók számára a jogosultsági feltételek
szigorodtak, továbbá, hogy a közfoglalkoztatott személyek esetében nem alkalmazható a
szociális törvényben rögzített szabály, mely szerint a közfoglalkoztatási bérből jövedelemként
22.800.-Ft/hó összeg vehető figyelembe pénzbeli és természetbeni támogatások
megállapításánál. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetében a tényleges
közfoglalkoztatási bérrel kell számolni.
A 2015. december 31. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek
5 %-a olyan családban él, melyben az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének a felét (14.250.-ft/hó), 48 %-a olyan családban él, melyben az egy főre
eső jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, mindössze a gyermekek 47

%-a él olyan családban ahol az egy főre eső jövedelem eléri illetve meghaladja az öregségi
nyugdíj legkisebb összegét.
Az alábbi táblázatban mutatjuk be a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
létszámának alakulását 2014 és 2015. évben:

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermekek létszáma (fő)
hátrányos helyzetű gyermekek létszáma (fő)
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma (fő)

2014. 12. 31.
777

2015. 12. 31.
649

306

177

169

144

A hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszámának csökkenése a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek létszámának
csökkenéséből adódik.
2015. év folyamán 35 esetben került elutasításra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
megállapítása iránti kérelem. Az elutasítás okai:
- 2 esetben kérelmező az 1997. évi XXXI. törvény 20. § (2) bekezdése alapján nem jogosult:
nem teljesül az a feltétel, hogy az egyéb feltételek fennállása mellett a nagykorúvá válását
megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti
időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult,
- 27 esetben az egy főre eső jövedelem meghaladta a jövedelemhatárt,
- 6 esetben kérelmező családja nem felelt meg a vagyoni feltételeknek.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2012-2015. évi ügyiratforgalma:
2012
2013
2014
Főszámon iktatott ügyirat
643
583
518
alszámon iktatott ügyirat
1392
1690
2384

2015
414
1522

Az elmúlt év folyamán jogorvoslati eljárás nem történt, külső szerv által végzett ellenőrzésre
nem került sor.
Óvodáztatási támogatás
A Gyvt. 2009. január 01. napjával vezette be az óvodáztatási támogatást. A települési
önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába,
továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll, a gyermek óvodai beíratását
követően pénzbeli támogatást folyósít. A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele,
hogy a gyermek felett a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, illetve ha mindkét szülő
gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, mindkét szülő a jegyzői eljárásban önkéntes
nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola
nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. A pénzbeli támogatás
összege, amennyiben a gyermek óvodai beíratására 2009. január 01. napját követően került
sor, 2010. évben gyermekenként első alkalommal húszezer forint, ezt követőn esetenként és
gyermekenként tízezer forint.

2010. évet követően az összeg emeléséről az Országgyűlés a költségvetésről szóló törvény
elfogadásával egyidejűleg dönt. A támogatás bevezetése óta eltelt időszakban a támogatás
összege nem változott.
A törvény lehetőséget nyújtott arra, hogy a helyi önkormányzat rendeletében előírhatja, hogy
első alkalommal folyósításra kerülő pénzbeli támogatás helyett a szülőnek gyermeke részére
természetbeni támogatás nyújtható.
Településünk élt ezen lehetőséggel, az első alkalommal járó óvodáztatási támogatást vásárlási
utalvány formájában biztosítja a támogatásra jogosultak részére.
2013. év szeptember 1. napjától a jogalkotó megváltoztatta a hátrányos-, illetve halmozottan
hátrányos helyzet megállapításának jogosultsági feltételeit. Ez a változás az alábbiakban
érintette az óvodáztatási támogatás szabályozását:
- 2013. szeptember 1-től azon halmozottan hátrányos helyzetű gyermek után igényelhető a
támogatás, aki legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben az ötödik
életévét betölti, megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem
benyújtását megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül rendszeresen jár óvodába.
Az alábbi táblázatban 2012. és 2015. évek vonatkozásában mutatjuk be az óvodáztatási
támogatásra jogosult családok és gyermekek számát, az évente kifizetésre kerülő
pénzbeli/természetbeni támogatás összegét:
év
2012
2013
2014
2015

családok száma
41
43
39
18

gyermekek száma
52
51
46
22

pénzbeli ellátás/természetbeni
támogatás összege/év (Ft)

990.000
890.000
670.000
240.000

2012. évben 1 szülő, 2013. évben 2 szülő, 2014. évben 3 szülő kérelme került elutasításra,
mivel nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek, (pl.: a gyermek nem halmozottan hátrányos
helyzetű, még bölcsődei nevelésben vett részt). 2015. évben nem született elutasító döntés.
Tárgyév május és december hónapjában vizsgálni szükséges a gyermek rendszeres óvodába
járását. Amennyiben az óvodáztatási támogatásra való jogosultság feltételei továbbra is
fennállnak, gondoskodni szükséges a szülők részére a támogatás kiutalásáról, mindaddig,
amíg a gyermek óvodai nevelésben való részvétele megvalósul. A támogatás fedezetét 100 %ban a központi költségvetés biztosította.
Az óvodáztatási támogatás 2015. szeptember 1. napjával a 3. életévtől kötelező óvodába járás
hatályba lépésével egyidőben megszűnt. 2015. évben csak június hónapban került sor
támogatás kifizetésére.
Óvodáztatási támogatás 2012-2015. évi ügyiratforgalma:
2012
2013
Főszámon iktatott ügyirat
57
56
alszámon iktatott ügyirat
189
136

2014
54
139

2015
50
55

Az elmúlt év folyamán jogorvoslati eljárás nem történt, külső szerv által végzett ellenőrzésre
nem került sor.

Önkormányzati segély/települési támogatás – gyermek jogán
2014. január 1. napján átalakult az átmeneti segélyezés rendszere, a gyermekek részére
nyújtható rendkívüli gyermekvédelmi támogatási forma megszűnt, beolvadt az önkormányzati
segélyezési rendszerbe. Önkormányzatunk a gyermekek részére adható támogatási formákat
nem szüntette meg, azokat változatlan formában biztosítja az arra rászoruló gyermekek illetve
családjaik részére. 2015. március 1. napjától a szociális törvény változása miatt az
önkormányzati segély elnevezése módosult, ettől az időponttól az önkormányzat települési
támogatás néven biztosít rendszeres és rendkívüli támogatásokat. Önkormányzatunk a
törvényi előírásoknak megfelelően ismételten átalakította, kialakította a települési
támogatások rendszerét, azonban a gyermekek részére adható támogatási formákat nem
szüntette meg, azokat változatlan formában biztosítja az arra rászoruló gyermekek illetve
családjaik részére.
Célja: Rendkívüli élethelyzetből adódó többletkiadás enyhítése.
A jogosultság feltétele jövedelemfüggő, s vizsgálni kell a családban együtt élők vagyoni
helyzetét is.
Helyi rendeletünk értelmében elismert többletkiadások:
 tanévkezdési kiadások (tankönyv, tanszer),
 felsőfokú oktatási intézményben tanulók tandíjának, egyéb ellátási díjának megfizetése,
 átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás elősegítése,
 családban nevelkedő gyermek 5 napot meghaladó, kórházi gyógykezelése,
 családban nevelkedő gyermek MEP által teljes egészében nem finanszírozott egészségügyi
szolgáltatási díjának megfizetése.
 magas gyógyszerköltség enyhítésére.
Helyi rendeletünk értelmében nem részesíthető a gyermek támogatásban, még a jövedelmi
viszonyok megfelelése esetén sem akkor, ha a kérelmezőnek, vagy a vele közös háztartásban
élőnek Gyvt. 19. § (7) bekezdésében meghatározott vagyona van.
A fentebb ismertetettektől eltérően, támogatás állapítható meg, a nappali tagozatos tanulói,
hallgatói jogviszonyban álló gyermek vagy fiatal felnőtt részére, a helyi autóbusz
közlekedésben érvényes bérlet vásárlásához.
Az alábbi táblázatban 2012-2015. évekre vonatkozóan mutatjuk be rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásban, illetve a gyermek jogán megállapított önkormányzati
segélyben részesülő gyermekek létszámát, a kifizetett támogatást:
év
2012
2013
2014
2015

támogatásban részesült gyermekek
létszáma (fő)
379
304
324
252

támogatás/év (Ft)
2.048.575
1.443.000
2.012.000
1.700.000

2012. évben 39 család, 2013. évben 28 család, 2014. évben 11 család, 2015. évben 2 család
vonatkozásában elutasításra került a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kérelem. Az
elutasítások legfőbb oka, hogy a családban az egy főre jutó jövedelem meghaladta a
jogszabályban meghatározott értékhatárt.

Helyi rendeletünkben elismert többletkiadásként meghatározott tanévkezdési kiadásokra a
támogatási kérelmeket a Hivatal által közzétett időszakban, míg egyéb esetekben a
többletkiadást jelentő esemény bekövetkeztét követő 30 napon belül lehet benyújtani. A
határidők elmulasztása jogvesztő.
Önkormányzati segély/települési támogatás gyermek jogán ügyiratforgalma:
2012
2013
2014
Főszámon iktatott ügyirat:
333
222
273
alszámon iktatott ügyirat
384
248
299

2015
252
358

Az elmúlt év folyamán jogorvoslati eljárás nem történt, külső szerv által végzett ellenőrzésre
nem került sor.
Gyermekétkeztetés
statisztikai adatok

megoldásának

módjai,

kedvezményben

részesülőkre

vonatkozó

Az ingyenes gyermekétkeztetés szabályai 2015. szeptember 1. napjával módosultak, a 100 %os kedvezményre való jogosultság kibővült:
- azon gyermekek körére, akik olyan családban élnek, melyben a szülő nyilatkozata alapján az
egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér
személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal
csökkentett összegének 130%-át,
- nevelésbe vett gyermekre továbbá
- az utógondozói ellátásban részesülő tanulóra.
Valamint egyes jogcímek esetében nőtt a kedvezmény összege is: 50 %-ról 100 %-ra.
Az alábbi táblázatban mutatjuk be a gyermekétkeztetés kedvezményének változását:

bölcsődei
ellátásban
részesülő
gyermekek

óvodai
nevelésben
részesülő
gyermekek

1-8.
évfolyamon
tanulók

1-8.
évfolyamon
felül tanulók

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
3 vagy több gyermek
szülői nyilatkozat alapján jövedelemhatár alatt
nevelésbe vették
fogyatékos gyermekek nappali intézményben
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
3 vagy több gyermek
szülői nyilatkozat alapján jövedelemhatár alatt
nevelésbe vették
fogyatékos gyermekek nappali intézményben
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
nevelésbe vették
fogyatékos gyermekek nappali intézményben
3 vagy több gyermek
tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
nevelésbe vettek
utógondozói ellátásban részesül
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
3 vagy több gyermek
tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek

2015.01.01.
2015.09.01.
kedvezmény %-a
100
100
50
100
50
100
100
100
100
100
100
100
50
100
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
100
100
50
50
50
50
50
50

Gyomaendrődön a 0-23 éves korosztályt tekintve az étkezési térítési díj kedvezményben
részesülők százalékos megoszlása jogcímenként:
2012. évben
Teljes összegű
tér. díjat fizet
(%)

Tartós beteg,
50 % kedv.
(%)

3 vagy
többgyermekes
család
50 % kedv.
(%)

Bölcsőde

60

0

9

31

Óvoda

42

7

9

41

Ált. iskola

29

7

9

55

Középiskola

59

3

11

32

Település
összesen

36

7

9

2

Teljes összegű
tér. díjat fizet
(%)

Tartós beteg,
50 % kedv.
(%)

3 vagy
többgyermekes
család
50 % kedv.
(%)

Bölcsőde

54

2

6

38

Óvoda

36

5

7

52

Ált. iskola

34

5

10

51

Középiskola

44

6

11

39

Település
összesen

38

5

8

3

Teljes összegű
tér. díjat fizet
(%)

Tartós beteg,
50 % kedv.
(%)

3 vagy
többgyermekes
család
50 % kedv.
(%)

Bölcsőde

58

0

4

38

Óvoda

45

4

11

40

Ált. iskola

36

4

11

49

Középiskola

42

6

13

39

Település
összesen

40

4

11

3

Étkezést
biztosító
intézmény

Gyermekvédelmi
kedvezményben részesül
50 % kedv. 100 % kedv.
(%)
(%)

46

2013. évben
Étkezést
biztosító
intézmény

Gyermekvédelmi
kedvezményben részesül
50 % kedv. 100 % kedv.
(%)
(%)

46

2014. évben
Étkezést
biztosító
intézmény

Gyermekvédelmi
kedvezményben részesül
50 % kedv. 100 % kedv.
(%)
(%)

42

2015. évben
Tartós beteg*
Étkezést
biztosító
intézmény

Teljes összegű
tér. díjat fizet
(%)

3 vagy
többgyermekes
család*

(%)
(%)

Gyermekvédelmi
kedvezményben részesül
50 % kedv.
(%)

100 % kedv.
(%)

Szülői
nyilatkozat
alapján
100 % kedv.
(%)

Nevelésbe
vették
100 %

Bölcsőde

13

0

8

25

54

0

Óvoda

9

2

11

37

41

0

Ált. iskola

39

5

11

45

Középiskola

44

8

7

29

Település
összesen

27

4

10

3

0
12

42

13

1

*Bölcsőde és óvoda esetében a kedvezmény összege 50 %, 2015. 09.01. napjától 100 %. Általános és
középiskola esetében a kedvezmény összege 50 %.

III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások
bemutatása:
A fenntartó által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
A gyermekjóléti szolgálat biztosításának módja, működésének tapasztalatai:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 1998. január 1-vel indította be a gyermekjóléti
szolgáltatást az akkori Városi Családsegítő Központban. Az intézmény látta el a családsegítés,
a nevelési tanácsadás és a logopédiai intézet feladatait is.
2006. szeptember 1-től az intézmény a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya intézményi
társulás fenntartásába került Térségi Humánsegítő Szolgálat néven. A gyermekjóléti
szolgáltatás biztosítása ebben az integrált intézményben történt 2012. december 31-ig.
2013. január 1-től az intézmény szétvált, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
beintegrálásra került a Térségi Szociális Gondozási Központba.
A gyermekjóléti szolgálat feladatait a 2015-ös évben 3 fő családgondozó végezte, akik
Gyomaendrődön, Hunyán és Csárdaszálláson látták el feladatukat.
A három településen összesen 102 család 189 gyermekét gondozzuk. Bár a gondozott
gyermekek száma csökkent, a családok száma nőtt, így a gondozási tevékenység több családot
érint. 2015. évben nagy számban voltak jelen a családokban a szülők közötti súlyos
konfliktusok.
Alapellátás keretében Védelembe vétel
gondozott
keretében gondozott
125
31

Ideiglenes hatállyal
elhelyezett
0

Átmenti nevelt
33

Új gondozási esetként ebben az évben 12 gyermek került a gyermekjóléti szolgálat
látókörébe, többnyire a jelzőrendszer által küldött jelzések alapján.
2015–ben összesen 529 jelzés érkezett intézményünkhöz, kb. 15%-kal több, mint tavaly.
Ezek jelzőrendszeri tagok szerinti megoszlását az alábbi ábra mutatja.

57

Egészségügyi szolgáltató
26

170

Szociális szolgálat
Köznevelési intézmény
Rendőrség
Pártfogó
159
Állampolgár

62
Önkormányzat, jegyző,
gyámhivatal

2
53

A jelzőrendszer működtetésére továbbra is különösen nagy hangsúlyt fektetünk, erre a 2016.
január 1-től hatályba lépő jogszabályok is kiemelt figyelmet fordítanak.
Rendszeres esetkonferenciák mellett aktuális kérdésekben szakmaközi megbeszéléseket
szervezünk (pl. iskolai hiányzás, jogszabályi változások stb.)
A jelzőrendszer tagjai általában eljönnek a megbeszélésekre, illetve alkalmanként javasolnak
is témákat.
A családjukból kiemelt gyermekek szüleinek gondozása folyamatosan történik. Cél, hogy a
szülő képessé váljon arra, hogy gyermekét újra nevelje. Fontos, hogy addig is rendszeres
legyen a kapcsolattartás a szülő és a gyermek között, hogy a kötődés megmaradjon.
Az általunk gondozott kiskorúak vonatkozásában a legtöbb esetben anyagi, illetve
gyermeknevelési problémák merültek fel. Az általunk ellátott gyermekek szülei továbbra is
nagy számban vesznek részt közmunka programban, ezzel bevételeik emelkednek.
A már említett problémák mellett nagy számban jelentkeznek a családi konfliktusok, melyek
több esetben voltak súlyosnak mondhatók, ezek egy részében szerepük van a
szenvedélybetegségeknek, többek között az alkoholizmusnak, valamint egyre több esetben
érkezett jelzés drogfogyasztásról is, mely leginkább a szegényebb rétegeket érinti.

Családion
belüli
bántalmazás
4%

Ellátott gyermekek a fő probléma szerint
Fogyatékosság,
retardáció
5%

Szülői
elhanyagolás
10%

Szenvedélybetegs
ég
6%

Anyagi
15%

Gyermeknevelési
21%
Életviteli
11%
Beilleszkedési
6%
Családi konfliktus
16%

Magatartászavar,
teljesítményzavar
6%

2015-ben 2 bántalmazott gyermeket tartottunk nyilván, az egyik kislányt fizikailag, míg a
másikat szexuálisan bántalmazták, mindketten családon belül szenvedték el az erőszakot.
Az elhanyagolt gyermekek száma ebben az évben a következőképpen alakult: 36 esetben
merült fel fizikai elhanyagolás, 39 esetben pedig lelki elhanyagolás.
Ebben az évben 1 bűncselekményt elkövetett kiskorúról érkezett jelzés, szabálysértést 7
kiskorú követett el, mely jelentős emelkedés az elmúlt évhez képest.
Hunya:
Hunyán 2015-ben összesen 4 család 11 gyermekét gondoztuk.
Alapellátásban 3 gyermeket, védelembe vétel keretében 5 gyermeket, nevelésbe vétel
keretében pedig 3 gyermeket gondozunk.
A gondozott családoknál felmerült probléma az alacsony jövedelem, a munkanélküliség, a
szülők között lévő konfliktus és az alkoholfogyasztás. A közmunkaprogramban több szülő
vesz részt, ez valamelyest enyhít a családok anyagi problémáján. Rendszeres kapcsolatot
tartunk a település óvónőjével és a védőnővel is.
Csárdaszállás
A csárdaszállási gondozottjaink száma 2015-ös évben 12 fő volt (5 család). Ebből 1
gyermeket védelembe vétel keretében (deviáns magatartásforma miatt), 11 gyermeket pedig
alapellátás keretein belül gondoztuk (elégtelen lakáskörülmények, családon belüli konfliktus,
iskolai beilleszkedési-, magatartási problémák miatt.)
A 2015-ös év folyamán 2 családban következett be olyan pozitív változás, ami a
veszélyeztetettség jelentős csökkenéséhez vezetett, így 4 gyermek (2 család) gondozási esete
lezárásra került. A gondozottak száma 2015. december 31-én 7 fő. Ebből 1 kiskorút
védelembe vétel keretében, 6 gyermeket pedig alapellátás keretében gondozunk.

Munkatársunk folyamatosan kapcsolatot tart a településen megtalálható jelzőrendszeri
tagokkal, akik az intézményünk által szervezett szakmaközi megbeszéléseken is részt
vesznek.
Gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása
A gyermekek átmeneti gondozására településünk Kiss Péterné helyettes szülővel kötött
együttműködési megállapodást.
2015-ben nem került gyermek a helyettes szülőhöz.
Gyermekjóléti szolgálat ellenőrzése 2015-ben, megállapítások bemutatása
2015. szeptemberében történt a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál ellenőrzés, ahol
mindent rendben talált az ellenőrző hatóság.
További tervek
2016. január 1-től jelentősen megváltozott az intézményünk tevékenységi köre és ellátási
területe.
Család-és Gyermekjóléti Központként ellátási területünk kiterjed a járás minden településére.
A szervezeti átalakulás megtörtént, a feladatok végzése folyamatos, a színvonal emelése
érdekében rendszeresen szakmai napokon, továbbképzéseken veszünk részt.
Idén a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően elkészítettük az éves cselekvési tervünket,
melyben kiemelt szerepet szánunk a prevenciós programoknak. Csoportok indítását tervezzük
pénzkezelési és gyermeknevelési témakörökben, valamint drogprevenciós órákat a helyi
iskolákban.
2015-ben a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat koordinálásával megalakult a
Gyomaendrődi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, mely még tavaly sikeresen pályázott. A
projekt keretében 2016-ban felmérésre került a településen tanuló 7-14. évfolyamos diákok
szociológiai háttere illetve drogokkal kapcsolatos attitűdje is. Ez a tanulmány megfelelő
szakmai hátteret ad nemcsak a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, hanem intézményünk
tevékenységei számára is.
Folyamatosan vizsgáljuk a kliensek részéről jelentkező újabb igényeket
Nagy hangsúlyt helyezünk a prevencióra, ezáltal megelőzve a veszélyeztetettség kialakulását
a családokban.
Jelzés esetén a legrövidebb időn belül megvizsgáljuk a jelzés tartalmát és megtesszük a
szükséges intézkedéseket.
Célunk, hogy nőjön a jól funkcionáló családok száma.
Figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket, hogy szolgáltatási palettánkat tovább tudjuk
bővíteni.
Meglátásunk szerint az intézmény betölti azt a szerepet, amit a jogszabályok és a szakmai
módszertani elvek irányoznak elő. A város lakosai – a gyermeket nevelő családok bizalommal fordulnak hozzánk, hiszen széles körben ismertek a lakosok alapvető biztonságát,
jólétét segítő szolgáltatásaink.
VI. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása, valamint a gyermekkorú és
a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a
bűnelkövetés okainak bemutatása:

Gyomaendrőd Város Képviselő- testülete 1999-ben fogadta el a település bűnmegelőzési
koncepcióját, melyet a 2007. évben felülvizsgáltak, aktualizáltak, illetve további szervek
véleményezése után ismételten a testület elé került elfogadásra.
Az azóta eltelt időszakban jelentős változás következett be abban a környezetben, melyen
belül az önkormányzatnak a közbiztonsággal és ezen belül a bűnmegelőzéssel foglalkozni
kell. Ezek a körülmények az alábbiakban foglalhatók össze:
1.) Az önkormányzati koncepcióval párhuzamosan elkészült a megyei bűnmegelőzési
koncepció
2.) Elfogadásra került a bűnmegelőzési nemzeti stratégája és cselekvési programja
3.) Önálló elérhetősége van az Országos Bűnmegelőzési Bizottságnak, melyről a
bűnmegelőzéssel kapcsolatos minden lényeges dokumentum elérhető
4.) Az ország uniós csatlakozását követően megnyíltak azok az uniós lehetőségek, mind a
pályázati lehetőségek, mind a tapasztalatok átvétele terén melyek segíthetik a hazai
bűnmegelőzés helyzetének javítását
5.) Rendszeresen jelennek meg a bűnmegelőzéssel kapcsolatos pályázati felhívások
6.) Folyamatosan jelennek meg és jelentek meg azok a jogszabályok, melyek a közélet
tisztaságát hivatottak javítani, pl. üvegzseb tv, összeférhetetlenségi jogszabályok
7.) Elfogadásra került az önkormányzat ciklus programja, az idegenforgalmi koncepció
elkészült, figyelemmel arra, hogy az önkormányzat képviselő-testülete nagyobb
szerepet szán a jövőben a turizmusnak.
A gyermek- és ifjúságvédelem területén jelentős változások következtek be, melyek
központjában a Térségi Szociális Gondozási Központ áll. Helyi szinten az ifjúságvédelemmel
kapcsolatos legfontosabb koordinációs szervvé vált az elmúlt időszakban. Tevékenységéről
rendszeresen beszámol az önkormányzatnak. Munkáját a fenntartó jónak ítélte meg.
A gyermek- és ifjúságvédelem, a bűnmegelőzés területén az alábbi prioritásokat fogalmazza
meg az önkormányzat:
1.) Erősíteni kell a Térségi Szociális Gondozási Központ koordinációs szerepét a települési
gyermekvédelmi feladatokat ellátó szervek vonatkozásában, melyet folyamatosan figyelni kell
az intézmény éves beszámolójában.
2.) Javítani kell a szórakozóhelyek, a közterületek ellenőrzését, egyrészt alkohol, másrészt a
kábítószer fogyasztás megelőzése, harmadrészt a közterületek állagának, rendjének megóvása
érdekében a rendőrség, a közterület-felügyelet, a családsegítők, a hatóság szakembereinek
bevonásával, különösen a késő esti órákban.
3.) A felnőtt gondozásban érdekelt személyek bevonásával mindent meg kell tenni a családon
belüli erőszak felderítése érdekében.
A Szarvasi Rendőrkapitányság Gyomaendrődi Rendőrőrsének tájékoztatása alapján:
A 2015-es évben
- a 0-14 éves gyermekkorúak által elkövetett bűncselekmények száma: 2 (szexuális erőszak
bűntette) nyomozás befejezésének módja: Nyomozás megszüntetése büntethetőséget kizáró
ok (gyermekkor) miatt.
- a 14-18 éves fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények száma: 25 (lopás vétség)
nyomozás befejezésének módja: vádemelési javaslat.
- a 0-14 éves gyermekkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények száma: 8 (zaklatás
bűntett, könnyű testi sértés , szexuális erőszak bűntett , szexuális kényszerítés bűntett, lopás
vétség) nyomozás befejezésének módja: feljelentés elutasítás, nyomozás megszüntetés - mivel
a cselekmény nem bűncselekmény, illetve büntethetőséget kizáró ok ( gyermekkor ) miatt.

- a 14-18 éves fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények száma: 8 (szexuális
kényszerítés bűntett, súlyos testi sértés bűntett, lopás vétség) nyomozás befejezésének módja:
nyomozás megszüntetés - mivel a cselekmény nem bűncselekmény, nyomozás
felfüggesztése), illetve 1 eljárás jelenleg is folyamatban van.
-Családon belüli erőszak adatai: 2015. évben a Szarvasi Rendőrkapitányság Gyomaendrődi
Rendőrőrs illetékességi területén családon belüli erőszak összesen 8 büntetőeljárásban merült
fel, melyeket az alábbiak szerint osztályoztunk:
- vele egy háztartásban élő sérelmére: 4
- más háztartásban élő hozzátartozója sérelmére: 1
- volt házastárs, élettárs sérelmére : 2
- egyéb családon belül történt erőszak: 1
Áldozat minden esetben nő, ebből gyermekkorú : 4
A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII.
törvény hatálybalépését követően a távoltartás feltételeire vonatkozó információkért egyre
többen fordulnak a rendőrséghez. A legtöbb családon belüli erőszak kétség kívül ott történik,
ahol az egymástól függő személyek életvitelszerűen tartózkodnak (lakás, az esetek több mint
90%-ban). A családon belüli erőszakkal kapcsolatos cselekmények áldozatai leginkább a nők,
a gyermekek és az idősek közül kerülnek ki, mivel áldozattá válásukban speciális szerepet
játszik a gyengébb fizikai és sérülékenyebb pszichikai adottságuk. Értékelve a beszerzett
adatokat a szubjektív okok közül kiemelkedik az óvatosság hiánya, de hasonló helyet foglal el
a kiszolgáltatottság is.
A fiatalkorú, és gyermekkorú elkövetők cselekményeit vizsgálva továbbra is
megállapítható, hogy családi hátterük a legtöbbször rendezetlen, sok esetben tapasztalható a
szülői elhanyagoló, illetve antiszociális magatartás, melynek következménye, hogy a
fiatalkorú ezt a magatartásformát fogja követni, aminek legsúlyosabb következménye, ha ő
maga is bűncselekményt követ el.
A szülőknél megfigyelhető továbbá, hogy különböző okok miatt – akár munkahelyi
probléma, akár magánéleti (családi), vagy szociális konfliktus okán -, de kevesebb időt
töltenek, és kevesebb figyelmet fordítanak serdülő korú gyermekeikre. Ugyancsak jellemző
okként állapítható meg a bűncselekmények elkövetésénél a rossz baráti környezet, a
befolyásolhatóság, a rábírás tényezője.
A problémák megoldásában kiemelt jelentőségű a megelőzés, és ezen belül állandó
prioritást élvez az ifjúságvédelem, és a kábítószer elleni küzdelem.
Ezt valósítja meg az egyre inkább elfogadott, pedagógusok és szülők körében is
támogatott „Iskola rendőre” program, melynek fontosságát, szükségességét, és egyben
jótékony hatását a bűnügyi és közbiztonsági helyzetben egyaránt tapasztaljuk.
A rendőrség feladata a bűnmegelőzésen túl, hogy a már bekövetkezett
bűncselekményeket felderítse, a bűnelkövetőket elfogja, és az igazságszolgáltatás elé állítsa,
illetve lehetőség szerint a bűncselekménnyel okozott kár megtérüljön. A kármegtérülésre a
büntetőeljárásban szabályozott közvetítői eljárás lefolytatásával, a zár alá vétel
foganatosításával nyílhat lehetőség, illetve a sértettek, főként vagyon elleni bűncselekmény
kapcsán - krízishelyzet fellépésekor - azonnali pénzbeli támogatásban is részesülhetnek,
emellett egyes bűncselekményi kategóriák esetén kárenyhítésben, vagy okmányok pótlása
kapcsán érdekérvényesítésben is.
A fentieken túlmenően kiemelt hangsúlyt fektetünk a gyámhatóság, a pártfogói szolgálatok,
az ügyészség, a családsegítő szolgálatok, az egyházak, és a kisebbségi önkormányzatok

közötti jelzőrendszer zavartalan működésére, mely a bűnmegelőzés, és a már elkövetett
bűncselekmények felderítésében is fontos szerepet játszik.
Kapitányságunkon bűnmegelőzési munkaterv 2015. évben nem került kidolgozásra,
illeszkedünk a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési munkatervéhez.
A Szarvasi Rendőrkapitányság fő célkitűzései
I. Az állampolgárok együttműködési készségének, önvédelmi mechanizmusának
erősítése a bűncselekmények megelőzése érdekében. Tovább kell fejleszteni az
együttműködést
a
társszervekkel,
polgárőrszervezetekkel,
kisebbségi
önkormányzatokkal, és egyéb társadalmi szervezetekkel.
II. A bűnmegelőzés kiterjesztésével, valamint a társadalmi és civil szervezetek
együttműködésével törekedni kell a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában, és a
Nemzeti Drogellenes Stratégiában megfogalmazott szemlélet erősítésére.
III. A fiatalkorúak, gyermekkorúak bűnelkövetővé, és áldozattá válásának megelőzése.
IV. A bűnmegelőzésre kommunikációjának folyamatos fejlesztése, közvetlen lakossági és
intézményi tájékoztatás.
V. A kiemelt kockázatú csoportok (nők, időskorúak, gyermek- és fiatalkorúak) sértetté
válásának megelőzése.
VI. A bűnügyi helyzet ismeretében a lakosság széleskörű felvilágosítása, az áldozattá
válás megelőzése és elkerülése érdekében.
VII.
A bűnmegelőzési tevékenység hatékonyságának növelése érdekében jól bevált
projektek, programok folytatása.
VIII.
A családon belüli erőszak csökkentése, az időskorúak védelme, a gyermek- és
fiatalkori bűnözés korlátozása, visszaszorítása érdekében a bűnmegelőzési,
áldozatvédelmi, áldozatsegítő tevékenység teljesebbé tétele.
IX. Lakossági-, intézményi tájékoztatás, kommunikációs stratégia folytatása.
2016. évben az alábbi feladatok végrehajtását tervezzük
I. Gyermek- és ifjúságvédelem
Feladatok:
- Továbbfolytatjuk a rendőrség jelenleg is működő az "Iskola-rendőre”, és az „Iskolai
Bűnmegelőzési Tanácsadó” programját a kiemelten veszélyeztetett célcsoportokra
koncentrálva.
- Szorosabb együttműködésre törekszünk a kapitányság illetékességi területén lévő
gyermekotthonnal az áldozattá-elkövetővé válás, valamint az eltűnések számának
visszaszorítása érdekében.
- Kiemelt figyelmet fordítunk az iskolai bűnmegelőzési tanácsadói hálózat eredményes, széles
körű működtetésére.
- Fokozott figyelmet fordítunk a „Szülők és családok a Rendőrség kiemelt partnerei a
kábítószer-bűnözés megelőzésében” programtervben meghatározott feladatok végrehajtására,
működtetésére.
II. Drog-prevenció
Feladatok:
A kábítószer-ellenes tevékenységben a felderítés mellett a megelőzésre is ugyanolyan
hangsúlyt kell fektetni, szélesítve a felvilágosító tevékenységet. A lehetőségek függvényében,
illetőleg igény szerint kábítószer-ellenes kiállításokat, rendezvényeket, propaganda

előadásokat kell szervezni a tanuló ifjúság számára. Folytatni kell az együttműködést a
kábítószer ellen fellépő társadalmi szervezetekkel.
Nagyon fontos feladat a drogok iránti kereslet csökkentése, a fogyasztói igények
kialakulásának megelőzése, valamint az illegális szerek előállításának, forgalmának,
szállításának, és terjesztésének szűkítése.
Folyamatosan értékelni-elemezni kell a drogfogyasztás és a kábítószer-bűnözés alakulását.
Elemezni kell az érintett és veszélyeztetett korosztályok, csoportok jellemzőit, továbbá a
legelterjedtebb drogok megjelenési formáit és alkalmazási specifikumait.
III. Időskorúak védelme
Feladatok:
-Figyelemmel kell kísérni az időskorú sértettek számának alakulását, a sértetté válás okait,
objektív és szubjektív tényezőit, az elkövetési magatartásokban bekövetkező esetleges
változásokat. Amennyiben a számadat emelkedő tendenciát mutat, úgy kiemelt figyelmet kell
fordítani a veszélyeztetett csoportra.
-Kiemelt figyelmet kell fordítani a szépkorúakkal történő közvetlen kapcsolat kialakítására
számukra tartott preventív jellegű előadások megtartásával
-Szorosabb együttműködést kell kialakítani a történelmi egyházak képviselőivel.
IV. Családon belüli erőszak megelőzése, kezelése
Feladatok:
-Törekedni kell a családon belüli erőszak minél korábbi felismerésére, az időben történő
beavatkozásra, a segítségnyújtás lehetőségének megteremtésére, az érintettek e tárgyú
felvilágosítására, és a társszervek felé történő jelzésadási kötelezettség teljesítésére.
-Fokozott figyelmet kell fordítani a családon belüli erőszak körébe tartozó bűncselekmények
Robotzsaru rendszerben történő megfelelő rögzítésére.
-Szinten kell tartani a gyermekjóléti szolgálatokkal való együttműködést, és az
adatszolgáltatás folyamatosságát.
-Védőnői szolgálattal való szorosabb együttműködés a korai családon belüli erőszak
felismerése érdekében (elhanyagolás, kiskorú veszélyeztetése).
-Esetmegbeszéléseken történő részvétel, szükség szerint esetmegbeszélések kezdeményezése
a gyermekvédelmi feladatok hatékonyabb elvégzése érdekében.
V. Áldozatvédelem
Feladatok:
-Folytatni kell a fokozottan veszélyeztetett csoportok (így a gyermek-, fiatal-, és időskorúak)
körében végzett felvilágosító munkát az áldozattá válás elkerülése, megelőzése érdekében. Az
eddig kialakított kapcsolat-rendszerek nyújtotta lehetőséget kihasználva törekedni kell arra,
hogy az aktuális veszélyeztetettségi körülmények még szélesebb körben ismertté váljanak.
-A rendőrség tudomására jutott mindazon bűncselekmények esetében, melyek kapcsán az
áldozatsegítés, az érdekérvényesítés, illetőleg a kárenyhítés lehetősége felmerül, különös
gondot kell fordítani az érintettekre vonatkozó, az egyéni körülményeinek megfelelő és
színvonalas
tájékoztatásra, valamint a szükséges dokumentumok (igazolás) gondos
kiállítására.
-A rendőrség tudomására jutott azon bűncselekmények esetében, ahol az áldozatsegítés
lehetősége felmerül, különös gondot kell fordítani az egyéni körülményeknek megfelelő
tájékoztatásra.
-Az áldozatvédelem területén további szoros együttműködés a Békés Megyei Kormányhivatal
Áldozatsegítő Szolgálatával.

-A rendőrkapitányság áldozatvédelmi referense folyamatosan kísérje figyelemmel és
rendszerezze az illetékességi területeken előforduló jellemző áldozati magatartásokat a
bűncselekmények létrejöttét elősegítő okokat, körülményeket.
-Az áldozattá vált személyek „azonnali” tájékoztatása érdekében a járőr autókban aktuális
szóróanyagok elhelyezése.
VI. Vagyonvédelem
Feladatok:
Szükséges az illetékességi területen működő vagyonvédelmi vállalkozásokkal, valamint a
polgárőrszervezettel történő kölcsönös tájékoztatáson alapuló munkakapcsolat fenntartása.
Tömegkommunikáció útján folyamatos tájékoztatást kell adni a vagyon elleni bűnözés
jellemzőiről, formáiról, az egyes bűncselekmények elkövetését elősegítő okokról, és azok
megszüntetéséről, az új elkövetési, és áldozati magatartásokról.
VII. Állami, civil és társadalmi szervezetekkel való együttműködés
Feladatok:
-Az önkormányzatokkal, járási hivatalokkal, civil szervezetekkel történő szoros
együttműködés fenntartása, a bűnmegelőzésre irányuló törekvéseink érvényesítése, lakossági
és intézményi tájékoztatás , a kommunikációs stratégia folytatása.
-Az önkormányzatokkal, járási hivatalokkal és társzervekkel, a civil és társadalmi
szervezetekkel történő együttműködésben rejlő lehetőségek eredményesebb kiaknázása, a
kialakított kapcsolatrendszer sikeres működtetése és továbbfejlesztése.
-Lakossági, intézményi tájékoztatás szélesítése.
VIII. Kisebbséggel való együttműködés
Feladatok:
A lehetőségek függvényében szélesíteni, fenntartani szükséges a kapitányság közigazgatási
területén működő roma szervezetekkel kialakított kapcsolatokat, az együttműködés során
alkalmazva a párbeszédre törekvés, a konfliktuskezelés lehetséges speciális megoldásait.
IX. Fiatalkorú eltűntekkel kapcsolatos felülvizsgálati tevékenység
Feladatok:
Továbbra is szükséges a körözési tevékenység jogi hátterének megfelelő alkalmazása, a
hatékonyabb felülvizsgálati tevékenységgel a kiskorú eltűntek nagyobb arányú, illetve
gyorsabb felkutatásának elősegítése. Folyamatos kapcsolattartás lakás és gyermekotthonok
intézményeivel.
X. Médiatevékenység
Feladatok:
Továbbra is ki kell használni a média nyújtotta lehetőségeket. Folyamatos felvilágosító
munkát kell végezni annak érdekében, hogy az állampolgárok megismerjék azt a prevenciós
eszköztárat, mellyel megvédhetik saját magukat és értékeiket. Rendszeresen fel kell hívni a
figyelmet az aktuális, adott időszakhoz köthető bűnelkövetési formákra és a megelőzés
lehetőségeire.
VII. A települési önkormányzat és a civil szervezetek, alapítványok közötti együttműködés
keretében a következő feladatok, szolgáltatások ellátásában az alábbi szervezetek vesznek
részt (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció, stb):

-

-

-

2015. május 20. napján Gyomaendrőd Város részt vett a Kihívás Napján, ahol 2.
helyezést ért el. Ezen a programon nagy létszámmal vettek részt a város
sportszervezetei.
A „Gól-Suli” Alapítvány 2015. decemberében már 18. alkalommal rendezte meg a
nemzetközi gyermek labdarugó tornát (Szaloncukor Kupát)
A városi rendezvényeken rendszeresen részt vesz a Körösmenti Táncegyüttes
Alapítvány, a Színfolt Majorette Csoport, a Kner Tánc Sport Egyesület és a Rumba
Táncsport Egyesület,
Varga Mihály („Cibere”) szervezésében 40. alkalommal megrendezésre került a
Besenyszegi Gyermeknap,

Összegzés:
Gyermekvédelmi területen az állami feladatok ellátása jelentősen megnövekedett, jelentős
feladatot kapott az állami intézményrendszer. Teljes körű, átfogó kitekintésre ez a beszámoló
mindezek miatt nem alkalmas.

Gyomaendrőd, 2016. május 26.

Toldi Balázs
polgármester

11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. május 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Nyári napközis ellátás biztosítása
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 41. § és 94. § értelmében gondoskodnia kell a gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő
gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletének megszervezéséről, azon gyermekek számára, akiknek
szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való
részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.
A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik.
Ennek megfelelően az Önkormányzat a Térségi Szociális Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálatának közreműködésével nyári napközit szervez 6-14 éves korú gyermekek számára.
A nyári napközi igény felmérés szerint az alábbi igény merült fel a gyermekek napközbeni ellátására:
Kiküldött igénylőlapok száma: 1065 db
Visszaérkezett igénylőlapok száma: 36 db
Kis Bálint Általános Iskola: 17 db
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola: 10 db
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola: 9 db.
Az igénylések lebontását az alábbi táblázat tartalmazza:

Dátum
június 20- június 24.
június 27 – július 1
július 4. – július 8.
július 11. – július 15.
július 18. – július 22.
július 25. – július 29.
augusztus 1. – augusztus 5.
augusztus 8. – augusztus 12.

Alsó tagozatos (fő)
22
25
23
19
16
15
16
15

Felső tagozatos (fő)
0
1
0
0
0
0
0
0

Összesen (fő)
22
26
23
19
16
15
16
15

A napközis foglalkozások iránti igények felmérését követően, azok eredményeit tekintetbe véve az a döntés
született, hogy a nyári napközi keretein belül 2016. június 20. és augusztus 12. (8 hét) között, hétköznapokon 730-tól
1630-ig lesz biztosítva a gyermekek számára a felügyelet.
A nyári napközi helyszíne a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola ebédlője.
A költségeket illetően a szülőknek a napi háromszori étkezési (tízórai, ebéd, uzsonna) díjat kell előzetesen fizetniük
a Térségi Szociális Gondozási Központ konyhájának pénztáránál, melynek összege 815,- Ft/nap/fő, továbbá a
különböző programok belépő jegyeinek árai is a szülőket terhelik.
A nyári napközi feltételeiről az igény felmérési/jelentkezési lapon a szülőket a Térségi Szociális Gondozási Központ
tájékoztatta.
A gyermekek felügyeletéről a Térségi Szociális Gondozási Központ rendelkezésre álló személyi állományával
kívánja megoldani, így a foglalkoztatással kapcsolatban nem merülnek fel költségek.
Az előző évhez hasonlóan kézműves foglalkozásokat, benti és szabadtéri játékokat fürdőzést terveznek a
gyermekeknek. Az aktuális hétre vonatkozó programokról a hét első napján a helyszínen informálódhatnak a szülők.
A tábor költségeit a szülők és az önkormányzat közösen viselik. Az önkormányzatot terhelő költség az anyagok
költsége, kísérők belépő díjai kb 12.000,-Ft/hét.
2016. évben a nyári napközi megszervezésével kapcsolatos költség előreláthatólag mindösszesen 96.000,-Ft.
A nyári napközi megszervezésével kapcsolatban felmerülő költségek az oktatási vagyon működtetésére elkülönített
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keret terhére biztosíthatók.
A nyári napközi megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátása az Önkormányzat és a Térségi szociális
Gondozási Központ között az alábbiak szerint oszlik meg:
Az Önkormányzat biztosítja a nyári napközivel kapcsolatos költségeket. A Térségi Szociális Gondozási Központ
elvégezte az igényfelmérést, és ellátja a nyári napközi koordinálásának feladatait: kapcsolatot tart a szülőkkel, a
programok megszervezését.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a képviselő-testületnek
a szülői igények ismeretében a nyári napközis ellátás biztosítását 2016. június
20. – 2016. augusztus 12. közötti időszakban, azzal, hogy a nyári napközi
helyszíne a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Kollégiuma, Gyomaendrőd,
Fő út 42. sz. legyen.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a képviselő-testületnek
a szülői igények ismeretében a nyári napközis ellátás biztosítását 2016.
június 20. – 2016. augusztus 12. közötti időszakban, azzal, hogy a nyári
napközi helyszíne a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Kollégiuma,
Gyomaendrőd, Fő út 42. sz. legyen.

Döntési javaslat
"Nyári napközis ellátás biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 41. § és 94. §-ában szabályozott kötelezettségének eleget téve, a szülői igények
ismeretében nyári napközis ellátást biztosít 2016. június 20. – 2016. augusztus 12. közötti időszakban.
A nyári napközi helyszíne a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Kollégiuma, Gyomaendrőd, Fő út 42. sz.
A nyári napközivel kapcsolatos költségeket - a programokkal kapcsolatos egyéb dologi költségek – az oktatási
vagyon működtetésére elkülönített keret terhére biztosítja maximum 100.000,-Ft azaz egyszázezer forint összeg
erejéig.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Térségi Szociális Gondozási Központot a
nyári napközi koordinálási feladatainak elvégzésével.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. május 26-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, döntéseinek meghozatalára.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a Képviselőtestületnek a döntési javaslatok elfogadását, azzal, hogy a pozitív
egyenlegként jelentkező 500.246 Ft-ot a XIX. Nemzetközi Sajt és
Túrófesztivál költségeinek finanszírozására javasolja felhasználni.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a Képviselőtestületnek a döntési javaslatok előterjesztés szerinti elfogadását.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a Képviselőtestületnek a döntési javaslatok elfogadását azzal, hogy a pozitív
egyenlegként jelentkező 500.246 Ft-ot a XVIII. Gyomaendrődi Halfőző
Verseny költségeinek finanszírozására javasolja felhasználni.

1. döntési javaslat
"Beszámoló a XVIII. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt és Túrófesztiválról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kállai Ferenc Kulturális Központ XVIII.
Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt és Túrófesztiválról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Beszámoló a XVIII. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt és Túrófesztiválról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület 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 Képviselő-testület 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

9

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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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. május 26-i ülésére
Tárgy:

A Szent Antal Népház és a Kállai Ferenc Kulturális Központ vezetőinek
díjváltoztatási kérelme
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:
Tisztelt Képviselő – testület!

2016. február 1. napjával megkezdte működését a Szent Antal Népház és a Kállai Ferenc Kulturális Központ. Az
intézményvezetők áttekintették az általuk ellátandó feladatokat és az intézmény részéről biztosított szolgáltatások
díjtételeit.
A 2016. január 1. napjától alkalmazott díjakhoz képest módosítást a Szent Antal Népház intézményvezetője a Szent
Antal Zarándokház szállásdíjaiban, valamint a Bárka Halászati Látogatóközpont belépődíjaiban kezdeményez.
Szent Antal Zarandékház: új kategóriaként jelenne meg a gyermek - 3-14 éves korig - részére megállapított
szállásdíj 1.400 Ft/fő összeggel, így a 14 év feletti diákigazolvánnyal rendelkező diákoknak 1.600 Ft/főre
módosulna a fizetendő összeg.
Bárka Halászati Látogatóközpont: felnőtt belépődíj összege 650 Ft/főről 450 Ft/főre, a kedvezményes 520
Ft/főről 360 Ft/főre változna.
A Kállai Ferenc Kulturális Központ vezetője a Lélekkel a Körösök mentén projektelemek díjtételein javasol
módosítást (valamennyi projektelem felnőtt belépődíjának összege 650 Ft/főről 450 Ft/főre, a kedvezményes 520
Ft/főről 360 Ft/főre változna), továbbá a Körös Látogatóközpont terembérleti díja, illetve a csónakbérlés díjtétele
módosulna. Új elemként jelenik meg a Vízi színpad bérleti lehetősége 5.000 Ft/alkalommal.
2016. június 1. napjától az alábbi díjak alkalmazásának jóváhagyását kérik az intézményvezetők a fenntartótól.
Szent Antal Népház:
Az intézmény vezetője az egyes telephelyek nyitva tartásáról az alábbi tájékoztatást nyújtja.
Szent Antal Népház
5502 Gyomaendrőd,
Blaha Lujza út 21.
Szent Antal
Zarándokház
5502 Gyomaendrőd,
Blaha Lujza út 21.
Gyomai Táj- és
Alkotóház
5500 Gyomaendrőd,
Zrínyi Miklós út 2.
Endrődi Tájház és
Helytörténeti
Gyűjtemény
5502 Gyomaendrőd,
Sugár út 18-20.
Szent Antal
Kenyérsütőház
5502 Gyomaendrőd,
Szent Antal utca 4.
Bárka Halászati
Látogatóközpont

Hétfőtől-péntekig: 8-16-ig

A nyitva tartási időn kívül, valamint munkaszüneti és
ünnepnapokon előzetes egyeztetés alapján tartunk nyitva.

Hétfőtől-vasárnapig

A szálláshely a vendégfoglalás szerint a hét minden napján
0-24ig működik. A szállás elfoglalása az érkezés napján 20
óráig történik. A szálláshely ügyelet 0-24-ig működik.

Hétfőtől-vasárnapig. 8-16-ig
Előzetes bejelentkezésre
látogatható.

A telephelynek nincs folyamatos nyitva tartása, hanem az
igényekhez igazodva előzetes egyeztetés alapján tart
nyitva.

Turisztikai szezonban (május
Turisztikai szezonon kívül szeptember 1-április 30.)
1-augusztus 31.)
Hétfőtől-péntekig: 9-14-ig
Hétfőtől-péntekig:9-16.30-ig
Szombaton: 9-13-ig
Szombat: 9-13-ig

Hétfőtől-péntekig: 8-16-ig

A nyitva tartási időn kívül, valamint munkaszüneti és
ünnepnapokon előzetes egyeztetés alapján tartunk nyitva.

Turisztikai szezonban (május
Turisztikai szezonon kívül (szeptember 1-április 30.)
1-augusztus 31.)
Szerdától-szombatig: 9-13-ig.
Keddtől-péntekig: 13-18-ig
A nyitva tartási időn kívül, valamint munkaszüneti és
Szombaton: 9-13-ig
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5502 Gyomaendrőd,
Templom-zug 7701/1 hrsz Vasárnap: 9-13-ig

ünnepnapokon előzetes egyeztetés alapján tartunk nyitva.

1.
Szent Antal Népház
1.1 Rendszeresen (hetente, havonta) az intézményben működő civil szervezetek, csoportok részére:

bruttó ár
Megnevezés
fűtés
nélkül
fűtéssel
fűtés
nélkül
fűtéssel
fűtés
nélkül
fűtéssel

Konferencia terem
Földszinti terem
Klubterem

2016.06.01.-től
(forint/óra)
1.050
1.750
900
1.300
750
1.100

Fent említett bérleti díjak a bevételes rendezvényekre nem
vonatkoznak.
800

Szombat, vasárnap és ünnepnapi ügyeleti pótlék:
1.2 Kereskedelmi tevékenységek, valamint civil szervezetek, intézmények, cégek, vállalkozások és egyéb
tevékenységet folytatók belépődíjas rendezvényei részére:

bruttó ár
Konferencia terem, földszinti terem

Fűtés nélkül
Fűtéssel

Klubterem

Fűtés nélkül
Fűtéssel

Szombat, vasárnap és ünnepnapi ügyeleti pótlék

2016.06.01-től (forint/óra)
4.000
4.700
2.000
3.000
800

1.3 Egyéb, az előzőekbe nem tartozó rendezvények (pl.: tanfolyam, gyűlés, oktatás, előadás, megbeszélés):

Konferencia terem, földszinti terem

bruttó ár
Fűtés nélkül
Fűtéssel

Klubterem

Fűtés nélkül
Fűtéssel

Szombat, vasárnap és ünnepnapokon ügyeleti pótlék
2.

2016.06.01-től (forint/óra)
2.000
2.400

1.300
2.200
800

Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény, Gyomai Táj-és Alkotóház
bruttó ár

Teljes áru belépő
Kedvezményes belépő
Kézműves foglalkozás csoportos
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2016.06.01-től (forint/fő)
300
200
700

Kemencés sütő foglalkozás csoportos
Mézeskalács készítő foglalkozás csoportos
Csizmadia foglalkozás csoportos
Kemencés ételek bemutatója családi program
Falusi disznótor bemutató csoportos
3.

700
700
800
1.500
ár változó

Szent Antal Zarándokház

2016.06.01-től bruttó ár
10 és 8 személyes önálló fürdőszobával
Felnőtt
nem rendelkező szobák szállásdíja
2.000
Ft/fő/vendégéjszaka

Gyermek (3-14 éves)
1.400
Ft/fő/vendégéjszaka

Diák (14 évtől
diákigazolvánnyal)
1.600
Ft/fő/vendégéjszaka

2 ágyas (1+1 pótágy és 1 db 2 ágyas), saját fürdőszobával rendelkező szobaár

2016.06.01-től bruttó ár
Zarándokház ebédlő és udvari létesítmények, valamint Bárka Halászati
Látogatóközpont bérlete
Kereskedelmi tevékenységek, valamint civil szervezetek, intézmények, cégek,
vállalkozások és egyéb tevékenységet folytatók belépődíjas rendezvényei
részére
Egyéb, az előzőekbe nem tartozó (Pl.: hitéleti foglalkozás, tanfolyam, gyűlés,
oktatás, előadás, megbeszélés stb.) rendezvények
Szombat, vasárnap és ünnepnapokon
ügyeleti pótlék
4.

Fűtve
(forint/óra)

Fűtés nélkül
(forint/óra)

4.200

3.700

2.200

1.800

800

Szent Antal Kenyérsütő Ház

Csoportos gyermekfoglalkozások
Kemencés ételek bemutatója
(családi program)
5.

4.000 Ft/szoba

2016.06.01-től bruttó ár

800 forint/fő
1.500 forint/fő

Bárka Halászati Látogatóközpont

Belépődíj

2016.06.01-től bruttó ár
Teljes áru (Ft/fő)
450

Múzeumpedagógiai foglalkozás (csoportos)

Kedvezményes (Ft/fő)
360
700 Ft/fő

Kállai Ferenc Kulturális Központ :
1.
Rendszeresen (hetente, havonta) működő civil szervezetek, csoportok részére:
Kistermek
(30,32,47,52 és büfé előtti tér) és Körös Látogatóközpont
fűtés
nélkül
fűtéssel
Nagyterem (színházterem)
fűtés
nélkül
fűtéssel
első óra
további
órák
Szombat, vasárnap és ünnepnapi ügyeleti pótlék
A fent említett bérleti díjak a bevételes rendezvényekre nem vonatkoznak.
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2016.06.01-től bruttó ár
(Ft/óra)
1.050
1.500
2.100
6.000
3.800
800

2.
Kereskedelmi tevékenységek, valamint civil szervezetek, intézmények cégek vállalkozások és egyéb
tevékenységet folytatók belépődíjas rendezvényei részére:
Kistermek
2016.06.01-től bruttó ár
(30,32,47,52 és büfé előtti tér) és Körös Látogatóközpont
(Ft/óra)
fűtés
4.000
nélkül
fűtéssel
4.700
Nagyterem (színházterem)
fűtés
4.700
nélkül
fűtéssel
első óra
6.200
további
5.400
órák
Szombat, vasárnap és ünnepnapi ügyeleti pótlék
800
3.
Egyéb az előzőekbe nem tartozó (pl. tanfolyam, gyűlés, oktatás, előadás, megbeszélés stb.)
rendezvények:
Kistermek
2016.06.01-től bruttó ár
(30,32,47,52 és büfé előtti tér) és Körös Látogatóközpont
(Ft/óra)
fűtés
2.000
nélkül
fűtéssel
2.400
Nagyterem (színházterem)
fűtés
3.000
nélkül
fűtéssel
első óra
6.200
további
4.800
órák
Szombat, vasárnap és ünnepnapi ügyeleti pótlék
800
4.

Lélekkel a Körösök mentén projektelemekhez kapcsolódóan az alábbi díjtételek alkalmazandók:
2016.06.01-től
Körös Látogatóközpont
bruttó ár
Belépő (felnőtt)
450 Ft/fő
Belépő (14 év alatt, nyugdíjas igazolvánnyal, valamint
360 Ft/fő
csoportos 10 fő felett)
Erzsébet Ligeti Kilátó és
Belépő (felnőtt)
450 Ft/fő
Lombkorona sétány
Belépő (14 év alatt, nyugdíjas igazolvánnyal, valamint
360 Ft/fő
csoportos 10 fő felett)
Csónak bérlés (nyitvatartási időn belül 1 órára) max.: 4
1.600 Ft/csónak
fő
Csónak bérlés (teljes nyitvatartási időre, 10 és 18 óra
között)
4.000 Ft/csónak
max.: 4 fő
Esküvő alapár:
1 asztal díszterítővel + 10 szék +
Rendezvény tér (Vízi színpad)
5.000 Ft/alkalom
elektromos áramvételi lehetőség + ügyelet (max. 3 óra)
Egyéb rendezvény megegyezés szerint.

Kérem a Tisztelt testületet szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és a döntési javaslatokban foglaltakat elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság az alábbi módosításokkal javasolja a döntési javaslatok elfogadását: A
Bárka Halászati Látogatóközpont nyitva tartása a szezonban legyen biztosítva
vasárnaponként is, továbbá a Bárka Halászati Látogatóközpont bérbe vételi
lehetőségét is biztosítsuk, a bérleti díj összege legyen azonos a Szent Antal
Zarándokház ebédlő és udvari létesítmények esetén alkalmazott bérleti díjak
összegeivel.
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1. döntési javaslat
""Szent Antal Népház által alkalmazott díjtételek 2016. 06.01-től" "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Antal Népház által alkalmazott díjtételeket az
alábbi összegekkel fogadja el 2016. június 1-jétől:
1.
Szent Antal Népház
1.1 Rendszeresen (hetente, havonta) az intézményben működő civil szervezetek, csoportok részére:

Megnevezés
fűtés
nélkül
fűtéssel
fűtés
nélkül
fűtéssel
fűtés
nélkül
fűtéssel

Konferencia terem
Földszinti terem
Klubterem

bruttó ár
2016.06.01.-től
(forint/óra)
1.050
1.750
900
1.300
750
1.100

Fent említett bérleti díjak a bevételes rendezvényekre nem
vonatkoznak.
800

Szombat, vasárnap és ünnepnapi ügyeleti pótlék:
1.2 Kereskedelmi tevékenységek, valamint civil szervezetek, intézmények, cégek, vállalkozások és egyéb
tevékenységet folytatók belépődíjas rendezvényei részére:

Konferencia terem, földszinti terem

Fűtés nélkül
Fűtéssel

Klubterem

Fűtés nélkül
Fűtéssel

Szombat, vasárnap és ünnepnapi ügyeleti pótlék

bruttó ár
2016.06.01-től (forint/óra)
4.000
4.700
2.000
3.000
800

1.3 Egyéb, az előzőekbe nem tartozó rendezvények (pl.: tanfolyam, gyűlés, oktatás, előadás, megbeszélés):

Konferencia terem, földszinti terem

bruttó ár
Fűtés nélkül
Fűtéssel

Klubterem

Fűtés nélkül
Fűtéssel

Szombat, vasárnap és ünnepnapokon ügyeleti pótlék
2.

Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény, Gyomai Táj-és Alkotóház
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2016.06.01-től (forint/óra)
2.000
2.400

1.300
2.200
800

bruttó ár

2016.06.01-től (forint/fő)
300
200
700
700
700
800
1.500
ár változó

Teljes áru belépő
Kedvezményes belépő
Kézműves foglalkozás csoportos
Kemencés sütő foglalkozás csoportos
Mézeskalács készítő foglalkozás csoportos
Csizmadiafoglalkozás csoportos
Kemencés ételek bemutatója családi program
Falusi disznótor bemutató csoportos
3.

Szent Antal Zarándokház

2016.06.01-től bruttó ár
10 és 8 személyes önálló fürdőszobával
Felnőtt
nem rendelkező szobák szállásdíja
2.000
Ft/fő/vendégéjszaka

Gyermek (3-14 éves)
1.400
Ft/fő/vendégéjszaka

Diák (14 évtől
diákigazolvánnyal)
1.600
Ft/fő/vendégéjszaka

2 ágyas (1+1 pótágy és 1 db 2 ágyas), saját fürdőszobával rendelkező szobaár

2016.06.01-től bruttó ár
Zarándokház ebédlő és udvari létesítmények, valamint Bárka Halászati
Látogatóközpont bérlete
Kereskedelmi tevékenységek, valamint civil szervezetek, intézmények, cégek,
vállalkozások és egyéb tevékenységet folytatók belépődíjas rendezvényei
részére
Egyéb, az előzőekbe nem tartozó (Pl.: hitéleti foglalkozás, tanfolyam, gyűlés,
oktatás, előadás, megbeszélés stb.) rendezvények
Szombat, vasárnap és ünnepnapokon
ügyeleti pótlék
4.

Fűtve
(forint/óra)

Fűtés nélkül
(forint/óra)

4.200

3.700

2.200

1.800

800

Szent Antal Kenyérsütő Ház

2016.06.01-től bruttó ár
Csoportos gyermekfoglalkozások
Kemencés ételek bemutatója
(családi program)
5.

4.000 Ft/szoba

800 forint/fő
1.500 forint/fő

Bárka Halászati Látogatóközpont

Belépődíj

2016.06.01-től bruttó ár
Teljes áru (Ft/fő)
450

Múzeumpedagógiai foglalkozás (csoportos)

Kedvezményes (Ft/fő)
360
700 Ft/fő

Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 06. 01.
Felelős: Dr. Szonda István
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
2. döntési javaslat
""Kállai Ferenc Kulturális Központ által alkalmazott díjtételek 2016. 06.01-től" "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kállai Ferenc Kulturális Központ által alkalmazott
díjtételeket az alábbi összegekkel fogadja el 2016. június 1-jétől:
1.
Rendszeresen (hetente, havonta) működő civil szervezetek, csoportok részére:
Kistermek
(30,32,47,52 és büfé előtti tér) és Körös Látogatóközpont
fűtés
nélkül
fűtéssel
Nagyterem (színházterem)
fűtés
nélkül
fűtéssel
első óra
további
órák
Szombat, vasárnap és ünnepnapi ügyeleti pótlék

2016.06.01-től bruttó ár
(Ft/óra)
1.050
1.500
2.100
6.000
3.800
800

A fent említett bérleti díjak a bevételes rendezvényekre nem vonatkoznak.
2.
Kereskedelmi tevékenységek, valamint civil szervezetek, intézmények cégek vállalkozások és egyéb
tevékenységet folytatók belépődíjas rendezvényei részére:
Kistermek
2016.06.01-től bruttó ár
(30,32,47,52 és büfé előtti tér) és Körös Látogatóközpont
(Ft/óra)
fűtés
4.000
nélkül
fűtéssel
4.700
Nagyterem (színházterem)
fűtés
4.700
nélkül
fűtéssel
első óra
6.200
további
5.400
órák
Szombat, vasárnap és ünnepnapi ügyeleti pótlék
800
3.
Egyéb az előzőekbe nem tartozó (pl. tanfolyam, gyűlés, oktatás, előadás, megbeszélés stb.)
rendezvények:
Kistermek
2016.06.01-től bruttó ár
(30,32,47,52 és büfé előtti tér) és Körös Látogatóközpont
(Ft/óra)
fűtés
2.000
nélkül
fűtéssel
2.400
Nagyterem (színházterem)
fűtés
3.000
nélkül
fűtéssel
első óra
6.200
további
4.800
órák
Szombat, vasárnap és ünnepnapi ügyeleti pótlék
800
4.

Lélekkel a Körösök mentén projektelemekhez kapcsolódóan az alábbi díjtételek alkalmazandók:
2016.06.01-től
Körös Látogatóközpont
bruttó ár
Belépő (felnőtt)
450 Ft/fő
Belépő (14 év alatt, nyugdíjas igazolvánnyal, valamint
360 Ft/fő
csoportos 10 fő felett)
Erzsébet Ligeti Kilátó és
Belépő (felnőtt)
450 Ft/fő
Lombkorona sétány
Belépő (14 év alatt, nyugdíjas igazolvánnyal, valamint
360 Ft/fő
csoportos 10 fő felett)
Csónak bérlés (nyitvatartási időn belül 1 órára) max.: 4
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Rendezvény tér (Vízi színpad)

fő
Csónak bérlés (teljes nyitvatartási időre, 10 és 18 óra
között)
max.: 4 fő
Esküvő alapár:
1 asztal díszterítővel + 10 szék +
elektromos áramvételi lehetőség + ügyelet (max. 3 óra)
Egyéb rendezvény megegyezés szerint.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 06. 01.
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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1.600 Ft/csónak
4.000 Ft/csónak

5.000 Ft/alkalom

14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. május 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2015. évi gazdalkodásának utóellenőrzése
Tóthné Gál Julianna
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 154/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozatában a
Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nél a 2015. évi nagy összegű veszteség miatt belső ellenőrzés lefolytatását rendelte el.
A Képviselő-testületi határozat alapján az önkormányzat külön megbízási szerződést kötött Bencze Lajosné
okleveles könyvvizsgáló és belső ellenőrrel a Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonában lévő
GYOMASZOLG IPARI PARK Kft 2015. évi gazdálkodásának az éves beszámolóban kimutatott veszteség okának
vizsgálatára, belső ellenőrzés lefolytatására. A megbízási szerződés 2016. április 25. napjától 2016. május 10.
napjáig tartó határozott időre került megkötésre, a feladat ellátásáért járó megbízási díj összege 100.000 Ft, mely
tartalmazza az áfát is.
A belső ellenőr a vizsgálatot határidőben elvégezte, a belső ellenőrzési jelentést megküldte az önkormányzat
részére, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a T. Képviselő-testület, hogy a belső ellenőrzési jelentést tárgyalja meg és hozza meg döntését.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a GYOMASZOLG IPARI PARK KFT 2015. évi gazdálkodásának az éves
beszámolóban kimutatott veszteség okának vizsgálatáról készült belső ellenőrzési
jelentés tudomásul vételét azzal, hogy vizsgálják meg a belső ellenőrzési jelentés
összegzésében kimutatott 53 millió Ft-os vagyonvesztés objektív és szubjektív
okait.

Döntési javaslat
"A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2015. évi gazdalkodásának utóellenőrzése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a GYOMASZOLG IPARI PARK Kft
2015. évi gazdálkodásának az éves beszámolóban kimutatott veszteség okának vizsgálatáról készült belső
ellenőrzési jelentést azzal, hogy vizsgálják meg a belső ellenőrzési jelentés összegzésében kimutatott 53 millió Ft-os
vagyonvesztés objektív és szubjektív okait.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

51

15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. május 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Liget Fürdő Nonprofit Kft. fejlesztési támogatás kérelme
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. évben két alkalommal, a januári és a márciusi
ülésén is tárgyalta a Fürdő fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket. A 28/2016. (I.28.) Gye. Kt. határozatában arról
döntött, hogy támogatja a Fürdő vezetésének azon elképzelését, hogy a rövid távon megvalósítandó fejlesztési
tervek között szerepeljen egy csúszdapark kialakítása.
Ezt követően a márciusi ülésen a testület két cég csúszdapark kialakítására vonatkozó ajánlatát ismerhette meg.
Szakértői vélemények alapján az Eleven Kft. által kidolgozott alternatívák tűntek hosszú távon turisztikai és
gazdaságossági szempontból is előnyösebbnek. A projekt megvalósításához folyamatban van a pályázati
lehetőségek vizsgálata.
A testületi döntéseknek megfelelően a Fürdő vezetője a tender és kiviteli tervezői munkák elvégzésére árajánlatot
kért be Nagy Árpád építész-tervezőtől az Eleven Kft. által kidolgozott 6 csúszdából álló alternatívára. A beérkezett
árajánlat összege bruttó 2.360.000 Ft.
A Fürdő vezetője kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, melyben kéri a tervezői munka költségeinek részbeni
finanszírozását. Az Önkormányzattól kért támogatási hozzájárulás összege 1.180.000 Ft, a terv költségének
fennmaradó 50%-át a Liget Fürdő Kft. saját bevételeiből biztosítja.
A Liget Fürdő Kft. kérelme és a tervező árajánlata az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság azzal a kiegészítéssel javasolja a támogatás biztosítását, hogy
amennyiben a Liget Fürdő Kft. sikeresen pályázik csúszdapark létesítésére és a
pályázatban elszámolható tételként jelenik meg a tender és kiviteli terv költsége,
abban az esetben köteles az önkormányzat részére a tervhez biztosított
támogatás összegét visszatéríteni.

Döntési javaslat
"A liget Fürdő Kft. kérelmének támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyt ad a Liget Fürdő Nonprofit Kft. kérelmének és
1.180.000 Ft összegben felhalmozási támogatást biztosít az esetlegesen megvalósuló csúszdapark tender és kiviteli
terveinek elkészítéséhez. A támogatás folyósításának feltétele a teljesítés igazolással ellátott számla és a munka
elvégzésére vonatkozó szerződés másolatának önkormányzat részére történő megküldése. A támogatás forrását
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete
8. mellékletének 76. sorában Fürdő pályázati saját erő jogcímen megtervezett keretből biztosítja. Amennyiben a
Liget Fürdő Kft. sikeresen pályázik csúszdapark létesítésére és a pályázatban elszámolható tételként jelenik meg a
tender és kiviteli terv költsége, a Fürdő köteles a most biztosított 1.180.000 Ft összegű támogatást az Önkormányzat
részére visszatéríteni.
Határidők, felelősök:
Határidő: értelem szerint
Felelős: Gera Krisztián
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. május 26-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

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság az előterjesztés határozati javaslatok szerinti elfogadását
javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek.

Városfenntartó, Környezetvédelmi
és Mezőgazdasági Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság az
előterjesztés határozati javaslatok szerinti elfogadását javasolja a
Tisztelt Képviselő-testületnek.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság az előterjesztés határozati javaslatok szerinti elfogadását
javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek.

1. döntési javaslat
"Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal komplex energetikai fejlesztésére"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
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A Képviselő-testület 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.
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 Képviselő-testület 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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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. május 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Katona József utca 54. szám alatti önkormányzati ingatlan hasznosítása
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Neibort Sándor kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, mely szerint meg kívánja vásárolni vagy bérelné az
önkormányzat tulajdonát képező Gyomaendrőd, Katona József út 54. szám alatti – a Gyomai köztemetőben
található - lakóházat. Neibort Sándor sírkőfaragó az épületet a tevékenységével kapcsolatban raktározásra és
bemutató céljára kívánja használni.
Az épület hasznosításával kapcsolatban a temetőt üzemeltető Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. tájékoztatása
alapján van jelentkező a temető gondnoki állás betöltésére, ennek megfelelően szükség van a szolgálati lakásra.
A lakóépület a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012.(X.29.) önkormányzati rendelet
alapján szolgálati bérlakásként funkcionál, a mindenkori temető gondnok részére. Az épület műszaki állapota jó, a
fürdőszoba részleges felújításra szorul. A szolgálati lakás jelenleg üres.
A szolgálati bérlakások esetében a bérlő kijelölés joga a munkáltató javaslata alapján a Képviselő-testületet illeti
meg. A bérleti jogviszony a bérlő munkaviszonyának fennállásáig tart.
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet egyes
szabályozásai a szolgálati bérlakásokra vonatkozóan az alábbiak:
1. 7. § (1) Önkormányzati lakás nem lakás céljára nem adható bérbe.
2. 13. § (2) Szolgálati jelleggel önkormányzati lakás annak a személynek adható bérbe, aki az Önkormányzat
intézményeivel közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban áll.
3. 14. § (1) Két hónapja üresen álló szolgálati bérlakás - amennyiben szolgálati jelleggel illetve közérdekből a
bérlakásra nincs igény - egy évre bérbe adható.
Fent leírtakra tekintettel a szolgálati bérlakás Neibort Sándor kérelmezőnek raktározás és bemutató céljából nem
adható bérbe a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet
alapján.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy utasítsa el Neibort
Sándor kérelmét. A lakóingatlan a továbbiakban is szolgálati
bérlakásként álljon rendelkezésre.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy utasítsa el Neibort
Sándor kérelmét. A lakóingatlan a továbbiakban is szolgálati
bérlakásként álljon rendelkezésre.

Döntési javaslat
"A Katona J. u. 54. szám alatti ingatlan hasznosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Neibort Sándor Gyomaendrőd, Napkeleti u.
26. szám alatti lakos kérelmét, tekintettel arra, hogy az 5500 Gyomaendrőd, Katona József u. 54 szám (3750 hrsz.)
alatti ingatlanon lévő 63 m2 alapterületű önkormányzati bérlakást a lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet alapján szolgálati bérlakásként kívánja
hasznosítani.
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 05. 26.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. május 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Templom – zugi 7701/4 hrsz.-ú ingatlan földterülete 2882/3062 tulajdoni
hányad értékesítésére benyújtott pályázat értékélése
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 Roszik Ivett Kitti 5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. u. 78. szám alatti lakos nyújtotta be ajánlatát. Roszik
Ivett Kitti nyilatkozott a pályázati feltételek elfogadásáról. Az ingatlan vételárára bruttó 4.600.000,- Ft összegű
ajánlatot tett.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
határozati javaslat elfogadását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
határozati javaslat elfogadását.

Döntési javaslat
"A beérkezett pályázat elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület 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 Roszik Ivett Kitti 5500
Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. u. 78. szám alatti lakos 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 Roszik Ivett Kitti 5500
Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. u. 78. szám alatti lakos beérkezett ajánlatát eredményesnek nyilvánítja.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Roszik Ivett Kitti 5500 Gyomaendrőd, BajcsyZs. u. 78. szám alatti lakos 7701/4 hrsz.-ú ingatlan földterülete 2882/3062 tulajdoni hányad megvásárlására tett
ajánlatát az alábbi feltételek mellett.
1.
Vételár: 4.600.000,- Ft,
2.
A vételár megfizetése legkésőbb az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg történik,
3.
Az adásvételi szerződés elkészíttetése, az ügyvédi költség a földhivatali eljárás díjai a 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: 2016. 06. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. május 26-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

A Bizottság javasolja az ingatlanon lévő I. számú főépület bérbeadását a
következő módosítással. Az Önkormányzat
havi közüzemi díjakat
továbbszámlázással számlázza ki a Bérlő részére.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és

A Bizottság javasolja az ingatlanon lévő I. számú főépület bérbeadását a
következő módosításokkal. Az Önkormányzat havi közüzemi díjakat
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Közbeszerzési Bizottság

továbbszámlázással számlázza ki a Bérlő részére. Továbbá a haszonkölcsön
szerződésben
kerüljön
kikötésre
50.000,Ft
összegű
óvadék
mellékkötelezettségként.

Döntési javaslat
"Épület haszonkölcsönbe adása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület 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 épületet 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 ingyenesen 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. A Kölcsönvevő Kölcsönadó részére legkésőbb jelen haszonkölcsön szerződés aláírásának napjáig 50.000,- Ft,
azaz: Ötvenezer forint óvadék összegét kell átutalnia az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett
53200125-11062402 számlára. A haszonkölcsön szerződés aláírása előtt a pénzintézet által kiadott bizonylattal
igazolni kell az óvadék átutalásának tényét, vagy annak elindítását.
5. Felek rögzítik, hogy az óvadék összegével a haszonkölcsön szerződés megszűnése esetén egymással
elszámolnak. Az óvadékból a haszonkölcsön szerződés megszűnése esetén Kölcsönadó levonhatja a be nem
fizetett Kölcsönvevőt terhelő költségeket, azok kamatait, továbbá a bérleményben okozott kárt is. A fentiek után
fennmaradó összeget Kölcsönvevő részére Kölcsönadó elszámolás keretében köteles megfizetni. Kölcsönadó
tudomásul veszi ugyanakkor, hogy az óvadék kifejezetten a haszonkölcsön szerződés megszűnése esetére a ki nem
fizetett Kölcsönvevőt terhelő költségek és károk helyreállításának költsége és biztosításaként szolgál, ezért ezt az
összeget saját célra nem használhatja fel.
6.
Kölcsönvevő az ingatlant roma fiatalok képzésére, rendezvények megtartására és egyéb közösségi célok
megvalósításához használhatja.
7. A Kölcsönvevő az ingatlanon építési-átalakítási munkálatokat csak a Kölcsönadó előzetes írásos hozzájárulása
alapján végezhet, ide nem értve a szokásos javítási, karbantartási munkákat.
8.
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.
61

9. A Kölcsönvevő a használatba 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.
10.
A Kölcsönvevő jelen szerződés megszűnésekor vagy felbontásakor köteles az ingatlant rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban visszaadni.
11. Kölcsönadó az előző havi közüzemi díjakról köteles számlát kiállítani, amelynek összegét a Kölcsönvevő
köteles banki átutalással, 15 napos fizetési határidővel a Önkormányzat Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél
vezetett 53200125-11062402 számú számlájára megfizetni.
Jelen szerződés 2. sz. mellékletében az átadáskori mérőóra-állások rögzítésre kerülnek.
12. Kölcsönadó az összes tárgyhavi felmerülő, Kölcsönvevőt terhelő költségekről részletes elszámolást köteles
készíteni és az erről szóló bizonylatok másolatával azokat tárgyhavi számlájához mellékelni.
13. A Kölcsönadó kötelezi magát, hogy jelen szerződés időtartama alatt az ingatlanra általános épületbiztosítást
köt, illetve a meglévő biztosítást hatályban tartja.
14. A Kölcsönvevő vállalja, hogy az ingatlanra eső közterheket megfizeti.
15. A szerződést a Kölcsönadó az írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 8 munkanapon belül felmondhatja, ha
15.1. a Kölcsönvevő a rendelkezésére bocsátott ingatlanban nem az ingyenes használatra jogosító tevékenységet
végzi,
15.2. a haszonkölcsön meghatározott célja lehetetlenné vált
15.3. a Kölcsönvevő a 11. pontban meghatározott költségeket nem fizeti meg,
15.4. a Kölcsönvevő a szerződésben vállalt, vagy a jogszabályban előírt lényeges kötelezettségét nem teljesíti,
15.5. a Kölcsönvevő az ingatlant rongálja, rendeltetésellenesen vagy szerződésszegően használja
16. A szerződést a Kölcsönvevő 8 munkanapon belül írásban mondhatja fel.
17. 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

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

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

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: 2016. 07. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. május 26-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

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
határozati javaslat elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság nem javasolja a Képviselő-testületnek a
határozati javaslat elfogadását.

Döntési javaslat
"Tetőjavítás támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1
szám (1588 hrsz.) alatti épület hátsó épületrészének tetőszerkezetének javítását. A beruházás költségeinek 50 %-át
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vállalja. A bruttó 2.564.978 Ft finanszírozására a 2015. évi szabad maradványt jelöli ki. A Képviselő-testület
felhatalmazza Toldi Balázs polgármester a beruházással kapcsolatos okiratok aláírására, jognyilatkozatok
megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. május 26-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

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslat
elfogadását azzal, hogy a beszerzési eljárás során a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft, a Körösi Vízgazdálkodási Társulat és a Körös
Berettyói Vízgazdálkodási Társulat is kerüljön meghívásra.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslat
elfogadását.

Döntési javaslat
"Tereprendezés támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Losonczy utcai záportározó
tereprendezési munkáinak elvégzését és a munkálatok finanszírozására 3,2 millió forintot különít el a Belvíz III.
beruházás többlet támogatásából származó 9.800.761 Ft terhére azzal, hogy a beszerzési eljárás során a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft, a Körösi Vízgazdálkodási Társulat és a Körös Berettyói Vízgazdálkodási Társulat is
kerüljön meghívásra.
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 08. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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22. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. május 26-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

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek a tájékoztató tudomásul vételét.

Döntési javaslat
"2016. évi szúnyoggyérítési feladatok"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi szúnyoggyérítési feladatokról szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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23. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. május 26-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

A Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a vizsgálat alá
vetett lehetőségek kidolgozása, azok véglegesítése, konkrét számokkal
való alátámasztása a későbbiek folyamán kerüljön előterjesztésre.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság tárgyalta az előterjesztést és egyhangúan javasolja a döntés
elfogadását.

Döntési javaslat
"Tájékoztató az üdülőingatlanok szemétszállításáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

69

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az üdülő ingatlanok
hulladékgazdálkodásával kapcsolatos tájékoztatót.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 06. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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24. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. május 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolója
Nyíri Szmolár Eszter
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2016. április 27-én tárgyalta a Körös-szögi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban Nonprofit Kft.) 2015. évi beszámolóját. A Társulási előterjesztés,
a határozatról szóló kivonat jelen előterjesztés melléklete. A beszámolót - melyet előzetesen a Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága is tárgyalt (delegált Tag Betkó József) - a Társulás egyhangúan elfogadta azzal, hogy a
tőkevesztést 3 hónapon belül pótolni kell.
A tőkevesztés kizárólag Kondoros város és Szarvas város kapcsán merül fel, ők állnak közvetlenül közszolgáltatói
jogviszonyban a Nonprofit Kft-vel. A Társulási ülésen elhangzottak szerint a tőkevesztés pótlása a két nevezett város
felelőssége, jogi és pénzügyi megoldása őket terheli, ezért további tárgyalásokat igényel.
A beszámolót a Társulás tag önkormányzatinak is szükséges jóváhagynia.
Kérem az előterjesztés megtárgyalását, a döntés meghozatalát!
Döntési javaslat
"Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata megismerte és elfogadja a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2015. évről készített beszámolóját azzal, hogy a tőkevesztést az érintett városoknak 3 hónapon belül pótolniuk kell.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 07. 27.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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25. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. május 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Békés Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtása
Megyeri László aljegyző
Dr. Uhrin Anna jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 133. § (3) bekezdése szerint a
kormányhivatal szakmai segítséget nyújt az érintett részére az általa alkalmazandó jogszabályok tartalmával
összefüggésben az érintett jogszerű működése céljából.
Békés Megyei Kormányhivatal a melléklet szakmai segítségnyújtás tárgyú levélben keresett meg, hogy
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II.
26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: HÉSZ) több ponton Alaptörvény-ellenes, illetve törvényellenes
szabályozást tartalmaz, mivel megismétli magasabb szintű jogforrások szabályait, vagy olyan szabályokat tartalmaz
amelyre nem kapott felhatalmazást a jogalkotó.
Békés Megyei Kormányhivatal törvényességet szolgáló szakmai segítségnyújtása az értékelésem szerint is
megalapozott, azt elfogadjuk.
Mi magunk is rámutattunk már, hogy szükséges a helyi joganyag deregulációja, illetve átfogó felülvizsgálata a
magasabb szintű jogforrásokkal való harmonizálás érdekében. Ennek érdekében az elmúlt testületi ülésen már
megkezdődött az átfogó felülvizsgálat első lépése a végrehajtott és szabályozási indokoltságot vesztett rendeletek
hatályon kívül helyezésével.
Mint ismeretes jelenleg már folyik a HÉSZ, valamint az annak mellékletét képező Szabályozási Terv, azaz a
Településrendezési Eszközök 6. és 7. számú módosításának eljárási folyamata.
A folyamat hosszadalmasabb eljárása és eltérő célja miatt azt, javasoljuk, hogy még ez ezt lezáró norma alkotás
előtt végezze el a Képviselő-testület a szakmai segítségnyújtásban feltárt törvényességi ellentmondás feloldását,
tekintettel arra is, hogy ez közvetlenül nem érinti a TESZK jelenlegi módosítási eljárását.
Bízza meg a Képviselő-testület az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot, hogy
a júniusi ülésre terjessze be a HÉSZ módosító rendelet tervezetét.
Döntési javaslat
"Békés Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Békés Megyei Kormányhivatalnak a város
helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II.26.) önkormányzati rendelete kapcsán küldött szakmai segítségnyújtás
tárgyú levélében jelzett, a rendelet szabályait érintő Alaptörvény-ellenességre, illetve törvényellenes szabályozásra
mutató észrevételét.
A Képviselő-testület megbízza az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot, hogy a
júniusi ülésre terjessze be a HÉSZ módosító rendelet tervezetét.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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26. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. május 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Együttműködési megállapodás a Szent István Egyetemmel, TOP-3.2.2-15 pályázat
benyújtása napelempark létrehozása érdekében
Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
2016. március 23-án, a Széchenyi 2020 keretében megjelentek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-3.2.2-15 pályázati felhívása, Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló
energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében
címmel.
A TOP-3.2.2-15 pályázati felhívás keretében az alábbi támogatható tevékenységek megvalósítására van lehetőség:
Saját (közcélú) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése biomassza alapú megújuló energiával
Saját (közcélú) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése geotermikus energiával
Napenergia alapú villamos erőművek létrehozása saját (közcélú) villamosenergia-igény kielégítése céljából
Jelen felhívás keretében kizárólag 100 % önkormányzati tulajdonú, vagy 100% önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaság kizárólagos tulajdonában lévő, közcéllal működtetett intézményeknek helyt adó épületek és kapcsolódó
infrastruktúrájuk saját (közcélú) energiaigényének kielégítése támogatott. Pályázatot lehet benyújtani Alap- és
középfokú oktatási intézmények és kapcsolódó épületeik: iskolaépület, kollégium, tornaterem, tanműhely, Kulturális
és művészeti oktatást végző intézmények, Művelődési házak, színházak, egyéb, rendszeresen használt közösségi
terek, Kulturális-, tudományos kiállítótermek, múzeumok, könyvtár, levéltár, Klubok, foglalkoztatók, Közigazgatási
funkciót ellátó hivatali intézmények, Idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona,
fogyatékos személyek otthona, valamint hajléktalanok otthona, Közcélú, nem professzionális sporthoz kötődő
sportlétesítmények, fedett uszodák, közcélú szabadidős létesítmények, Szociális-, egészségügyi- és köznevelési,
óvodai, bölcsődei szolgáltatást végző intézmények megújuló energiával történő ellátására. A pályázat összeállítása
megkezdődött, jelenleg az adatgyűjtés, és egyeztetések zajlanak, a pályázat pontos műszaki tartalmának
kialakítása még folyamatban van.
Lényeges megemlíteni azt is, hogy Napenergia alapú villamos erőművek létrehozása saját (közcélú)
villamosenergia-igény kielégítése céljából projekt megvalósítása esetén a pályázati felhívás 3.2. pontja értelmében a
termelőnek és fogyasztónak oly módon kell a közműszolgáltató hálózatára csatlakozniuk, hogy a megvalósítás,
illetve az üzemeltetés során fontos szempontot jelent, hogy éves szinten a projekt nem lehet jövedelemtermelő!
A felhívás főbb paraméterei:
Támogatási keret Békés megyében:
Támogatási kérelmek benyújtásának időtartama:
Projekt megvalósítására rendelkezésre álló idő:
Igényelhető vissza nem térítendő támogatás:
Támogatási intenzitás:
Támogatási kérelmek várható száma:

900 millió Ft
2016.04.22.-2016.06.07
36 hónap
50-700 millió Ft
100 %
3-4

Projektötlet: A konstrukció keretében lehetőség van az Önkormányzat intézményrendszerének villamos energia
ellátás biztosítására napelempark megépítésével.
A Napelempark megvalósításához Önkormányzatunk nem rendelkezik megfelelő szakmai kapacitással, ezért
Polgármester Úr felvette a kapcsolatot a Gödöllői Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karával, melynek
eredményeként elkezdődött a projekt megvalósítása érdekében egy együttgondolkodási folyamat. Ennek
eredményeként összeállításra került egy együttműködési megállapodás, mely pénzügyi kötelezettségvállalást nem
tartalmaz, viszont lehetőséget teremt a pályázat pontos összeállítására, és benyújtására. Az együttműködési
megállapodás jelen előterjesztés elválaszthatatlan részét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését.
1. döntési javaslat
"TOP-3.2.2-15 pályázat benyújtása napelempark létrehozása érdekében"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-3.2.2-15
Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló
energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében című kiírásra, Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
intézményrendszerének villamos energia ellátás biztosítása érdekében napelempark
megépítésével.
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. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
2. döntési javaslat
"Együttműködési megállapodás a Szent István Egyetemmel"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gödöllői Szent István Egyetemmel megkötendő Együttműködési
megállapodást az alábbiak szerint jóváhagyja:
SZENT ISTVÁN EGYETEM
Együttműködési megállapodás
Gödöllő
2016.
EGYÜTTMŰKÖDÉSI megállapodás
amely a mai napon létrejött az
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
(5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
továbbiakban Partner
valamint
a Szent István Egyetem
Gépészmérnöki Kar
(2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.),
továbbiakban Kar
között az alábbi tartalommal:
1. Az együttműködés alapvető célja
A megállapodást kötő felek szándéka, hogy a felsőoktatás és a helyi kormányzat kapcsolatát erősítsék.
Közösen hasznosítsák, egyfelől a Kar felsőoktatásban oktató, kutató szakértőinek, valamint a Partner
kvalifikált szakembereinek tudását, tapasztalatait a térségi fejlődés elősegítésének érdekében. Kölcsönösen
együttműködve járuljanak hozzá a kor színvonalának és kihívásainak megfelelő TOP-3.2.2 pályázat
keretében Gyomaendrődön megvalósuló Napelempark projekt összeállításában, annak sikeressége esetén a
pályázat megvalósításában. A jelen együttműködési szándéknyilatkozat a pályázati projektek keretében
elindítani kívánt települési fejlesztésekben történő együttműködést is erősíteni kívánja.
2. Az együttműködés módja
A fenti cél megvalósítása érdekében Együttműködő Partnerek a kölcsönös előnyök és a közös cselekvés
alapján a jövőben kidolgozzák, illetve megteremtik az együttműködés feltételrendszerének részleteit, különös
tekintettel annak irányaira és formáira. Együttműködő Partnerek összehangolják tevékenységüket, később
kijelölésre kerülő kapcsolattartóik útján rendszeres információcserét valósítanak meg, meghatározott
időközönként értékelik az elért eredményeket és meghatározzák a szükséges intézkedéseket.
1. Az együttműködés jellege, keretei
Az Együttműködő Partnerek kölcsönösen tiszteletben tartják egymás érdekeit, különös tekintettel az
adatvédelemre és a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogokra. Együttműködő Partnerek jelen
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megállapodás céljainak megvalósítása érdekében folyamatosan együttműködnek.
Partner részéről kapcsolattartásra kijelölt személy:
Név:
osztályvezető

Petényi

Roland,

településfejlesztési

és

Pardi

László

Cím:

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

Telefon:

20/539-4884

E-mail:

fejlesztes@gyomaendrod.hu, varosuzem@gyomaendrod.hu

városüzemeltetési

Kar részéről kapcsolattartásra kijelölt személy:
Név:

dr. Bártfai Zoltán tanszékvezető, egyetemi docens

Cím:

2100 Gödöllő Péter Károly u. 1.

Telefon:

30/381-1848

E-mail:

bartfai.zoltan@gek.szie.hu

3. Záró rendelkezések
Az együttműködési megállapodás annak mindkét fél részéről történő aláírásával lép hatályba. Együttműködő
Partnerek az együttműködési megállapodást határozott időtartamra kötik.
A megállapodás bármelyik fél részéről a másik fél irányában tett írásos közlés útján felmondható, ebben az
esetben a megállapodás a felmondás másik fél által történő kézhezvétele napján hatályát veszti. A
felmondással egyidejűleg gondoskodni kell a felek között a megállapodásból eredő jogviszonyok
rendezéséről is.
Együttműködő Partnerek a megállapodás szövegét közös megegyezéssel módosíthatják, a módosítással
nem érintett részek változatlanul hatályban maradnak.
A jelen együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó
szabályai az irányadóak.
Együttműködő Partnerek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag írták
alá.
Gyomaendrőd, 2016. május ……

Gödöllő, 2016. május …..

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

………………………………..
Dr. Szabó István
dékán
Szent István Egyetem
Gépészmérnöki Kar

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Záradék:

Jelen megállapodás aláírását Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …./2016. (… . …) Gye.
Kt. határozatával hagyta jóvá.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 06. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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27. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2016. május 26-i ülésére
Tárgy:

A Gyomaszolg Ipari Park Kft. tájékoztatása a tulajdonában lévő járművek és gépek
tervezett értékesítéséről
Csényi István
Toldi Balázs polgármester

Készítette:
Előterjesztő:

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. képviseletében Dinya József Ügyvezető tájékoztatást adott a társaság tulajdonában
lévő járművek és gépek tervezett értékesítéséről.
Az Ügyvezető tájékoztatása alapján a társaság tulajdonában vannak olyan járművek, gépek, amelyek nincsenek
használatban és jövőben sem lesz szükség a működtetésükre. A járművek, gépek forgalomban vannak és jelentős,
felesleges költséggel terhelik a Kft. gazdálkodását.
A beszerzett információkat és mértékadó véleményeket is figyelembe véve, a társaság meghatározott egy becsült
értékeket, az eladási ár kialakításához.
Rendszám
YCR-884
YCV-573
KTY-173
YEZ-087
MZP-086
YCR-880
-

Megnevezés
TZ-4K-14 kistraktor
Kispótkocsi (TZ-4k)
Tatra Mixer
MTZ-80 Traktor
BH 025 Árokásó
IFA W50 bill.
Harkov F 16 M(RS)
Poclein kotró

Forgalmi engedély
érvényessége
2019.11.07.
2019.05.26.
2016.05.10.
2019.12.10.
2016.12.09.
2019.01.24.
-

Tartozék
Rotaszerelék
Tolólap
Mélyásókanál, Tolólap
-

Eladási ár (eFt)
600-1.000
100-150
2.000-3.000
750-1.500
750-1.000
500-700
300-500
300 v. bontó

A járművek és gépek hasznosításával kapcsolatban egyeztetést történt. Felmerült lehetőségként a járművek és
gépek használata a Start munkaprogram keretében. A járművek és gépek elavultsága, használhatóságuk korlátai
miatt a Start munkaprogramban nem tartanak igényt rá.
Kérem a T. Képviselő-testülettől a tájékoztatás tudomásul vételét.
Döntési javaslat
"Tájékoztató elfogadása"
Tervezett döntéstípus: tájékoztató
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft. tulajdonában lévő az alábbiakban felsorolt
járművek és gépek értékesítési szándékát, mint a társaság racionális gazdálkodásához kapcsolódó intézkedésről
szóló tájékoztatásként tudomásul veszi.
Rendszám
Megnevezés
YCR-884
TZ-4K-14 kistraktor
YCV-573
Kispótkocsi (TZ-4k)
KTY-173
Tatra Mixer
YEZ-087
MTZ-80 Traktor
BH 025 Árokásó
MZP-086
IFA W50 bill.
YCR-880
Harkov F 16 M(RS)
Poclein kotró
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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