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ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság
2016. június 21.
napján tartandó rendes üléséhez

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

A város helyi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Megyeri László aljegyző
Ágostonné Farkas Mária egyéni választókerületi önkormányzati képviselő
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

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 segítségnyújtásában foglaltakat a testület 2016.
májusi ülésén elfogadta és megbízta az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot,
hogy a júniusi ülésre terjessze be a HÉSZ módosító rendelet tervezetét.
A rendelet-tervezet elkészült melyet beterjesztünk megalkotásra.
Hatásvizsgálat:
1.2. A rendelet alkotásának társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet társadalmi hatása, hogy a
jogbiztonság megteremtésével szilárdul a helyi jogalkotásba és jogalkalmazásba vetett társadalmi bizalom.
Gazdasági és költségvetési hatása nincs.
2. A rendelet alkotásának környezeti és egészségügyi következményei: nem ismertek.
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet közvetlenül nem generál adminisztratív terheket.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az
önkormányzati norma módosításának szükségességét a jogbiztonság követelményei határozzák meg, elmaradása
esetén nem harmonizál a helyi joganyag a magasabb szintű jogforrásokkal, így jogbizonytalanságot eredményezhet.
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 város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet
Általános indokolása
Helyi közösségi elvárás, hogy az önkormányzat jogszabály felhatalmazása alapján olyan helyi jogszabályt alkosson,
amely megfelel a jogalkotásról szóló törvénynek és egyéb más alkotmányos követelményeknek.
Részletes indokolás
Az 1. § indokolása:
Hatályon kívül helyezi a rendeletnek az általános indokolásban megfogalmazott követelményeknek meg nem felelő
szerkezeti egységeit.
2. § indokolása:
Rendelkezik a rendelet hatálybalépésének időpontjáról.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
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"A város helyi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a következő normaszövegű rendelet megalkotását:
"Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016. (...) önkormányzati rendelete
a város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyomaendrőd város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében 1. pontjában biztosított feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § Hatályát veszti a város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet:
a) 18. § (1) bekezdése,
b) 18. § (9) bekezdése,
c) 20. § (1) bekezdése,
d) 22. § (2) bekezdése,
e) 27. § (6) bekezdése,
f) 30/A. § (6) bekezdése.
2. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. "
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. június 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendelet tárgyalása II. forduló,
valamint közszolgáltatási szerződés módosítása
Nyíri Szmolár Eszter
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) 2016. évben további módosításokra kényszeríti
mind az önkormányzatokat, mind a közszolgáltatókat, az eddig is nehezen szervezett hulladékgazdálkodás
szervezésének tekintetében.
Rendelet módosítás
2016. június 30-ai határidővel módosítani szükséges a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásról 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendeletünket (továbbiakban Hör.), valamint a hatályos
közszolgáltatási szerződésünket. A Képviselő-testület május hónapban tárgyalta a rendeletmódosítás I. fordulóját,
melyet egyhangúan jóvá is hagyott. A jóváhagyás, valamint a különböző szervek által biztosított ajánlások
alapján elkészült rendelet tervezet jelen előterjesztés 1. döntési javaslatában szerepel.
A Ht. rendelkezései alapján az önkormányzatok 2016. június 30-ig módosítják a közszolgáltatási szerződéseiket illetve ezzel kapcsolatosan a helyi rendeletüket - 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. Ugyanezen § (3) és (4) bekezdése
szerint a közszolgáltatási szerződésben azt is rögzíteni szükséges, hogy a 2016. április 1-jén működő közszolgáltató
a 32/A. § (1) bekezdés f) pontja szerinti megfelelőségi véleményt 2016. október 1-jéig beszerzi. Ha a 2016. április 1jén működő közszolgáltató megfelelőségi véleménnyel a (3) bekezdésben meghatározott határidőig nem
rendelkezik, a települési önkormányzat a (3) bekezdésben meghatározott határidőt követő 30 napon belül a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 1 hónapos határidővel felmondja. A települési önkormányzat e
kötelezettségét a fővárosi és megyei kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében vizsgálja.
A Hör., valamint a közszolgáltatási szerződés módosításának előkészítése során a Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban NHKV Zrt.) nyilvánosságra hozott ajánlásait (
https://nhkv.hu/ajanlasok/ ), valamint az alább felsorolt jogszabályok előírásait vettük figyelembe:
16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi
követelményekről (bomló hulladék heti 2x, 1x)
64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának
részletes szakmai szabályairól
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről
13/2016. (V. 24.) NFM rendelet a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról
Szerződésmódosítás
Önkormányzatunk számára kérdéses volt, hogy a saját gazdasági társaságával, vagy a közös Kistérségi pályázat
során létrehozott Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel (továbbiakban Körös-szögi Kft.) szerződjön a
közszolgáltatás ellátására. Az eredeti modell szerint a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban
Társulás) részére átadott hatáskör révén a Társulás maga szerződött volna a Körös-szögi Kft.-vel. Az évek során
gyökeresen változó jogszabályi környezet más irányba terelte a kialakuló szerződéses viszonyokat. Jelenleg a tag
önkormányzatok önállóan kötnek közszolgáltatási szerződést a közös Körös-szögi Kft-vel. Ez alól Önkormányzatunk
és Kardos Község Önkormányzata kivétel, a Gyomaközszolg Kft.-ben való tulajdonrésze miatt. A többszörös
tárgyalások és egyeztetések eredményeképpen az a javaslat született, hogy a júniusi módosítási határidőig a
közszolgáltató kilétén ne változtassunk, csak a kötelező törvényi előírások szerint eszközöljük a módosításokat. A
Ht. „soron következő határideje" ez év október 31., eddig kell az ún. megfelelőségi véleményt beszereznie a
közszolgáltatónak, tehát ezt az időpontot megelőzően újra szükséges tárgyalni a Képviselő-testületnek a
közszolgáltatási szerződést. Ekkor, amennyiben szükséges, úgy a szolgáltató kilétének változtatása mellett is
dönthet a T. Testület.
A szerződésmódosítás teljes szövege jelen előterjesztés 2. sz. döntési javaslatában szerepel.
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Az előterjesztés készítésekor egy újabb lehetőség merült fel: a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
(bővebb információ: http://www.fbhkft.hu/ , Vaskút, továbbiakban FBH Kft.) megkereséssel élt a Gyomaközszolg Kft.
felé, miszerint a hulladékgazdálkodás terén konzorciumi partnerként működjenek együtt. A FBH Kft. olyan
többletszolgáltatásokat tud garantálni, mellyel nagyobb összegű szolgáltatási díj hívható le az NHKV Zrt. részéről. A
tárgyalások jelenleg folynak, amennyiben megállapodás születik, úgy jelen előterjesztésben foglaltakat újból
tárgyalnia szükséges a T. Testületnek, a közszolgáltató kilétének változása végett.
További tájékoztatás a hulladékgazdálkodás országos helyzetéről:
Az év eleje óta ismert, illetve a nemrég megjelent hulladékgazdálkodási jogszabályok további nehézségek elé állítják
az így is jelentős problémákkal küzdő, a hulladékgazdálkodás megszervezésével foglalkozó résztvevőket. Nemcsak
adminisztrációs terheink nőnek, de az új díjrendelet sem könnyít a kialakult helyzeten.
A mai, csődszéli hulladékgazdálkodási helyzet fő mérföldkövei:
rezsicsökkentés jegyében befagyasztott szemétszállítási díjak;
lerakói díj, ill. lerakói díj duplázása;
felügyeleti díj;
útdíj;
tranzakciós adó a banki műveletekre;
csökkent a lakosság fizetési hajlandósága;
a hulladék mennyisége továbbra sem csökken. Nincs a gyártók, forgalmazók felé olyan rendelkezés, mely
erőteljesen csökkentené a gyártás, feldolgozás, forgalmazás során képződő hulladék mennyiségét.
A felsorolt rendelkezések, események fő okozói a nagymértékű kintlévőségeknek, mellyel nemcsak
önkormányzatunk gazdasági társasága, hanem országosan szinte mindegyik közszolgáltató küzd.
„A csődveszély a hulladékos vállalkozások hozzávetőleg felét fenyegeti, ezek megközelítőleg ötmillió lakos
ellátásáért felelősek. Ha egy szemetescég csődbe jut, a katasztrófavédelem feladata, hogy 15 napon belül kijelöljön
egy újat. A hozzáértők szerint azonban a vállalkozások tömeges felszámolása esetén nem lesz majd elegendő
kijelölhető társaság. Amennyiben a kormány hamarosan nem tesz hatékony lépéseket a szemétszállítási gondok
felszámolására, akkor az év közepétől a fél országban leállhat a hulladék elszállítása – vélik a szakemberek."
Forrás: http://onkormanyzatiklub.hu/onkormanyzati-hirek/9323-mar-juniusban-belefulladunk-a-szemetbe „
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntések meghozatalára!
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1. döntési javaslat
"Hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja
a Képviselő-testületnek jóváhagyásra a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendeletet módosító rendeletét az alábbiak szerint:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2016. (…..) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI. 29.)
önkormányzati rendeletet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. §
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Hör. 4. § (2) bekezdés e) és f) pont helyébe a következő rendelkezés lép:
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„e) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, az ingatlanhasználó igényei szerinti további többletszolgáltatást és annak
a hulladékgazdálkodást szabályozó törvényben nevesített koordináló szervezet (a továbbiakban: Koordináló szerv)
felé történő megfizetésének díját;
f) a közszolgáltatási díj Koordináló szerv felé történő megfizetésének módját;"
2. § A Hör. 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi pontok lépnek:
„(2) Az öregségi nyugdíjkorhatárt elért személy 60 literes gyűjtőedényre is köthet szerződést."
3. § A Hör. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
4. § A Hör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
5. § (1) Ez a rendelet 2016. június 30-án lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a Hör.:
a) 1. § (2a) bekezdésének b) pontja,
b) 4. A hulladékkezelési közszolgáltatási díj alcíme.
Gyomaendrőd, …….
…………………………………
Toldi Balázs
polgármester
1. melléklet

…………………………………
Dr. Uhrin Anna
Jegyző

4. melléklet a 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
Felajánlás

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdése értelmében a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását,
kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény
fenntartását, üzemeltetését, vagyonkezelését és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű
megszervezését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás.
A 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.
Ugyanezen § (2) bekezdése szerint az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet a Ht., valamint a miniszter rendeletében meghatározott feltételek
szerint.
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 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. Ügyfél (közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos / vállalkozás) neve (közszolgáltatás díjának alanya):
...........................................................................;
Lakcíme (székhelye): ....................................................................................;
Tartózkodási / értesítési cím: .........................................................................;
Szolgáltatás helye: .......................................................................................;
Vállalkozó esetén adószám: ..................................................;
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.
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6. A szolgáltatás - települési vegyes hulladékgyűjtő edényzet ürítése - hetente ....... napon történik.
7. A gyűjtőedényt a Megrendelő rendelkezésére bocsátja. A Megrendelő 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 az általa szelektíven gyűjtött hulladékot házhoz menő gyűjtési rendszer keretében a közszolgáltatónak
történő közvetlen átadással, vagy az önkormányzati rendelet mellékletében meghatározott módon és helyen
helyezheti el. Házhoz menő gyűjtési rendszer keretében a szolgáltató havonta egyszer fogadja az elkülönítetten
gyűjtött települési hulladékot.
Kelt:
GYOMAKÖZSZOLG
Kommunális Közszolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
×Kedvezményt

2. melléklet

megállapító határozat száma: ............................................

5. melléklet a 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
Szerződés
Hulladékgazdálkodási szolgáltatás igénybevételére

Mely létrejött egyrészről
GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.,
Adószám: 13794602-2-04,
Képviseli: Fekete József ügyvezető
mint Szolgáltatást végző (továbbá Szolgáltató), másrészről
Ingatlanhasználó (közszolgáltatást igénybe vevő) neve: ..........................................................
Születési hely, idő: ..........................................................
Anyja neve: ..........................................................
Lakcím/Székhely: ..........................................................
Tartózkodási / értesítési cím: ..........................................................
Vállalkozók esetén adószám: ..........................................................
továbbiakban Ingatlanhasználó között alulírott napon az alábbi feltételekkel.
A hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) alapján ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa,
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.
Az ingatlanhasználó 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 az ingatlanhasználó használatába adja szabványos .... db ........ típusú ........ űrtartalmú gyűjtőedényét.
Az ingatlanhasználó kijelenti, hogy rendelkezik .... db ........ űrtartalmú szabványos gyűjtőedénnyel.
A Szolgáltató az ingatlanhasználó részére elad/bérbe ad .... db ........ űrtartalmú szabványos gyűjtőedényt ......... Ft
áron.
Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat
fizet a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, valamint a miniszter rendeletében
meghatározott feltételek szerint: ............................... Ft/ürítés.
A szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatáson felül külön meghatározott többletszolgáltatást is elvégez, melynek díját
az üzletszabályzatában határozza meg. Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatáson túli szolgáltatás ellenértékéről – a szolgáltatás teljesítéséhez igazodóan, de legalább
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negyedévente – a hulladékgazdálkodási díj fizetésére kötelezett ingatlanhasználó vagy tőle a fizetési kötelezettséget
jogszerűen átvállaló személy vagy önkormányzat részére a Szolgáltató számlát állít ki.
A kötelező közszolgáltatás alá nem eső szolgáltatás esetén ............................ Ft/ürítés díjban határozza meg.
Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díj megfizetését az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az
állam által a Ht. rendelkezéseinek megfelelően létrehozott Koordináló szerv részére utólagosan, számla ellenében
teljesíti.
Az ingatlanhasználó 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 Ht. a végrehajtási rendeletei, valamint atelepülési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI.29.) önkormányzati rendeletben foglaltakkal
összhangban vannak. Ennek megfelelően kötelező közszolgáltatás esetén nem módosítható különösen a
közszolgálati díjra, annak megfizetésére és módjára, ürítési napokra, ürítési helyre vonatkozó rendelkezések.
Az ingatlanhasználó jelen szerződés alapján végzett közszolgáltatás igénybevételét 15 napos felmondási határidővel
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.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben irányadó jogszabályok: 2013. évi V. törvény a Polgári
Törvénykönyvről;2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról; 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési
hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól; 385/2014. (XII. 31.) Korm.
rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről; 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a
települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről; 13/2016. (V. 24.) NFM
rendelet a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról; 31/2013. (XI.29.) önkormányzati
rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról.
Kelt:
.................................................
GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató
Nonprofit Kft.
Szolgáltató

.................................................
Ingatlantulajdonos
Megrendelő

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási szerződés módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja
a Képviselő-testületnek jóváhagyásra a hatályos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási szerződés közös
megegyezéssel történő 2. sz. módosítás tervezetét az alábbiak szerint:
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
2. SZ. MÓDOSÍTÁSA
TERVEZET!
amely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
KSH azonosító: 15725527-8411-321-04
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Törzskönyvi azonosító: 725525
Adószám: 15725527-2-04
Bankszámlaszám: 53200125-11062402
Számlavezető pénzintézet: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
Képviseli: Toldi Balázs polgármester
mint a közszolgáltatást megrendelő önkormányzat/társulás (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről
Teljes név: GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Rövid név: GYOMAKÖZSZOLG Nonprofit Kft.
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep utca 2.
Cégjegyzékszám: 04-09-007188
KSH azonosító (statisztikai számjel): 13794602-3811-572-04
KÜJ azonosító:101 959 814
KTJ azonosító: 101 705 153
Adószám: 13794602-2-04
Bankszámlaszám: 11733120-20015453
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
Képviseli: Fekete József ügyvezető
mint közszolgáltatást ellátó (non profit) gazdasági társaság (a továbbiakban: Közszolgáltató) között, az alulírott
helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
1.

Preambulum

1.
Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat és a Közszolgáltató 2013. december 19-én hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátására a jogszabályi előírásoknak megfelelő közszolgáltatási szerződést (továbbiakban:
szerződés) kötöttek, melyet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Testület) a
629/2013. (XII.19.) Gyekt. sz. határozatával jóváhagyott. A szerződés 1. sz. módosítását a Testület a 75/2015. (II.
25.) Gyekt. sz. határozatával hagyta jóvá.
2.
A Felek kijelentik, hogy jelen szerződésre érvényesek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(továbbiakban Kbt.) 9.§ (1) i). pontjában meghatározottak, így jelen közszolgáltatási szerződésre a Kbt. szabályait
nem kell alkalmazni.
3.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) átmeneti rendelkezései között, a 92/B. § (2)
bekezdése szerint az önkormányzatoknak 2016. június 30-ig úgy kell módosítaniuk a közszolgáltatói szerződéseiket,
hogy azokban ne szerepeljen a közszolgáltatási díjbeszedés és a kintlévőség-kezelés, valamint rögzítésre kerüljön
az, hogy a közszolgáltató részére a Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért
szolgáltatási díjat fizet.
4.
A szerződés 2. sz. módosítása a jogszabályi keretek között, a szerződés 11. pontja alapján, felek egyező
akarata szerint valósul meg.
2.

A szerződés módosítással érintett részei

2.1. A szerződésben szereplő „Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban:
OHÜ)" megnevezés helyett „Környezetvédelmi Hatóság" (a továbbiakban: Kv. Hatóság)" megnevezés kerül.
2.2. A „2. A Szerződés szerinti közszolgáltatási terület" című fejezet első bekezdése helyébe a következő
bekezdés kerül:
„A Gyomaendrőd Város Önkormányzat közigazgatási területén lévő valamennyi a 31/2013.(XII.10.) önkormányzati
rendelet 2. sz. és 3. sz. mellékletében meghatározott belterületi ingatlanok."
2.3. A szerződés „4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minőségi ismérvei" fejezete az alábbi 6.
bekezdéssel egészül ki:
„A Közszolgáltató a Ht. 32/A. § (1) bekezdés f) pontja szerinti megfelelőségi véleményt 2016. október 1-jéig
beszerzi."
2.4. A szerződés „Az Önkormányzat kötelezettségei különösen" című fejezet utolsó bekezdése hatályát veszti. A
fejezet a következő e) ponttal egészül ki:
„e.) A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Ht. 35. §-a szerinti települési önkormányzati rendeletalkotás az
Önkormányzat önálló hatásköre. Ha a közszolgáltatási díjat az önkormányzat a települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Kormányrendelet
(továbbiakban Korm.rend.) 3. § (1)-(4) bekezdése alapján számított díjnál alacsonyabb mértékben állapítja meg, a
különbséget díjkompenzáció formájában köteles a közszolgáltatónak megtéríteni évente két alkalommal, első
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alkalommal tárgyév július 31-ig második alkalommal a tárgyévet követő január hó 31-ig. 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 köteles megtéríteni."
2.5. A szerződés „A Közszolgáltató kötelezettségei különösen:" című fejezet c) pontja helyébe az alábbi szöveg
kerül:
„c) a Kv. Hatóság által meghatározott minősítési osztály szerinti követelmények biztosítása és a minősítő okirat,
valamint a Ht. 32/A. § (1) bekezdés f) pontja szerinti, 2016. október 1-jéig beszerzendő megfelelőségi vélemény
Szerződés szerinti időtartam alatti folyamatos meglétének biztosítása;"
2.6. a) A szerződés „A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység elősegítése érdekében
az alábbi feladatokat köteles ellátni"című bekezdés d) pontjának első francia bekezdése hatályát veszti.
b) Ugyanezen fejezet harmadik francia bekezdésének c) pontja hatályát veszti.
2.7. A „6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozásának elvei, módszerei" című fejezet
rendelkezései helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
„a.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozása során a Ht. alapelveit kell érvényesíteni, kiemelten az
önellátás, közelség, szennyező fizet elveit, továbbá a költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
biztosításának elvét, és a keresztfinanszírozás tilalmának elvét.
b.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás finanszírozásában a Önkormányzat, közvetlenül nem vesz részt. A
közszolgáltatási díj megállapítása, valamint a közszolgáltatás finanszírozása a Korm. rendeletben, valamint a a
Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet
(továbbiakban Szolgáltatási díjrendelet) meghatározottak alapján történik."
2.8. A „7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére vonatkozó módszer leírása, valamint a
díjkövetelés érvényesíthetőségi feltételei" című fejezet rendelkezései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„a.) A Közszolgáltató a Ht. alapelveiben megfogalmazottak szerint törekszik gazdálkodásának megszervezésére.
b.) A Közszolgáltató a 2016. április 1-jét megelőző időszakra vonatkozó, kiszámlázott közszolgáltatás késedelmes
díjfizetése után – a Ptk-ban és az egyedi közüzemi szerződésben foglaltaknak megfelelően – jogosult késedelmi
kamatot és kezelési költséget érvényesíteni a késedelmesen fizető felhasználókkal szemben.
c.) A Közszolgáltató a 2016. április 1-jét megelőző időszakra vonatkozó, kiszámlázott közszolgáltatási díjak
beszedése érdekében a fogyasztókat a lejárt tartozás megfizetésére írásban felszólítja, illetve a tartozás behajtása
érdekében a jogszabályokban biztosított lehetőségekkel él.
d.) A 2016. április 1-jét megelőző időszakra vonatkozó, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért a
közszolgáltatás igénybevevőjét terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat,
valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek. A felszólítás
eredménytelensége esetén a díjhátralék megfizetésének esedékességét követő 45. nap elteltével a Közszolgáltató a felszólítás megtörténtének igazolása mellett, és a jogszabályokban foglalt egyéb feltételek teljesítésével - a
díjhátralék adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (a továbbiakban: NAV) kezdeményezi.
e.) 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.
f.) 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.
g.) A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat az állami hulladékgazdálkodási közfeladat
ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási
kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) 20.
§ (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki.
h.) 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
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szerv a közszolgáltatónak fizetendő esedékes szolgáltatási díjba beszámítja.
i.) A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv által nem megfelelő
adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi következményért a közszolgáltatót terheli felelősség.
j.) 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 Kormányrendelet 20. § (1) bekezdés szerinti
adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és szükséges adataik megállapítása érdekében.
k.) 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
Kormányrendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 8 napon
belül. A korrekciót követően - a közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása hiányában - a Koordináló szerv a
közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki.
l.) A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett közszolgáltatási díj
behajtása érdekében intézkedik."
2.9. A „8. Közszolgáltató által ellátható egyéb, bevétel megszerzésére irányuló tevékenységek és azok
elszámolási szabályai" című fejezet első bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:
„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."
2.10. A „9. A Közszolgáltató pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai tevékenységének, költség-hatékony
gazdálkodásának ellenőrizhetőségét, átláthatóságát biztosító előírások" című fejezet rendelkezései helyébe az
alábbi rendelkezések lépnek:
„a.) A Közszolgáltató köteles Önkormányzat illetve a Koordináló szerv kérésére, az általa végzett
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással és a gazdálkodásával kapcsolatos információkat, adatokat, a számviteli és
egyéb analitikus nyilvántartásaival egyező tartalommal Önkormányzatnak illetve a Koordináló szervnek írásban
megadni.
b.) A Közszolgáltató köteles biztosítani Önkormányzat részére, hogy Önkormányzat közvetlenül, vagy arra kijelölt,
szakmailag felkészült képviselője ellenőrizhesse Közszolgáltató adatszolgáltatásának hitelességét és a
Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését. Közszolgáltató köteles közreműködni abban, hogy Önkormányzat,
vagy képviselője az ellenőrzés feladatait elvégezhesse, és ahhoz minden dokumentumot rendelkezésre bocsát. Az
ellenőrzés nem járhat Közszolgáltató tevékenységének indokolatlan vagy ismétlődő megzavarásával.”
2.11. A „12. A Szerződés megszűnése" című fejezet második bekezdése az alábbi e) ponttal egészül ki:
„e.) ha a 2016. április 1-jén 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."
2.12.

A szerződés további pontjai változatlanul maradnak.

2.13.
A felek képviselői kijelentik, hogy a 2. sz. Szerződésmódosítás aláírására teljes körű felhatalmazással
rendelkeznek. A jelen szerződésmódosítás …. számozott oldalból áll, felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt 6
példányban írják alá.
Gyomaendrőd, 2016. június ………….
Ezt a szerződést Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a ……………………………….. sz. határozatával jóváhagyta.

Toldi Balázs

Fekete József
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polgármester
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

ügyvezető
GYOMAKÖZSZOLG Nonprofit Kft.

Ellenjegyzi:
Dr. Uhrin Anna
Jegyző

Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Melléklet „a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása” tárgyú rendelettervezethez
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. társadalmi hatásai:
A tervezetnek társadalmi hatása az alábbiakban nyilvánul meg:
- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) jelentős változásokat
eszközöl a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szervezését illetően. A számlázás, a
díjbeszedés, a szolgáltatás térítése ezentúl egy új, állami Koordináló szervezeten keresztül
történik.
- Az átszervezés érinti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybevevő háztartásokat,
közületeket, a díjak mértéke, a díjak jogosultja megváltozik.
II. gazdasági hatásai:
A közszolgáltatási díj valamint a közszolgáltató részére fizetendő szolgáltatási díj megállapítására
melyet több jogszabály, többek között a Koordinál szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási
szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V.24.) NFM rendelet, valamint a települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm.
rendelet szabályoz. Az új díjkalkulációk alapján számított szolgáltatási díj érinti a hulladékgazdálkodási
közfeladat elvégzésére létrehozott önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságot, Gyomaendrőd
Város, Hunya Község, Csárdaszállás Község közszolgáltatással érintett háztartásait, illetve magukat az
önkormányzatokat is, hiszen a díjkompenzáció tekintetében a Koordináló szervezettel szükséges
megállapodást kötni.
III. költségvetési hatásai:
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI.
29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Hör.) 9. §-ában meghatározott díjkedvezményeket a 8. §ban meghatározott módon nem a közszolgáltató, hanem a Koordináló szervezet felé köteles
megtéríteni. Az erről szóló megállapodás megkötése további egyeztetéseket igényel, ennek
függvényében változhat az erre elkülönített költségvetési sor.
IV. környezeti következményei:
Jelen rendelet módosításnak környezeti következményei nincsenek.
V. egészségi következményei:
Jelen rendelet módosításnak egészségi következménye nincs.
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Jelen rendelet módosításnak önkormányzatunkat érintő nagy mértékű adminisztratív terheket
befolyásoló hatásai nincsenek. A Ht. által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség az
önkormányzat számára egyenlőre nem jelent különösebb terhet.
A nagymértékű adminisztrációs terheket a hulladékgazdálkodás céljára létrehozott gazdasági társaság
viseli a különböző adatszolgáltatásokkal kapcsolatban.
VII. megalkotásának szükségessége:
A Ht. 92/B. §-ának (2) bekezdése 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. Ugyanezen § (3) és (4)
bekezdése szerint a közszolgáltatási szerződésben azt is rögzíteni szükséges, hogy a 2016. április 1-jén
működő közszolgáltató a 32/A. § (1) bekezdés f) pontja szerinti megfelelőségi véleményt 2016. október
1-jéig beszerzi. Ha a 2016. április 1-jén működő közszolgáltató megfelelőségi véleménnyel a (3)
bekezdésben meghatározott határidőig nem rendelkezik, a települési önkormányzat a (3) bekezdésben
meghatározott határidőt követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 1
hónapos határidővel felmondja. A települési önkormányzat e kötelezettségét a fővárosi és megyei
kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében vizsgálja.
A fenti rendelkezésekkel összefüggő rendeleti sajátosságokat 2016. június 30-ig szintén szükséges
rendezni.
A Képviselő-testület 2015. decembere óta folyamatosan tárgyalja a hulladékgazdálkodás kérdését. A
módosító rendelet I. körös tárgyalása Gyomaendrődön 2016. májusában megtörtént, a Képviselőtestület jóváhagyta a módosítási javaslatokat.
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A helyi szabályozás módosításának elmaradása előreláthatóan jelentős gazdasági hátrányba sodorná a
többségi önkormányzati tulajdonban lévő Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.-t,
hiszen a törvény által előírt rendelet és közszolgáltatási szerződés módosítások megléte a szolgáltatás
megtérítésének feltételei, mindezen felül törvény által előírt kötelezettség. Elmulasztása törvényességi
felügyeleti eljárást is eredményezhet.
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nincs szükség egyéb személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek meghatározására.

INDOKOLÁS A RENDELETTERVEZETHEZ:
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) 2016. évben több oldalról is
további módosításokra kényszeríti mind az önkormányzatokat, mind a közszolgáltatókat, az eddig is
nehezen szervezett hulladékgazdálkodás tekintetében.
2016. június 30-ai határidővel módosítani szükséges a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendeletünket (továbbiakban
Hör.), valamint a hatályos közszolgáltatási szerződésünket.
A Ht. 92/B. §-ának (2) bekezdése 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. Ugyanezen § (3) és (4)
bekezdése szerint a közszolgáltatási szerződésben azt is rögzíteni szükséges, hogy a 2016. április 1-jén
működő közszolgáltató a 32/A. § (1) bekezdés f) pontja szerinti megfelelőségi véleményt 2016. október
1-jéig beszerzi. Ha a 2016. április 1-jén működő közszolgáltató megfelelőségi véleménnyel a (3)
bekezdésben meghatározott határidőig nem rendelkezik, a települési önkormányzat a (3) bekezdésben
meghatározott határidőt követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 1
hónapos határidővel felmondja. A települési önkormányzat e kötelezettségét a fővárosi és megyei
kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében vizsgálja.
A fenti rendelkezésekkel összefüggő rendeleti sajátosságokat 2016. június 30-ig szintén szükséges
rendezni.
Gyomaendrőd, 2016. június 14.
Nyíri-Szmolár Eszter
köztisztviselő

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

Önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület nevek módosítása (3.
forduló)
Megyeri László aljegyző
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!
Hosszas várakozás után megérkezett az MTA állásfoglalása a 2013-ban megkezdett, de még nem lezárt közterületi
név-felülvizsgálati folyamatban.
Mint ismeretes 2013 telén az utcanév bizottság által módosításra javasolt közterületi nevekből 10 utca megnevezése
változott meg 2013. december 1-étől.
A B Molnár Imre utca közterületi megnevezés Géza fejedelem utca, a Fürst Sándor utca közterületi megnevezés Dr.
Pikó Béla utca, a Kiss Lajos üdülő-telep közterületi megnevezés Dr. Szilágyi Ferenc üdülő-telep, a Korvin Ottó utca
közterületi megnevezés Varjasi utca, a Kulich Gyula utca közterületi megnevezés Szent István utca, a Ságvári Endre
utca közterületi megnevezés Kállai Ferenc utca, a Sallai Imre utca közterületi megnevezés Luther utca, a Sebes
György utca közterületi megnevezés Kovács Imre utca, a Tanács utca közterületi megnevezés Kálmán Farkas utca,
a Zalka Máté utca közterületi megnevezés Dávidházi Sámuel utca megnevezésre módosult.
A 2014-es általános és 2015 időközi választás miatt legutóbb a Képviselő-testület 2015. márciusi ülésén tárgyalta a
kérdést. A Képviselő-testület döntése eredményeként 2015. áprilisában újabb állásfoglalás kiadására kerestem meg
az MTA elnökét, tekintve, hogy a korábbi állásfoglalások nem egyértelmű megfogalmazása miatt nem volt döntési
helyzetben a testületünk. Ezért a Dobi István utca, Hámán Kató utca, Martos Flóra utca, Micsurin utca, Polányi Máté
utca és Rózsa Ferenc utca elnevezésről kértem új állásfoglalást. (A Tokai utca név eredete sem az MTA, sem pedig
a Békés Megyei Levéltár részéről nem tárható fel, ezért ebben a kérdésben valószínűleg lezárható a felülvizsgálat.)
A fent ismertetett előzmények részletinformációhoz olvassák el a következő előterjesztéseket:
2013. novemberi ülés 12. napirendi pont: http://www.gyomaendrod.hu/file/200046/arnPBY6n2j2367HG
2015. márciusi ülés 24. napirendi pont: http://www.gyomaendrod.hu/file/213518/10pqROPD8lquntLa
Sajnos sokáig hallgatott az MTA, ezért február 29-én egy újabb levélben sürgettem az állásfoglalás kiadását, amely
a csatolt levél szerint megérkezett.
Az MTA állásfoglalást és az ezen alapuló szakértői bizottsági javaslatot azzal terjesztjük be, hogy az utcanév
módosítási kérdést a Képviselő-testület még a nyár folyamán zárja le. Indítványozzuk, hogy a törvénynek nem
megfelelő elnevezések módosítása során konszenzusos elven, az érintettek véleményét is figyelembe véve járjunk
el az előkészítő folyamat során.
A szakértői bizottság az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának legutolsó állásfoglalására, a korábbi
előterjesztésekben foglalt indokokra és az akkori lakossági véleményekre is figyelemmel a következőt indítványozza.
1) Dobi István utca megnevezés olyan személy nevét hordozza, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek
megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett. Az utcanet módosítani kell.
2) Hámán Kató utca megnevezés olyan személy nevét hordozza, aki a XX. századi önkényuralmi politikai
rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában személyesen nem vett részt. Az utcanet nem kell
módosítani.
3) Martos Flóra utca megnevezés olyan személy nevét hordozza, akinek személyes tevékenysége nem kapcsolható
a XX. századi önkényuralmi politikai rendszer létrehozásához vagy működtetéséhez. Az utcanet nem kell
módosítani.
4) Micsurin utca megnevezés olyan személy nevét hordozza, aki a XX. századi önkényuralmi politikai
rendszerek fenntartásában szerepet vállalt. Az utcanet módosítani kell.
5) Polányi Máté megnevezés olyan személy nevét hordozza, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek
megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában személyesen nem vett részt. Az utcanet nem kell módosítani.
6) Rózsa Ferenc megnevezés olyan személy nevét hordozza, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek
megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában való személyes részvétele nem állapíthaó meg. Az utcanet
nem kell módosítani.
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7) Tokai utca megnevezés olyan személy nevét hordozza akiről nem lelhető fel sem levéltári, sem pedig történeti
tényadat. Mivel a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy
fenntartásában való személyes részvétel nem bizonyítható, így az utcanevet nem kell módosítani.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az utcanév módosítást előkészítő szakértői bizottság javaslata, hogy a Képviselő-testület mondja ki, hogy az
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának legutolsó állásfoglalására figyelemmel a Dobi István utca és a
Micsurin utca megnevezések olyan személyek nevét hordozzák, akik a XX. századi önkényuralmi politikai
rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vettek. Az utcaneveket módosítani kell.
Határozzon a Képviselő-testület arról, hogy Dobi István utca nevét Csernus Mihály utca vagy Dob utca
megnevezésre, a Micsurin utca nevét pedig Dr. Tóth Elek utca vagy Tímár Máté utca megnevezésre kívánja
módosítani.
Rendelje el, hogy a közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló 15/2013. (V.10.) önkormányzati
rendelet 4. § (2) b) pontjában foglaltak szerint postai úton eljuttatott kérdőíves konzultációval kerüljön megismerésre
az érintett lakosság javaslata.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület nevek módosítása (3. forduló)"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek:
a) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának
legutolsó állásfoglalására figyelemmel mondja ki, hogy a Dobi István utca és a Micsurin utca megnevezések olyan
személyek nevét hordozzák, akik a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében
vagy fenntartásában részt vettek, ezért az utcaneveket módosítani kell.
b) Határozza el, hogy a Dobi István utca nevét Csernus Mihály utca vagy Dob utca megnevezésre, a Micsurin utca
nevét pedig Dr. Tóth Elek utca vagy Tímár Máté utca megnevezésre kívánja módosítani.
c) Rendelje el, hogy a b) pontban elhatározott közterületi névmódosítás előtt a közterületek elnevezésének és
jelölésének rendjéről szóló 15/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet 4. § (2) b) pontjában foglaltak szerint postai
úton eljuttatott kérdőíves konzultációval kerüljön megismerésre az érintett lakosság javaslata.

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

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2016. évi II. félévi
munkaprogramja
Dr. Uhrin Anna jegyző
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!
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati
rendelet 9. § (2) bekezdése értelmében a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján éves
ülésprogramot állapít meg a tárgyévet megelőző év utolsó testületi ülésén. Figyelemmel a gyorsan változó jogi,
gazdasági környezetre az első félévre vonatkozó ülésprogramot a Képviselő-testület 579/2015. (XII. 3.) Gye. Kt.
határozatával hagyta jóvá. A második félévre vonatkozó ülésprogram elkészült. Az ülésprogramon felül a bizottságok
és képviselő-testületi tagok az SZMSZ-ben meghatározottak szerint kezdeményezhetik rendelet és
határozathozatalt.
Kérem a tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"2016. II. félévi munkaprogram tervezet meghatározása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2016. évi II. féléves
ülésprogramját a következők szerint határozza meg:
GYOMAENDRŐD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
MUNKAPROGRAM
TERVEZETE
2016. év II. félévére
Augusztus 25.
Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról
Hivatali felelős:
1) dr. Uhrin Anna jegyző
Tárgyaló bizottság: Valamennyi bizottság
Szeptember 29.
Lakásgazdálkodási koncepció felülvizsgálata, bérlakás gazdálkodás hatékonyságának javítása érdekében
célkitűzések meghatározása
Hivatali felelős:
1) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
2) Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
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A 2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Liget Fürdőtől vásárolt szolgáltatás felhasználásáról tájékoztatás
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető,
2.) Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Holtági egyesületek beszámolója, továbbá részletes beszámoló a holtág üzemeltetési feladatokról
Hivatali felelős:
1.) Szabóné Galambos Éva köztisztviselő,
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság,
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
„Gyomaendrőd Díszpolgára” cím valamint és a „Gyomaendrődért” Kitüntető Emlékplakett adományozására
beérkezett javaslatok elbírálása
Hivatali felelős:
1.)Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló bizottság: Valamennyi bizottság
Közmeghallgatás: Október 13. (Közös Önkormányzati Hivatal ülésterme)
Október 27. (A bizottsági ülések időpontja októberben 17-18-19.)
Az önkormányzat 2016. évi három negyedéves pénzügyi beszámolója
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető,
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő,
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
Az önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciója
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető,
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő,
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
Gyomaszolg Ipari Park Kft, Gyomaközszolg Kft és a Zöldpark Nonprofit Kft. beszámolója, külön részletezve
az utasítás alapján történő feladatellátást
Felelős:
1.) Kft. ügyvezetője,
2.) Pardi László osztályvezető,
3.) Csényi István köztisztviselő,
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság,
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
November 24.
2017. évi ellenőrzési terv elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő,
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Mezőőri és közterület felügyelői beszámoló, mezőőri járulék előirányzatának teljesülése
Hivatali felelős:
Enyedi László osztályvezető,
Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
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1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság,
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Vízmű rekonstrukció keretében elvégzett munkákról beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság,
Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatása
Hivatali felelős:
1.) Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Társulásokban végzett munkáról beszámoló
Hivatali felelős: Nyíri-Szmolár Eszter köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság,
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
December 15.
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a 2016 évben benyújtott pályázatokról
Hivatali felelős:
1.) Petényi Roland osztályvezető
Tárgyaló bizottság: Valamennyi bizottság
Tájékoztató a közoktatási intézmények működtetési előirányzatnak a felhasználásáról 2016-ban
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető,
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő,
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető,
Tárgyaló bizottság: Valamennyi bizottság
Önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők 2017. évre vonatkozó áremelési kérelme
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető,
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2.)
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. I. félévi munkaprogramja
Hivatali felelős:
1.) dr. Uhrin Anna jegyző
Tárgyaló bizottság: Valamennyi Bizottság
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. június 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Városi Egészségügyi Intézmény laboratóriumának működtetése
Keresztesné Jáksó Éva
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!
2015. december 30-án, majd 2016. február 1-én Gyomaendrőd Város Önkormányzata, valamint a Városi
Egészségügyi Intézmény, mint megrendelők és az ATTENTUS Kft., mint szolgáltató megállapodtak a laboratóriumi
szolgáltatások kiegészítő finanszírozásában. A 2016. február 1-i megállapodás 2016. július 31-ig
hatályos. A szolgáltató vállalta, hogy 760 000 pont értékű szolgáltatást nyújt a Városi Egészségügyi Intézményben
levett vér és vizeletminták vizsgálatára. Ugyanakkor Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
23/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozatával vállalta, hogy a zökkenőmentes betegellátás érdekében a 760 000 pont
feletti teljesítményt 0,74 Ft/pont értékben megtéríti a szolgáltatónak. A 2016. február 1-i megállapodás április 25-i
módosításában a szolgáltató - Dr. Hajzer Ildikó klinikai laboratóriumi szakorvos közreműködésével- térítésmentesen
biztosítja a Városi Egészségügyi Intézmény laboratóriumának szakorvosi felügyeletét.
A Képviselő-testület a Városi Egészségügyi Intézmény igazgatóját bízta meg a laboratóriumi szolgáltatás
működtetési lehetőségeinek megvizsgálásával.
Az elvégzett feladatról készített jelentését valamint szakmai állásfoglalását Dr. Lemák György igazgató úr írásban
megküldte az önkormányzat részére, mely az előterjesztés mellékletét képezi.
Dr. Lemák György állásfoglalásában javasolja a hatályban lévő megállapodás meghosszabbítását.
A Hivatal felülvizsgálta a megállapodást, tekintettel arra, hogy az intézmény feladatai között szerepel a laboratórium
működtetése, javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy utasítsa az intézmény vezetőjét a feladat-ellátására
vonatkozó szerződés szolgáltatóval való megkötésére 2017. december 31. napjáig.
A labor működtetéséhez szükséges kiegészítést 2016. december 31. napjáig az intézmény biztosítsa a
rendelkezésére álló bevételeinek terhére. A feladat ellátásához 2017. évben szükséges kiegészítés
költségviselőjéről a Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési rendelet összeállításakor döntsön annak
függvényében, hogy hogy alakul a Városi Egészségügyi Intézmény 2016. évi maradványa.
Kérem a Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni:
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Szerződés kötés a laboratórium folyamatos működtetésének biztosítása céljából"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Városi Egészségügyi Intézményt, hogy a
laboratórium folyamatos működtetésének biztosítása céljából kössön szerződést 2017. december 31. napjáig az
általa javasolt Szolgáltatóval.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Városi Egészségügyi Intézményt, hogy a
laboratórium működtetéséhez szükséges kiegészítést 2016. december 31. napjáig a rendelkezésére álló 2015. évi
szabad maradványa terhére biztosítsa.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a feladat ellátásához 2017. évben szükséges
kiegészítés költségviselőjéről a 2017. évi költségvetési rendelet összeállításakor dönt annak függvényében, hogy
hogy alakul a Városi Egészségügyi Intézmény 2016. évi maradványa.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. június 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A XIX. Nemzetközi Sajt-és Túrófesztivál előkészítése
Benéné Szerető Hajnalka
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete májusi ülésén - 260/2016. (V.26.) Gye. Kt
határozatával - a 2017. évi XIX. nemzetközi Sajt-és Túrófesztivál időpontját 2017. április 29. - május 1. közötti
időszakban határozta meg. A Képviselő-testület 262/2016. 8V. 26.) Gye. Kt. határozatával utasította a Kállai Ferenc
Kulturális Központ vezetőjét, hogy a júniusi ülésre terjessze elő a XIX. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál fellépőire
vonatkozó javaslatát.
Benéné Szertő Hajnalka intézményvezető megküldte a fellépőkre vonatkozó javaslatot, melyet jelen előterjesztéshez
mellékelten csatoltunk. A fellépők várható költsége nettó 3,5 millió forint. A zenekarok idei évben történő lekötésével
várhatóan az intézmény költséget tud megtakarítani.
Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy a XVIII. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál megrendezéséhez biztosított
összegből pozitív egyenlegként jelentkező, tartalékba helyezett 500.246 Ft-ot a XIX. Nemzetközi Sajt és
Túrófesztivál megrendezésére csoportosítja át, melyet a Kállai Ferenc Kulturális Központ zenekari fellépők
lefoglalásához, előlegként használhat fel. Javasoljuk, hogy a Képviselő-testület a fennmaradó költségeket a 2017.
évi költségvetésében biztosítsa.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"Tájékoztató tudomásul vétele"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XIX. Nemzetközi Sajt-és Túrófesztivál előkészítéséről
szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"XIX. Nemzetközi Sajt-és Túrófesztivál előkészítése "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Hooligans Zenekar és a Neoton Együttes
XIX. Nemzetközi Sajt-és Túrófesztiválra történő meghívását.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XVIII. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál
megrendezéséhez biztosított összegből pozitív egyenlegként jelentkező, tartalékba helyezett 500.246 Ft-ot a XIX.
Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál megrendezésére csoportosítja át, melyet a Kállai Ferenc Kulturális Központ a
zenekari fellépők lefoglalásához, előlegként használhat fel. A Képviselő-testület a fennmaradó költségeket a 2017.
évi költségvetésében biztosítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. június 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Öregszőlői utak javításával kapcsolatos döntések
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 173/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozata alapján az Öregszőlői útkarbantartási és földút stabilizációs beruházások
megvalósítására 25.085.040 Ft-ot biztosít a Képviselő-testület azzal hogy a lakosságnak anyagilag hozzá kell
járulnia a kivitelezési költségekhez. A fenti Képviselő-testületi határozat alapján lezajlott az Öregszőlői utak
stabilizálásával kapcsolatos egyeztetések és a közös-képviselők összegyűjtötték az ingatlantulajdonosi
szándéknyilatkozatokat az érintett ingatlan tulajdonosoktól. A beérkezett szándéknyilatkozatok eredményösszesítője
a csatolt mellékletben megtalálható.
Az összesítő alapján kiderül, hogy az alábbi területeken gyűlt össze az ingatlantulajdonosok kétharmadának a
hozzájáruló nyilatkozata:
Ugari út, Polyákhalmi úttól 529 m hosszú szakasza
Kör utca teljes szakasza
Kis utca teljes szakasza
Polyákhalmi út teljes szakasza
III. kerület, Ugari úttól 330 m hosszú szakasza
Az előkészítési munka során számos olyan élethelyzetet tapasztaltunk, mely miatt a korábban alapul vett magánerős
lakossági út- és közműépítések szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló 20/2011. (V. 30.) önkormányzati
rendelet nem alkalmazható, ezért indokoltnak tartjuk egy új kifejezetten az Öregszőlői utak építésére és
stabilizálására vonatkozó rendelet megalkotását.
A változtatást indokoló helyzetek:
a beruházás nem út építésre, hanem földút stabilizációra vonatkozik, tehát nem épül szilárd útburkolat
az ingatlanok kb. 50 %-a lakóingatlan, a fennmaradó 50 % mezőgazdasági terület
számos ingatlan két párhuzamos úttal is határos
jó néhány olyan mezőgazdasági terület van, amelyet a tulajdonosa egyben művel, de több helyrajzi számmal
rendelkezik
A fenti tényezők miatt az alábbi módosításokra van szükség:
1. A magánerős lakossági út- és közműépítések szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló 20/2011. (V. 30.)
önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Önkormányzati támogatás csak Gyomaendrőd közigazgatási területén lévő ingatlan ivóvízellátását, elektromos
energia ellátását, szennyvízelvezetését biztosító közműépítéshez, illetve a megközelítését szolgáló útépítéshez
adható."
A módosításnak köszönhetően az út és közmű építő társulásokban minden Öregszőlői ingatlan tulajdonos részt
vehet.
A rendelet 7. § (2) bekezdése d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„útépítésnél a pályaszerkezet és a tervezett burkolat, meglévő burkolat, vagy útalap aszfaltréteggel való lezárása,
földút mechanikai stabilizációja, valamint az utcai csapadékvíz elvezetést szolgáló - műszaki szükségességtől
függően - zárt csapadékcsatorna vagy nyílt árok megépítéséhez"
A változtatásnak köszönhetően az Öregszőlőben tervezett mechanikai földút stabilizáció is része lehet a társulásban
végzett beruházásoknak.
2. A rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás kivetéséről a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Bizottság
határozattal dönt, a beruházás műszaki átadását követő 30 napon belül. Az útépítési érdekeltségi hozzájárulást a
kivetéstől számított 60 napon belül kell megfizetni."
Mivel a tervezett munkálatok nem építési engedély köteles tevékenységek ezért a korábbi szabályozás szerinti
forgalomba helyezési eljárás már nem releváns, így azt a műszaki átadásra kell módosítani.
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3. A rendelet az alábbi 12/A. §-al egészül ki:
„Annak az útépítéssel érintett mezőgazdasági művelésben lévő ingatlan tulajdonosának akinek ugyanazon úttal
szomszédosan több mezőgazdasági művelésű ingatlan van, annak az ingatlanonkénti útépítési érdekeltségi
hozzájárulás 50 %-át, de összesen maximum 100.000 Ft-ot kell megfizetnie."
4. A rendelet az alábbi 12/B. §-al egészül ki:
„Annak az útépítéssel érintett, mezőgazdasági művelésben lévő ingatlan tulajdonosának, akinek az ingatlana két
úttal is határos, annak a 12/A. § szerinti érdekeltségi hozzájárulás 50 %-át kell megfizetnie."
A korábbi szabályozás nem foglalkozott a mezőgazdasági területekkel és a tapasztalatok azt mutatják, hogy a
mezőgazdászok támogatása nélkül nem jöhetnek létre az útépítő társulások, így a fenti kedvezményrendszer került
kidolgozásra.
A fenti változtatásoknak köszönhetően jelentősen megnő azon személyek és ingatlantulajdonosok száma akik
magánerős út és közmű építő társulásokban rész vehetnek. A kidolgozott kedvezmények kedvezően hatnak az
ingatlan tulajdonosokra, azonban némi kiadás növekedést eredményez az Önkormányzat számára.
Összességében elmondható, hogy a lakosság részére a változtatások csak pozitív hatást okoznak.
A kivitelezési költségek az alábbiak:
Utca neve
Építési hossz
Ugari út
Kör utca
Kis utca
Polyákhalmi út
III. ker.
Összesen

Becsült bekerülési költség

529 m
1100 m
236 m
623 m
330 m

8.061.960 Ft
16.764.000 Ft
3.596.640 Ft
9.494.520 Ft
5.029.200 Ft
42.946.320 Ft

Aláírt szándéknyilatkozatok
aránya
69 %
69 %
69 %
77 %
67 %

Mivel a lakossági hozzájárulás körülményei még rendezetlenek, ezért a beruházás megfelelő időben történő (száraz,
csapadékmentes) befejezése érdekében javasoljuk, hogy a július hónapban kerüljön lebonyolításra a közbeszerzési
eljárás, így az új szabályozás szerint augusztus hónapban már a pontos kivitelezési összeg tudatában megköthetők
lehetnek a társulási szerződések, melyek alapján szeptemberben megtörténhet a kivitelezés is.
Mindezek miatt javasoljuk, hogy a biztosan rendelkezésre álló 25.085.040 Ft erejéig jelöljön ki stabilizálandó
útszakaszt és a visszafolyó lakossági hozzájárulás pedig így tartalékba helyezhető az útstabilizáció jövőbeni
folytatására.
Az útszakaszokra az alábbi javaslatot tesszük:
Utca neve
Kör utca
Kis utca
Polyákhalmi út (Szarvasi út és a
Bacsalaposi út között)
Összesen

Építési hossz
1100 m
236 m
250 m

Becsült bekerülési költség
16.764.000 Ft
3.596.640 Ft
3.733.800 Ft
24.094.440 Ft

Mivel a kivitelezés becsült költsége meghaladja a nettó 15 millió forintot ezért a kivitelező kiválasztására
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, így közbeszerzési Bíráló Bizottságot kell kijelölni, melynek tagjainak az alábbi
személyeket javasoljuk:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr Varga Imre
Pénzügyi szakértelem: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Pardi László
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"Rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
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Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a magánerős lakossági út- és közműépítések szervezéséről és
támogatási rendszeréről szóló 20/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
../2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet
a magánerős lakossági út- és közműépítések szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló 20/2011. (V.
30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § A magánerős lakossági út- és közműépítések szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló 20/2011. (V. 30.)
önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Önkormányzati támogatás csak Gyomaendrőd közigazgatási területén lévő ingatlan ivóvízellátását, elektromos
energia ellátását, szennyvízelvezetését biztosító közműépítéshez, illetve a megközelítését szolgáló útépítéshez
adható."
2. § A magánerős lakossági út- és közműépítések szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló 20/2011. (V. 30.)
önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„útépítésnél a pályaszerkezet és a tervezett burkolat, meglévő burkolat, vagy útalap aszfaltréteggel való lezárása,
földút mechanikai stabilizációja, valamint az utcai csapadékvíz elvezetést szolgáló - műszaki szükségességtől
függően - zárt csapadékcsatorna vagy nyílt árok megépítéséhez"
3. § A magánerős lakossági út- és közműépítések szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló 20/2011. (V. 30.)
önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás kivetéséről a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Bizottság
határozattal dönt, a beruházás műszaki átadását követő 30 napon belül. Az útépítési érdekeltségi hozzájárulást a
kivetéstől számított 60 napon belül kell megfizetni."
4. § A magánerős lakossági út- és közműépítések szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló 20/2011. (V. 30.)
önkormányzati rendelet az alábbi 12/A. §-al egészül ki:
„Annak az útépítéssel érintett mezőgazdasági művelésben lévő ingatlan tulajdonosának akinek ugyanazon úttal
szomszédosan több mezőgazdasági művelésű ingatlan van, annak az ingatlanonkénti útépítési érdekeltségi
hozzájárulás 50 %-át, de összesen maximum 100.000 Ft-ot kell megfizetnie."
5. § A magánerős lakossági út- és közműépítések szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló 20/2011. (V. 30.)
önkormányzati rendelet az alábbi 12/B. §-al egészül ki:
„Annak az útépítéssel érintett, mezőgazdasági művelésben lévő ingatlan tulajdonosának, akinek az ingatlana két
úttal is határos, annak a 12/A. § szerinti érdekeltségi hozzájárulás 50 %-át kell megfizetnie."
Záró rendelkezések
6. § (1) Ez a rendelet 2016. július 1-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a magánerős lakossági út- és közműépítések szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló
20/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet 12. § (5) bekezdése.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 07. 01.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
"Műszaki tartalom meghatározás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a lakossági önerő bevonását az Öregszőlői földutak
mechanikai stabilizációjába és az alábbi utak stabilizációjához Önkormányzati támogatást nyújtson:
Utca neve
Építési hossz
Becsült bekerülési költség
Kör utca
1100 m
16.764.000 Ft
Kis utca
236 m
3.596.640 Ft
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Polyákhalmi út (Szarvasi út és a
Bacsalaposi út között)
Összesen

250 m

3.733.800 Ft
24.094.440 Ft

A Képviselő-testület kérje fel a Közbeszerzési Csoportot a beszerzési eljárás előkészítésére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 07. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
3. döntési javaslat
"Bíráló Bizottság kijelölése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az öregszőlői utak stabilizációjára kiírandó közbeszerzési eljárás
Bíráló Bizottságának tagjainak az alábbi személyeket jelölje meg:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr Varga Imre
Pénzügyi szakértelem: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Pardi László
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 07. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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Hossz
Páskumi út
Diófa
Álmosdomb
Szőlőskert
Ugari
Kör
Kis
Polyákhalmi
Bacsalaposi
III. kerület

1210
864
865
932
529
1100
236
623
600
330

Szélesség

Felület
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3630
2592
2595
2796
1587
3300
708
1869
1800
990

Egységár
4 000 Ft
4 000 Ft
4 000 Ft
4 000 Ft
4 000 Ft
4 000 Ft
4 000 Ft
4 000 Ft
4 000 Ft
4 000 Ft

Bekerülési
költség
14 520 000 Ft
10 368 000 Ft
10 380 000 Ft
11 184 000 Ft
6 348 000 Ft
13 200 000 Ft
2 832 000 Ft
7 476 000 Ft
7 200 000 Ft
3 960 000 Ft
83 508 000 Ft

Áfa

Bruttó
3 920 400 Ft
2 799 360 Ft
2 802 600 Ft
3 019 680 Ft
1 713 960 Ft
3 564 000 Ft
764 640 Ft
2 018 520 Ft
1 944 000 Ft
1 069 200 Ft
22 547 160 Ft

18 440 400 Ft
13 167 360 Ft
13 182 600 Ft
14 203 680 Ft
8 061 960 Ft
16 764 000 Ft
3 596 640 Ft
9 494 520 Ft
9 144 000 Ft
5 029 200 Ft
106 055 160 Ft

Beruházási
költség 20 %-a
3 688 080 Ft
2 633 472 Ft
2 636 520 Ft
2 840 736 Ft
1 612 392 Ft
3 352 800 Ft
719 328 Ft
1 898 904 Ft
1 828 800 Ft
1 005 840 Ft
21 211 032 Ft

Önkormányzati
rész
14 752 320 Ft
10 533 888 Ft
10 546 080 Ft
11 362 944 Ft
6 449 568 Ft
13 411 200 Ft
2 877 312 Ft
7 595 616 Ft
7 315 200 Ft
4 023 360 Ft
84 844 128 Ft

Lakó ingatlanok Egyéb
száma
ingatlan
15
27
20
20
13
45
12
20
8
5

Összes ingatlan
20
58
60
22
13
44
4
6
23
13

35
85
80
42
26
89
16
26
31
18

Lakott ingatlanok száma
11
19
17
13
8
39
8
18
7
5

Alárás

Fizetendő
önerő

Arány
17
14
18
17
18
61
11
20
11
12

49%
16%
23%
40%
69%
69%
69%
77%
35%
67%

62 015 Ft
37 672 Ft
44 958 Ft
73 035 Ft
38 880 Ft

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

Térségi Szociális Gondozási Központ kérelme
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 380/2014. (VIII.) Gye. Kt. határozat alapján megvásárlásra került a Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 6. szám alatti
ingatlan. A megvásárlás célja az volt, hogy az Idősek Otthona területe növekedjen és kiszolgáló építménnyel
gazdagodjon az intézmény.
Mraucsik Lajosné intézményvezető asszony levélben kereste meg Önkormányzatunkat és kérte, hogy az épület
kerüljön az intézmény használatába, továbbá anyagi támogatást kér a megvásárolt épület raktárrá történő
alakításához.
Az épület jelenlegi állapota:
Vályog épület alap nélkül
Belmagasság: 2,40-3,0 m
Nincs minden helységben beton aljzat
Tető szerkezet: 30 fok feletti tetőhajlás, pala és cserép fedéssel
Fűtés: helyi vegyes tüzelés
Elektromos áram: kikötve
Ivóvíz: kikötve
Az átalakítás során az alábbi munkafolyamatok valósulnának meg:
vizes falszakaszok aláfalazása vízszigeteléssel
aljzat csere
vakolat javítás
tető javítás kiegészítő bádogos munkákkal
új álmennyezet készítés
nyílászáró csere
teljes külső és belső festés
PVC padló burkolat lerakás
A fenti munkafolyamatok a Térségi Szociális Gondozási Központ saját kivitelezésében valósulnának meg, így az
intézmény csak az építési anyagok beszerzéséhez kér anyagi támogatást az Önkormányzattól.
Az intézmény a levelében 400.000 Ft-ot kér az elektromos áram visszakapcsolására és a villanyszerelési
munkálatokra, 150.000 Ft-ot a víz visszakapcsolására és a vízszerelési munkákra, valamint 1.900.000 Ft-ot az
építési anyagok beszerzésére. Így az igényelt támogatás összege 2.450.000 Ft.
A kért támogatásra forrás nem került elkülönítésre a költségvetésben, ezért javasoljuk, hogy a felújításra a 2017. évi
költségvetés tervezése során kerüljön forrás meghatározva, továbbá javasoljuk hogy a pénzeszköz ne kerüljön
átadásra, hanem az Önkormányzat által megvásárolt építőanyagok kerüljenek felhasználásra.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Kérelem támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 6. szám alatti ingatlant
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ingyenesen, határozatlan időre adja használatba a Térségi Szociális Gondozási Központ GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya (5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5.) számára. A felújítására vonatkozó kérelmét támogassa
és a 2017. évi költségvetésben 2.450.000 Ft-ot különítsen el a felújítási munkálatok finanszírozására és a szükséges
építőanyagok megvásárlására.
A Képviselő-testület hatalmazza fel Toldi Balázs polgármestert a haszon-kölcsön szerződés és az egyéb
jognyilatkozatok aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. június 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A megszűnt VII. kerületi Nyilasi Iskola volt diákjainak emléktábla
elhelyezési kérelme
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az egykori VII. kerületi Nyilasi Iskola volt diákjai emléktáblát szeretnének elhelyezni, és ehhez kérik az
önkormányzat engedélyét.
Az emléktáblát a Kis Bálint Általános Iskola Fő út 181. szám alatt lévő épületének külső, a Wodiáner Albert tér
irányába néző falára kívánják elhelyezni.
Az emléktáblát 40/50 cm sz/m méretben, fekete márványból akarják elkészíttetni, az alábbi felirattal:
„Tisztelettel Emlékezünk
a VII. kerületi Nyilasi Iskolára
1926-1963
Tanítók és Tanulók"
A márványtáblán a betűk világos háttérrel, fekete színnel vannak tervezve.
Az iskola épülete a város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II.26.) önkormányzati rendelet alapján nem áll
helyi védettség alatt.
A helyszínen történt egyeztetés alapján meg lett tekintve a Fő úti épület külső, a Wodiáner Albert tér irányába lévő
fala.
A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola intézményvezetője támogatja az emléktábla elhelyezését.
Az emléktábla elhelyezésével kapcsolatban ki lett kérve város főépítésze véleménye, aki az alábbiakat javasolta.
"1. Ha a villámvédelmi levezető és a mellette lévő ablakkeretezés közötti helyen elfér a már meglévő emléktábla és
az új tábla együtt, akkor a jelenlegi eltolásával egy magasságban és egyező méretben legyen elhelyezve.
2. Ha nem megoldható az 1. variáció, abban az esetben az épület ezen homlokzatának másik oldalára kerüljön az
emléktábla.
Az ablakkeretezés és a villámvédelmi levezető között 50 cm x 50 cm méretű emléktábla van elhelyezve a falon. Az
emléktábla és az ablakkeretezés között 53 cm széles szabad felület van. Így a már meglévő emléktábla eltolásával
az új emléktábla azonos magasságban és méretben elhelyezhető."
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Az emléktábla elhelyezésnek engedélyezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az egykori VII. kerületi Nyilasi Iskola volt diákjai kérelmének helyt adva
engedélyezi egy emléktábla elhelyezését a Gyomaendrőd, Fő út 181. szám alatt lévő Kis Bálint Általános Iskola
Wodiáner Albert tér irányába lévő falrészen az alábbiak szerint meghatározott módon.
1.

Az emléktálka helye: az ablakkeretezés és a villámvédelmi levezető között az épületben 1944. május 15-től
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június 16-ig fogvatartott, és innen deportált zsidók emlékére elhelyezett emléktábla eltolásával, azzal azonos
magasságban és méretben.
2. Az emléktábla mérete: 50 cm széles 50cm magas. Anyaga: márvány. Színe: fekete. Felirat háttere, színe: fehér
mezőben, fekete betűkkel.
3. Felírat szövege:
„Tisztelettel Emlékezünk
a VII. kerületi Nyilasi Iskolára
1926-1963
Tanítók és Tanulók"
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. június 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló az útkezelési feladatokról
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. és a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. mint az önkormányzati helyi utak kezelője
elkészítette a kezelési feladatairól szóló 1-5 havi beszámolót. A gazdasági társaságok átszervezése miatt a az első
2 hó beszámolóját még a Gyomaszolg Ipari Park Kft., míg a 3-5 hó beszámolóját már a Zöldpark Gyomaendrőd
Nonprofit Kft. készítette el.
A beszámolók a csatolt mellékletben megtalálhatók.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámolók elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
a Bizottság javasolja Képviselő-testületnek, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2016. év 1-2 havi és a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft 2016. év 3-5 havi útkezelési feladatairól szóló beszámolóját fogadja el.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 06. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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GYOMASZOLG IPARI PARK Kft.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2
T/fax: 66/386-269
E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu

BESZÁMOLÓ AZ ÚTKEZELÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL
2016. év január és február hónapokban
Gyomaendrőd város útjait a GYOMASZOLG IPARI PAR KFT., mint kezelő kijelölt alkalmazottai,
rendszeresen 1 (alkalom/ hét) gyakoriság szerint bejárták és ellenőrizték. A bejárás során ellenőrizték a
közlekedési táblák hiánytalanságát és azok állapotát, továbbá az útburkolatok állapotát, hibáit (kátyú).
A táblák állapotával kapcsolatosan rendszeresen egyeztettek a közterület felügyelővel.
A hiányzó KRESZ – táblák és tartozékaik pótlásáról, azok formai és tartalmi felülvizsgálatáról az üzemeltető
a városüzemeltetési osztállyal egyeztetve, megrendelés alapján gondoskodott.
Az elvégzett útfenntartási munkák 2016.01.01- től 2016.02.29- ig (teljesítési idő sorrendjében):
2016.02.05. Táblák cseréje és pótlása az önkormányzat által kért helyeken:
406.832,-Ft + Áfa 27%
2016.02.05. Ifjúsági Ltp. bekötőúton lévő süllyedés feltárása és feltöltése:
9.753,-Ft + Áfa 27%
2016.02.09. Bajcsy úti kerékpárút korlát javítási munkái:
5.228,-Ft + Áfa 27%
2016.02.26. Erzsébet liget 1db „behajtásgátló” építése és 1db sorompó cső pótlása:
51.773,-Ft + Áfa 27%
Január és február hónapban, még történt hó eltakarítás és jégmentesítés is, amelynek értéke 39.035,-Ft+ Áfa
27% volt.
Kátyúzást és járdajavítást nem végeztünk ezen időszak alatt.
Kérem beszámolónk elfogadását.
Gyomaendrőd, 2016.06.10.
Fekete József
Ügyvezető igazgató

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

Közlekedésbiztonsági terv készítése
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a közutak forgalmi rendjét a közút
kezelője alakítja ki. A forgalmi rendet - a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén,
de legalább ötévenként - a közút kezelőjének felül kell vizsgálnia, és ha szükséges, módosítania kell.
Mivel a város helyi közútjainak kezelője az Önkormányzat, ezért a forgalmi rend felülvizsgálat is a feladatai közzé
tartozik. Az elmúlt 5 évben nem történt átfogó felülvizsgálat, ezért célszerűnek látjuk az idei évben ezt megtenni. A
munkálatok előkészítéseként a 2016. évi költségvetésben 2 millió forint került elkülönítésre a felülvizsgálat
finanszírozására.
Az utóbbi időkben a településen bekövetkezett balesetek rávilágítottak arra, hogy bár minden jelzés szabályszerűen
volt kihelyezve és szabályszerű forgalmirend lett meghatározva, mégis beavatkozásra van szükség és kisebb
kiegészítésekkel vagy módosításokkal nagyban javítható a közlekedésbiztonság.
2016. áprilisában ajánlatkérés került kiküldésre a felülvizsgálati munkálatok elvégzésére az alábbi kritériumokkal:
Feladat meghatározás:
A 46-os és a 443-as jelű országos közúthoz csatlakozó gyűjtő és lakossági utak csomópontjainak
felülvizsgálata.
A településen található kerékpárút hálózat forgalmi rendjének felülvizsgálata.
Probléma feltáró lakossági konzultáció megtartása, és a jelzett problémákra megoldási javaslat kidolgozása.
Hősök úti parkolók forgalmi rendjének felülvizsgálata
Dokumentáció min. tartalmi elemei:
1. Helyzet feltárás
2. Probléma kataszter
3. Megoldási javaslatok
4. Megoldási ütemterv
Az ajánlatadási határidőig mindhárom ajánlatadásra felkért ajánlattevő benyújtotta ajánlatát az alábbi vállalási
árakkal:
Békésút Mélyépítő Kft. (5700 Gyula, Pacsirta u. 46.): bruttó 2.540.000 Ft
Kövimet Kft. (5600 Békéscsaba, Gyümölcsös u. 25.): bruttó 1.524.000 Ft
Körös-Road Kft. (5600 Békéscsaba, Batthyány u. 4.): bruttó 2.349.500 Ft
Az ajánlatok alapján a Kövimet Kft. (5600 Békéscsaba, Gyümölcsös u. 25.) bruttó 1.524.000 Ft-os vállalási ára a
legkedvezőbb, mely finanszírozható a költségvetésben elkülönített keretösszegből.
A terv elkészíttetése a végrehajtási költségeken kívül egyéb járulékos költséget nem eredményez.
Kérem, a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Terv készítés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
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szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa Gyomaendrőd Közlekedésbiztonsági tervének
elkészítését. A terv elkészítésére legkedvezőbb ajánlatot adó Kövimet Kft. (5600 Békéscsaba, Gyümölcsös u. 25.)
bruttó 1.524.000 Ft-os ajánlatát fogadja el, azt érvényesnek nyilvánítsa és vele szerződést kössön, továbbá
hatalmazza fel Toldi Balázs polgármestert a szerződés megkötésére és az egyéb jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 10. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. június 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Közvilágítással kapcsolatos kérdések
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A város közvilágítási rendszerével kapcsolatban 2 fontos témakör van, amivel mindenképp célszerű foglalkozni.
1.
Közvilágítási hálózat korszerűsítés
Ez elmúlt években bekövetkezett technológiai fejlesztéseknek köszönhetően egyre nagyobb teret nyer a
közvilágítási rendszerekben a Led technológia és egyre fontosabb szempont lesz a környezettudatosság és a
gazdaságosság.
Mindezek miatt egyre több megkeresés és ajánlat érkezik Önkormányzatunkhoz a korszerűsítés tervezésére,
végrehajtására és finanszírozására.
Az eddigi legkidolgozottabb ajánlat az Elios Innovatív Energetikai Zrt-től érkezett, mely részletes megtérülési és
finanszírozási számítást is tartalmaz.
A beérkezett ajánlat a csatolt mellékletben megtalálható.
Magyarország Operatív programjai elfogadásakor egyértelművé vált, hogy ebben az EU ciklusban nem lesz
pályázati kiírás közvilágítás korszerűsítésre, ezért a finanszírozás csak sajáterőből, banki hitelből vagy ESCO-val
(kivitelező cég általi finanszírozás, melyet az energia megtakarításból törleszt az Önkormányzat) lehet megoldani.
A város területén 2314 db lámpatest biztosítja a közvilágítást, melyből 35 db az Önkormányzat a fennmaradó
mennyiség pedig az E.ON tulajdonában van.
A mellékletben található ajánlat természetesen, nem tekinthető egy végleges konstrukciónak, de megfelelő arra,
hogy a beruházás főbb paramétereit bemutassa.
Úgy mint:
a) a beruházás becsült költsége, amely nettó 156 millió forint
b) az éves energia megtakarítás, amely 388 kWh
c) az éves költség megtakarítás, amely 20 millió forint
d) megtérülési idő, amely kb 10 év
A fenti adatok alapján elmondható, hogy mindenképp célszerű foglalkozni a témakörrel, mivel jelentős minőségi
változást és jelentős energia és költség megtakarítást eredményezhet, azonban az is látszik, hogy egy ESCO
finanszírozás esetén minimum 10 évre elköteleződik az Önkormányzat, mely számos veszélyt rejt magában és a
ezen idő alatt kézzelfogható kiadás csökkenés nem lesz tapasztalható.
Jelenleg a közvilágítási hálózat üzemeltetésére 64,5 millió Ft állami támogatást kap az Önkormányzat és ezzel
szemben csak 29 millió Ft-ba kerül az éves fenntartás és üzemeltetés. A fennmaradó 35,5 millió Ft pedig
átcsoportosításra kerül más feladatra.
Az ajánlatban szereplő finanszírozási módok azt feltételezik, hogy a jelenlegi állami normatíva rendszer nem
változik, ami egyáltalán nem biztos. ESCO finanszírozás esetén, ha a jövőben az állami támogatás mértéke
drasztikusan lecsökken akkor fennáll a veszély arra, hogy az ESCO törlesztése nem lesz lehetséges a
megtakarításból.
Természetesen ennyi rendelkezésre álló adat alapján biztonságosan nem hozható döntés, de elegendő arra, hogy a
Képviselő-testület eldöntsön arról, hogy szándékában áll-e a korszerűsítés valamely finanszírozási mód mellett.
2.

Közvilágítási hálózat bővítés

2016. évi költségvetés tervezése során figyelembe vettük azt, hogy a 2015-ös közvilágítási rendszer bővítése során
nem valósult meg minden bejelentett igény teljesítése, így a költségvetésben 5 millió forint került betervezésre.
2015-ben forráshiány miatt kimaradt beruházási helyszínek a következők:
Ifjúsági lakótelepen a garázssortól a buszmegállóig vezető járda mellett 4 db kandeláber telepítése
Előhalmi tanyák és a Hármas-Körös híd közötti közúti szakaszon 10 db új lámpatesttel ellátott oszlop
leállítása
A Géza Fejedelem és a Kálmán Farkas utca között található 2 db átkötő út kivilágítása 1-1 db új oszlop és
lámpatest felállításával.
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A fenti helyszínek közül a legindokoltabb az Ifjúsági lakótelep fejlesztése, mivel ott tapasztalható a legnagyobb
gyalogos és kerékpáros forgalom.
A tavalyi évben beérkezett ajánlatok alapján a lakótelepi világítás költségei az alábbiak szerint alakulnak:
hagyományos Na fényforrással: bruttó 2.133.600 Ft
műszaki tartalom:

125 m új közvilágítási földkábel kiépítés
4 db kandeláber felszerelés 70 W-os gömb lámpatesttel

Led fényforrással: bruttó 2.560.320 Ft
műszaki tartalom:

125 m új közvilágítási földkábel kiépítés

4
db
kandeláber
felszerelés
http://www.schreder.com/be-en/products/pages/PILZEO.aspx)

55

W-os

PILZEO

lámpatesttel

(

A fenti helyszínen kívül kérés érkezett a Dobó István útról is. A Hantoskerti holtág partján lévő nyaraló tulajdonosok
kérik az Önkormányzatot, hogy a Dobó úti nyaralósor közvilágítási szintjén javítson.
A területet megvizsgálva megállapítottuk, hogy a nyaralósor előtti útszakasz megvilágítottságán kétféle képen lehet
javítani.
1. Új hálózat kiépítésével
2. A töltésen lévő közvilágítási hálózat átépítésével. A meglévő 4 db 36 W-os lámpatest helyett 7 db,
lámpakarral ellátott lámpatest felszerelése hagyományos vagy Led technológiával.
A költségek minimalizálása érdekében a meglévő hálózat átépítését javasoljuk, melynek becsült költségei az
alábbiak szerint alakulnak:
hagyományos Na fényforrással: bruttó 1.257.401 Ft
műszaki tartalom:

7 db AMBAR 70 W-os lámpatest felszerelése nagy benyúlású lámpakarral

Led fényforrással: bruttó 2.125.066 Ft
műszaki tartalom:

7 db TECEO-1 53 W-os lámpates felszerelése nagy benyúlású lámpakarral

(http://www.schreder.com/be-en/products/pages/Teceo.aspx)

Amennyiben a Képviselő-testület a hálózat bővítése mellett dönt, akkor javaslom megfontolni azt, hogy az új
rendszer már Led technológiás legyen mivel ez több szempontból is előnyös lehet.
1. Az új szakasz próba helyszínként funkcionálhat. Ez a közvilágítási szakasz viszonylag elkülönült, ezért nem
keletkezik majd éles kontraszt a megvilágítási szakaszok között.
2. Egy átfogó fejlesztés esetén ezt a rendszert érintetlenül lehet hagyni
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"Közvilágítás korszerűsítés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy tovább tárgyalásra alkalmasnak tartsa a Gyomaendrőd
közvilágítási hálózatának korszerűsítését. Kérje fel a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottságot a finanszírozási lehetőségek kidolgozására a 2016. szeptemberi Képviselő-testületi ülésre.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 08. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
"Ifjúsági lakótelep közvilágítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa az Ifjúsági lakótelep közvilágításának bővítését
hagyományos technológiával. A beruházáshoz szükséges 2.133.600 Ft-ot a 2016. évi költségvetésben
közvilágításra elkülönített 5 millió forint terhére biztosítsa.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
3. döntési javaslat
"Dobó utca"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Dobó utca közvilágításának bővítését
hagyományos technológiával. A beruházáshoz szükséges 1.257.401 Ft Ft-ot a 2016. évi költségvetésben
közvilágításra elkülönített 5 millió forint terhére biztosítsa.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. június 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a 2016. I. félévében benyújtott pályázatokról
Kürtiné Erdősi Klára, Petényi Roland
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!
Az idei év eleje óta sorra jelentek meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázati felhívásai. Az
egyes pályázati konstrukciók keretében benyújtandó valamennyi projektötletet az Osztály a Képviselő-testület 2016.
évi soros üléseire terjesztette elő.
Év eleje óta az alábbi támogatási kérelmek kerültek előkészítésre és benyújtásra a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretében:
TOP-1.1.1-15: A Gyomaendrődi Ipari Park infrastrukturális fejlesztése
Projekt összköltsége: 469 402 413 Ft
Projektötlet: A projekt célja a Gyomaendrődi Ipari Park bővítésének érdekében a jelenleg megközelíthetetlen 14
hektáros önkormányzati terület bekötésének megvalósítása. A területet az Önkormányzat egy közel 1057 méter
hosszú bekötőút segítségével a jelenleg teljes kapacitás kihasználással működő ipari park központi terével kötné
össze. Az újonnan bevont terület 11 kisebb, körülbelül 1 hektáros területre kerül felosztásra, ezen felül a projekt
keretében valósul meg az új területek közművesítése: közvilágítás, ivóvíz ellátás, csapadékvíz és szennyvízelvezetés.
Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve
TOP-1.2.1-15 Fűzfás-zugi holtág turisztikai fejlesztése
Projekt összköltsége: 232 822 059 Ft
Projektötlet: A pályázat célja a gyomaendrődi fűzfás-zugi holtág turisztikai fejlesztése, melynek keretében stéggel
ellátott horgászházak építésére, sólyapálya kialakítására, útépítésre (a 46-os sz. úttól a Halász utcáig a gáton
vezetve 800 méter murvás út, innen a tervezett parkolóig 300 m aszfalt burkolatú út), parkolóhelyek kialakítására,
közművesítésre, valamint partrendezésre kerülne sor.
Pályázat státusza: Hiánypótlás alatt
TOP-1.1.3-15 Piackorszerűsítés Gyomaendrődön – a helyi gazdaságfejlesztési megoldás
Projekt összköltsége: 58 568 226 Ft
Projektötlet: A helyi termékek piacra jutásának elősegítése érdekében szeretnénk megvalósítani jelen beruházást,
melynek keretében a piaci kültéri elárusítóhelyek infrastrukturális fejlesztésére kerülne sor.
A helyi piac fontos intézménye a helyi gazdaságnak, hiszen a termelők és kiskereskedők fóruma a vásárlókkal való
találkozásra. Egy jól működő piac nemcsak a helyben termelt áruk piacra jutását segíti, de a helyi közösség életében
is meghatározó szerepe van. A helyi termékek értékesítésének megkönnyítése segítheti a gazdálkodóvá válást is,
hiszen ha könnyebb piacra juttatni a megtermelt árut többen választhatják ezt az utat a megélhetésre, ami közel áll a
környék mezőgazdasági profiljához.
Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve
TOP-1.4.1-15 A gyermekellátási szolgáltatások minőségének fejlesztése a Gyomaendrőd-CsárdaszállásHunya Kistérségi Óvoda feladatellátási helyein
Projekt összköltsége: 194 270 131 Ft
Projektötlet: A projekt célja az óvodai feladatellátási helyek infrastruktúra- és eszközfejlesztésének támogatása és
annak fenntartása, a minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében. A
Százszorszép Óvoda bővítése és átalakítása során sor kerülne intézményvezetői iroda, óvodatitkári iroda, a nevelői
szoba, felnőtt öltöző, a mosó- vasaló, tisztítószer tároló, tálaló (melegítő) konyha, korszerű logopédiai- és fejlesztő
szoba, egy 82 m2-es tornaszoba, orvosi szoba kialakítására. Csemetekert Óvodában bővítéssel kerül kialakításra
egy 62,90 m2 nagyságú tornaszoba, szertárral. A bővítés okán új és egyben akadálymentes bejárat kerül
kialakításra a meglévő épületbe.
Mindkét feladatellátási helyen sor kerül energetikahatékonysági intézkedésekre: fűtéskorszerűsítésre, nyílászáró
cserére.
Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve
TOP-2.1.2-15 Gyomaendrőd gyomai városrész központjának rehabilitációja
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Projekt összköltsége: 499 057 540 Ft
Projektötlet: A projekt célja a Szabadság tér alkalmassá tétele nagyobb rendezvények, jelentősebb közösségi
események lebonyolítására, melyek vonzáskörzete túlterjed a közvetlen közelben lévő lakóterületeken. A fejlesztés
érintené a buszpályaudvart, a Fő út egy részét, a Szabadság teret és a Hősök útját.
Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve
TOP-2.1.2-15 Gyomaendrőd endrődi városrész központjának rehabilitációja
Projekt összköltsége: 199 570 365 Ft
Projektötlet: A projekt keretében a Hősök tere rehabilitációjára, valamint a piactér fejlesztésére kerülne sor. A terület
felújításának célja egy, a városrész számára pihenést, rekreációs lehetőséget biztosító korszerű városi park
létrehozása.
Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve
TOP-2.1.3-15: Belterületi vízrendezés IX. ütem Gyomaendrődön
Projekt összköltsége: 243 516 472 Ft
Projektötlet: A projektben a Belvíz IX. ütem megvalósítására, csapadékvíz elvezetésre kerülne sor, melynek keretei
között az alábbi csatornák rendezése történne meg:
2 jelű öblözet csatornái: Kenderáztató utca, Apponyi utca, Sugár utca, Selyem út, Toronyi utca
6 jelű öblözet csatornái: Táncsics utca, Vadász utca, Bányász utca
7/1 jelű öblözet csatornái: Selyem út, Sugár utca és Toronyi utca, míg a 7/2 jelű öblözet csatornái: Fő út, Kárász
utca, Táncsics utca, Dankó utca és Körös utca
9 jelű öblözet: Szt. István utca, Bethlen utca és Szélső utca
Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve
TOP-3.1.1-15 Közlekedésbiztonsági kerékpárút építése Gyomaendrődön, a Kodály Zoltán utca és a Hídfő
utca között, valamint kerékpáros nyomvonal kialakítása a Selyem úton
A projekt összköltsége: 206 359 266 Ft
Projektötlet: A projekt keretében 1006 fm hosszan épülne kerékpárút, mely a Kodály Zoltán utcánál csatlakozik a
meglévő kerékpárúthoz. A tervezett kerékpársáv a Selyem úton kerül kijelölésre mindkét oldalon, összesen 6800 m
hosszon.
A fejlesztés megvalósításával bővül településünkön a kiépített közlekedésbiztonsági kerékpárút hálózat hossza, a
legforgalmasabb utak biztonságosan kerékpározhatóvá válnak.
Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve
TOP-3.2.1-15 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal komplex energetikai felújítása
A projekt összköltsége: nincs végleges adat
Projektötlet: A projekt keretében a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal komplex energetikai felújítására, az
épület hőszigetelésére, nyílászáróinak cseréjére, fűtéskorszerűsítésre és az épület villamos energia ellátásának
megújuló energiával történő kiváltására kerülne sor.
Pályázat státusza: előkészítés alatt, benyújtási határidő 2016. június 30.
TOP-3.2.1-15 Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola komplex energetikai felújítása
A projekt összköltsége: nincs végleges adat
Projektötlet: A projekt keretében a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola komplex energetikai felújítására, az épület
hőszigetelésére, nyílászáróinak cseréjére, fűtéskorszerűsítésre és az épület villamos energia ellátásának megújuló
energiával történő kiváltására kerülne sor
Pályázat státusza: előkészítés alatt, benyújtási határidő 2016. június 30.
TOP-3.2.2-15 Napelempark megépítése Gyomaendrőd Város Önkormányzata intézményrendszerének
villamos energia ellátás biztosítására
A projekt összköltsége: nincs végleges adat
Projektötlet: napelempark építésére kerülne sor az Önkormányzat intézményrendszerének villamos energiával
történő ellátása érdekében.
Az alábbi intézmények kerülnek bevonásra a projektbe:
I. Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya központi konyha (5500 Gyomaendrőd,
Mirhóháti u. 1-5.)
II. Varga Lajos Sportcsarnok (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér
III. Gyomai központi orvosi rendelő (5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3.)
IV. Endrődi központi orvosi rendelő (5500 Gyomaendrőd, Fő út 3.)
V. Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
székhely: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181.,
VI. telephely: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 45.
VII. Kállai Ferenc Kulturális Központ (5500 Gyomaendrőd, Kossuth u.9.)
VIII. Szent Antal Népház (5502 Gyomaendrőd, Blaha L. u. 21.
IX. Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. (5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.)
Pályázat státusza: előkészítés alatt, benyújtási határidő 2016.júniuis 30.
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TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Gyomaendrőd endrődi településrészén
Projekt összköltsége: 60 000 000 Ft
Projektötlet: A projekt keretében sor kerülne a Fő út 3. sz. alatti orvosi rendelő felújítására, valamint bővítésére. A
fejlesztés részeként 3 háziorvosi rendelő, 2 fogorvosi rendelő, a várók, valamint a további kiszolgáló helyiségek,
személyes megbeszélést biztosító helyiségek kialakítására, a teljes épület külső hőszigetelésére, valamint komplex
akadálymentesítésére kerülne sor.
Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve
TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Gyomaendrőd gyomai településrészén
Projekt összköltsége: 59 038 298 Ft
A projekt keretében a Dr. Pikó Béla utca 3. sz. alatti orvosi rendelő és a védőnői szolgálat felújítására, valamint a
kapcsolódó eszközbeszerzésre kerül sor.
A fejlesztés részeként 2 felnőtt háziorvosi rendelő, 1 gyermek háziorvosi rendelő, a várók, valamint a további
kiszolgáló helyiségek, a személyes megbeszélést biztosító helyiségek, kialakítására és a védőnői szolgálat
felújítására és korszerűsítésére kerülne sor.
A fejlesztés részeként megvalósul az épület hőszigetelése, a komplex akadálymentesítés, valamint udvarrendezés.
Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve
TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése a Térségi Szociális Gondozási Központban
Projekt összköltsége: 61 626 023 Ft
Projektötlet: A projekt keretében a Blaha L. u. 2-6. szám alatti nappali ellátást, étkeztetést, házi segítségnyújtást
biztosító gondozó egység felújítására, modernizálására kerülne sor. A fejlesztés magába foglalja az épület
infrastrukturális fejlesztését, személygépkocsi beszerzést, garázs kialakítását, továbbá tárgyi eszközök fejlesztését
és beszerzését. A projekt a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás, mint
fenntartó, nevében került benyújtásra.
Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás, mint fenntartó nevében, a VP-6-7.4.1.116 Öregszőlő településképének javítása, középület korszerűsítés címmel került benyújtásra támogatási kérelem
a Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,
energetikai korszerűsítése című pályázati konstrukció keretében a Kondorosi u. 1. szám alatti Szent Imre Idősek
Otthona és 3. számú Nappali Klub fejlesztése érdekében.
A beruházás összes költsége 31.960.270 Ft, a megvalósításhoz az összeg 15 %-áig önerő biztosítására van
szükség. Támogatás elnyerése esetén, mivel a fejlesztés eredménye Gyomaendrőd területén realizálódik, így a
szükséges önerő összegét Gyomaendrőd Város Önkormányzata biztosítja. Az önerő, azaz 4.794.040 Ft
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelete 8. melléklet 77. sor TOP és egyéb pályázati
saját erő keret terhére került betervezésre.
A pályázat előkészítését és a támogatási kérelem benyújtását a Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya gazdasági vezetője és a Településfejlesztési osztály közösen végezte.
A Településfejlesztési Osztály munkatársai közreműködtek a Csárdaszállás és Hunya települések által benyújtott
TOP pályázatok előkészítésében, összeállítottuk és benyújtottuk az alábbi támogatási kérelmeket:
TOP-1.4.1-15 Az óvodai nevelés feltételeinek minőségi fejlesztése a Csárdaszállási Napraforgó Óvodában
TOP-3.1.1-15 A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Mezőberény önálló kerékpárút Csárdaszállás közigazgatási területére
eső szakaszának megépítése
TOP-4.2.1-15 Szociális étkeztetéshez kapcsolódó konyha fejlesztése Hunyán
ANemzeti Fejlesztési Minisztérium által hirdetett Kerékpárosbarát település 2016. cím elnyerése érdekében
pályázatot nyújtottunk be a Kerékpáros Magyarország Szövetséghez. Az elbírálás megtörtént, az értesítés alapján
idén is címbirtokosok lettünk.
2016 februárjában pályázatot nyújtottunk be a Bethlen Gábor Alap 2016. évi „Egyéb támogatások" előirányzat
terhére, „A magyar kultúráért és oktatásért"című pályázati felhívásra "Határok nélkül magyarul" Kárpát-medencei
Néptánc és Népzenei Találkozó" megrendezése érdekében. A projekt keretében az idei évben 18. alkalommal
megrendezésre kerülő Nemzetközi Halfőző Verseny keretei került volna megrendezésre hagyományőrző,
magyarságtudatot erősítő programunk. A program keretében Nagyenyed, Vrutky és Bihardiószeg gyermek
népművészeti csoportjait, illetve a helyi tradicionális kézművesek terveztük meghívni, hogy bemutathassák
munkásságukat.
A pályázat elbírálása megtörtént, a projekt forráshiány miatt nem részesült támogatásban.
Támogatási kérelmet nyújtottunk be a Kubinyi Ágoston Program pályázati kiírására „Az Endrődi Tájház és
Helytörténeti Gyűjtemény enteriőr kiállításának megújítása és ehhez kapcsolódó múzeumpedagógiai
foglalkozás kidolgozása" címmel.
A projekt keretében a tájház enteriőr kiállításának megújítására, állagvédelmére, restaurálására, múzeumpedagógiai
foglalkozás kidolgozására, valamint halászati kiállítási anyag megvásárlására és összeállítására kerülne sor. Az
igényelt támogatás 4 000 000 Ft.
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A pályázat elbírálása folyamatban van.
2016. június 2-án benyújtásra került az Önkormányzati fejlesztések 2016. című támogatási kérelem. A pályázat
keretében a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Fő úti telephelyén sportudvar kialakítására nyújtottunk be
projektjavaslatot, valamint út és járdaépítésre Gyomaendrődön.
A pályázat költségvetése az alábbiak szerint alakul:
Bruttó összköltség:
58.649.578Ft
Elnyerhető összes támogatás:
49.852.140 Ft
Önkormányzati saját erő:
8.797.438 Ft
A pályázat elbírálása folyamatban van.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló a 2016. I. félévében benyújtott pályázatokról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. év I. félévi pályázatokról szóló beszámolót
megismerte, annak tartalmát elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 06. 29.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. június 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a 2016. évi közmunkaprogramról
Varjú Róbert
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!

Gyomaendrődön 2016-ban már 9 programmal vette kezdetét a Startmunka mintaprogram, melynek megvalósulása
során 301 fő álláskereső folyamatos foglalkozatására nyílt lehetőség. Ez 26 fővel több, mint egy évvel korábban,
amikor 5 programmal működött a Startmunka mintaprogram. A programelemeket a Belügyminisztérium
mintaprogramként fogadta el. Az útőr mintaprogram, és a startplusz mintaprogram kivételével az összes
mintaprogram 2016.03.02. és 2017.02.28. közötti időszakra vonatkozik. Az útőr mintaprogram 2016. március 1. és
2016. november 30. közötti időszakra, míg a Startplusz mintaprogram 2016. március 01. és 2016. március 31.
közötti időszakra vonatkozik.
A mintaprogramok mellett a 2015. november 01.-én kezdődött hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok
2016. február 29.-ével meghosszabbításra kerültek, a programokban résztvevők pedig, 2016. március 01. és 2016.
június 29.-e között különböző tanfolyamokon, képzéseken vettek volna részt. (útépítő, kertész, takarító). A képzések
beindítása viszont csúszik, így a tervezett időszak alatt a közfoglalkoztatottak hagyományos közfoglalkoztatási
feladatokat láttak el.
A mintaprogramok esetében a fajlagos költségek a változó támogatási intenzitás miatt 111. 000-119.000.- Ft/fő/hó
között lettek megállapítva a kiírásnak megfelelően, valamint elmondható, hogy a költségadatok számításánál sajnos
a 2015. évi közfoglalkoztatási bérekkel lehetett számolni.

A 9 programelem tekintetében a bér és dologi elszámolás folyamatban van, melyek benyújtásra kerülnek a
Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályára.
A közfoglalkoztatottak a munkabérüket folyószámlára havi kifizetési rendszer
közfoglalkoztatottak komolyabb fennakadások nélkül hozzájutnak a munkabérükhöz.

keretében

kapják.

A

2016-os közfoglalkoztatásba bevont álláskeresők közül kiemelt célcsoport elsősorban a foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesülők, önkormányzati ellátásban nem részesülők, valamint regisztrált együttműködő
munkanélküliek. A közfoglalkoztatási rendszerben megvalósuló mintaprogramok keretében számos fontos
közfeladatot látnak el. Utak, épületek és vízelvezető rendszerek karbantartásától az illegális hulladéklerakók
felszámolásánál át a mezőgazdasági tevékenységig.

Startmunka mintaprogram elemeinek megnevezése és létszáma:

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

Belvízelvezetés – 56 fő
Illeglis hulladék lerakó felszámolás -32 fő
Földutak karbantartása -15 fő
Mezőgazdaság – 94 fő
Helyi sajátosságra épülő – 38 fő
Közút – 40 fő
Bio-és megújuló energia-20 fő
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8. Útőr-5 fő
9. Startplusz-1 fő

1.

Belvízelvezetés programelem

Belvíz programban dolgozók vízelvezető rendszerek, átereszek, csapadék elvezető rendszerek karbantartását,
tisztántartását végezik.
Munkálatokat 56fő közfoglalkoztatott látja el, napi 8 órában.

A közfoglalkoztatási garantált bér költsége 100%-ban támogatott.
A dolgozók részesültek munkavédelmi oktatásban, kaptak védőeszközöket, gumicsizmát, speciális védőfelszerelést.
Az eszközparkot 1db használt árokásó adapterrel ellátott kompakt rakodógép beszerzésével (4.500.000Ft),
bővítettük, mellyel a csatornákból kitermelt földet azonnal el tudtuk szállítani. Beszerzésre került még 1db Stihl
aljnövényzettisztító (200.000Ft), mellyel az elcserjésedett, gazos csatornákat könnyen tudjuk tisztítani.

A programhoz kapcsolódó 2016.-2017 évi bérköltség 60.995.732.-Ft, még a közvetlen költségek 13.989.566.-Ft.

A program elemhez kapcsolódó 2016.03.02.-tól végrehajtott feladatok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Szt. Antal utca csatorna lefedés
Luther utca csatornatisztítás, támfalépítés
Bajcsy utca csatornatisztítás, támfalépítés
Komposztáló csatornatisztítás
Vásártéri lakótelep aknaemelés, csatornatisztítás
Balassi út vége csatornaburkolás
Fő tér aknaigazítás
Besenyszeg támfalépítés, csatornatisztítás
valamint egyéb bejelentés alapján történő csatornatisztítás.

A felsoroltakon kívül egyéb (1-2 napos) munkaterületeken dolgoztak a brigádok.

2.

Illegális hulladéklerakók felszámolása programelem

2016.03.02.-től 32 fő álláskereső foglalkoztatására nyílt lehetőség az illegális hulladéklerakók felszámolása
programelem keretében. A programelemben dolgozók Gyomaendrőd város kül- és belterületén eldobott, otthagyott,
kitett hulladékok felszámolását végezték napi 8 órában.
2016-ban az illegális hulladéklerakók felszámolása projektben a dolgozók által mintegy 3500 kg hulladék került
összegyűjtésre, és elszállításra.
A programhoz kapcsolódó 2016.-2017. évi bérköltség 35.605.864.-Ft, még a közvetlen költség 7. 246 312 Ft.
A program elemhez kapcsolódó 2016.03.02.-tól végrehajtott feladatok:
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Fő út, kerékpárút széle
Sóczó zug
Bónom zug
Rév zug holtágpart
Kárász-vadász utca vége
Német zug holtágpart
Kondorosi út széle
Öregszőlő kerékpárút széle
Vasút széle
Hősök tere
Vitéz dülő
Nagylapos

Az illegális hulladék elszállítása az Önkormányzat tulajdonában lévő MTZ traktorral, valamint Dyna
haszongépjárművel történt. A Belügyminisztérium által kiadott rendeletnek megfelelően a programelemekben
dolgozók jelentős hányada foglalkozott parlagfű elleni védekezéssel.

3. Földút programelem

Mezőgazdasági földutak karbantartását képezte; padkák rendbetétele, út fölé hajló ágak, gallyak, elszaporodott
bokrok, cserjék kivágása, valamint a közlekedési űrszelvények szabaddá tétele.

A kiválasztott földutak karbantartási munkáinak elvégzése összesen 15 fő közfoglalkoztatott munkaerő
alkalmazásával történik.

A programban beszerzésre került 2db magassági ágvágó (220.000Ft/db), mellyel a nehezen elérhető, és zavaró
gallyakat tudjuk eltávolítani, és ezáltal is gyorsabbá tenni a munkafolyamatok elvégzését, így több mezőgazdasági
utat tudunk karbantartani. 1db Ms 661 C-M 71cm vezetővel rendelkező Stihl láncfűrész (280.000Ft/db) is
beszerzésre került.
A programhoz kapcsolódó 2016.-2017. évi bérköltség 16.220.456.-Ft, míg a közvetlen költség 3. 866 500.- Ft.
A program munkabér elszámolását minden hónap 8. napjáig eljutatjuk a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központ Gyomaendrődi Kirendeltség részére. Az elszámolás pontossága érdekében folyamatos egyeztetés zajlik
mind a Magyar Államkincstár, mind a Munkaügyi Központ felelős ügyintézőjével.

2016-ban ez idáig mezőgazdasági földút projektben a dolgozók által mintegy 10.000 m2 terület rendbetétele,
kezelése valósult meg.

A program elemhez kapcsolódó 2016.03.02.-től végrehajtott feladatok:

Újkert sori földút gréderezése
Újkert sor, gyümölcsöshöz vezető földút gréderezése, egyengetése
Fő út szélének többszöri patkarendezése, folyamatos patkázási feladatok
Halász-Bányász út kaszálás
Ifj ltp. kisgát kaszálás
Fő út széle kaszálás
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Komposztáló kaszálás
Kecsegés önkormányzati út szélének kaszálása
Öregszőlői kerékpárút szélének kaszálása
Mezőtúri út szélén lévő új kerékpárút szélének kaszálása

4.

Mezőgazdaság programelem

Gyomaendrőd Város Önkormányzata sikeresen
Mezőgazdasági mintaprojekt megvalósítására.

pályázott

a

2016.2017. évi startmunka mintaprogram

A 2016. március 2.-tól 94 fő álláskereső bevonásával indult el a mezőgazdasági startmunka mintaprogram.

Állattenyésztés és -tartás
Az állattartó telepünkön 13 fő végzi jelenleg mindennapi feladatát, ahol 151 db anyajuh, 7 db tenyészjerke, 41 db
szopósbárány, 4 kos, és 166 tyúk, valamint 233 csirke található. A juh állomány csökkent, mivel a májusi hónapban
40 db bárány eladásra került.

Fóliás növénytermesztés, virágosítás

Népliget 2.sz. alatt 15 fő közfoglalkoztatott dolgozik napi 8 órában. Virágok szaporítása, ápolása, pótlása, és
kiültetése a feladatuk. a tavalyi évhez hasonlóan. Idén az ősszel kiültetett mintegy 20.000 db árvácskát 35. 000. db
egynyári virág kiültetése követte. A 35.000 db egynyári virág megtermelése, felnevelése, gondozása történt meg a
márciusi, áprilisi hónapban, májusban pedig elkezdődött a virágok kiültetése a város tereire, parkjaiba. A program
keretében a tavaly létrehozott 13 új virágágyás mellé további hármat tervezünk, valamint több helyen virághengerek
kihelyezésére is sor kerül.
A program keretében a villanykarókra kihelyezett muskátlik száma is növekszik, a Polgármesteri Hivatalkörnyékén a
Lidl előtt, valamint a Selyem úton lévő villanykarókra is kerültek virágok. A nyár folyamán elkezdődik a kétnyári
virágok előállítása is, így várhatóan szeptember végétől ismét díszítik városunkat. Összességében elmondható,
hogy a mezőgazdasági mintaprogram legsikeresebb része a fóliás növénytermesztés, virágosítás.

Gyümölcsöskertek kezelése
2016.-ban három helyen történik gyümölcsös kezelése. A hivatal mögött két területen, valamint a Dévaványai út
mellett 2015.-ben létesített gyümölcsös gondozása van folyamatban. A fák folyamatosan locsolva vannak, fejlődnek,
a csapadékszegény időjárás viszont hátráltatja fejlődésüket.

Homoktövis kezelése
A homoktövis ültetvényünk továbbra is 1hektáron terül el Gyomaendrőd város külterületén a Bónom-zugban. A
növények kapálása, gondozása folyamatos. A bokrok zöldmetszésére a nyár folyamán sort kerítünk az őszi szüret
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megkönnyítése végett. Idén is készítünk lekvárt, melynek értékesítését tervezzük.

Szántóföldi növénytermesztés

A közmunkaprogramban bevont területeken 7,8 ha-on kendert vetettünk, mely sajnos a csapadékszegény
időjárásnak köszönhetően alig kelt ki. A megtermelt magot az Agromag Kft. részére kívánánk értékesíteni, szárát
pedig fűtési célra hasznosítanánk. 2016.-ban is vetettünk cirkot a tavalyi évhez hasonlóan, melynek vetésterületét
2,13 ha-ra növeltük, melyből betakarítását követően továbbra is a közmunkások seprűt fognak kötni. Továbbá
25,35ha-on napraforgót, 15 ha-on kukoricát vetettünk, melyek a csapadékosabb időjárást követően már szépen
fejlődnek. Újdonságnak számít 0.5 ha a körömvirág gyógynövény termesztése, mely már kétszeri kapálásban
részesült, és a csapadékosabb idő következtében, szintén szépen fejlődik.
A program munkabér elszámolását minden hónap 8. napjáig eljutatjuk a Gyomaendrődi Járási Hivatal

Foglalkoztatási Osztálya részére. Az elszámolás pontossága érdekében folyamatos egyeztetés zajlott mind a
Magyar Államkincstár, mind a Munkaügyi Központ felelős ügyintézőjével.

A programhoz kapcsolódó 2016.-2017. évi bérköltség 104 407 109 Ft, még a közvetlen költségek 21 549 159 Ft.

5.

Helyi sajátosságra épülő programelem

Ez a programelem 2015.-ben indult egy asztalos műhely kialakításával, kültéri bútorok, virágládák és hirdetőtáblák,
padok asztalok gyártásával. A helyi sajátosság épülő közfoglalkoztatás programunkban 38 fő foglalkoztatását
vállaltuk. A dolgozók továbbra is kültéri bútorokat, virágládákat és hirdetőtáblákat, padok asztalok gyártottak az
elmúlt hónapokban, mert még mindig szükséges a város szépítése, a városban padok, kukák kihelyezése. További
betervezett feladat fedett kerékpártárolók létesítése az oktatási, és egyéb intézményekhez - pl. óvodákhoz, általános
iskolákhoz. Ezek megvalósításához beszerzésre került 1 db marógép (nettó: 650.000.-Ft) 1 db szalagcsiszoló gép
(nettó: 655.081.-Ft) – így ezekkel a gépekkel teljes lesz az asztalos műhelyünk felszereltsége, még szélesebb
körben tudunk előállítani asztalos ipari termékeket. Saját kezűleg gyártjuk le a fent említett tárgyakat a programban
leírt elképzeléseink megvalósításához. A Hármas Körös folyó partján lévő túraútvonalat takarítási munkálatai
folyamatban vannak. Továbbá a programban a mezőgazdasági területünkön megtermelt 2,13 ha cirokból seprűkötés
folytatását is tervezzük, mely révén a hagyományos közmunka programban felhasznált seprűk beszerzését, és
különböző intézmények seprű igényét ki tudjuk elégíteni, így gazdaságosabbá válik programunk. Április végén
befejeződött a seprűkötés a tavalyi évben megtermelt cirokból. Összesen mintegy 488 db seprűt tudtunk előállítani.

A program munkabér elszámolását minden hónap 8. napjáig eljutatjuk a Gyomaendrődi Járási Hivatal

Foglalkoztatási Osztálya részére. Az elszámolás pontossága érdekében folyamatos egyeztetés zajlik mind a
Magyar Államkincstár, mind a Foglalkoztatási Osztály felelős ügyintézőjével.

A programhoz kapcsolódó 2016.-2017. évi bérköltség 42 656 908.- Ft, még a közvetlen költség 8. 259 951.- Ft.

6.

Közút programelem

44

A közutas programelem 2015.-ben indult, és ebben az évben tovább folytatódott. A 2016.-2017. évi programban ez
idáig elkészült a Csókási kerékpáros lejáró teljes térkövezése, új partfalának kialakítása, az endrődi Művelődési ház
Szt. Antal utcai parkolója, valamint a Szivárvány óvoda mögötti parkoló. A programelemben előirányzott mintegy 500
m2 parkoló szinte teljes mértékben megvalósult a tavaszi hónapokban. A program keretében továbbá 1800 méter új
járdaszakasz előállítását terveztük, melyből szintén több mint 650 m2 a májusi hónapban megvalósult. A
besenyszegi városrészben a Fő úttal párhuzamos utcáknak a vasúti pályatest felőli végeit összekötő új járdaszakasz
létesítésére került sor mintegy 500 méter hosszan. A 10 cm vastag járda a kor követelményeinek szinte minden
szempontból megfelelő, reméljük a lakosság örömmel használja majd. Az új járdaszakasz létesítését, a korábban
keskeny, rossz minőségű, helyenként balesetveszélyes járdaszakasz indokolta.
A következő hónapokban tervezzük még az Árpád utcában a zöldséges iránt új parkoló kialakítását, a Fő úton a
Mátyás Király és az Árpád utca közötti járdaszakasz térkövezését, a Fürdő előtti parkoló rendezését, felújítását.
Ezen beruházásokkal hozzájárulunk a város fejlődéséhez, és a biztonságosabb közlekedéshez. A városnak
költséget takarítunk meg, mivel a közmunkaprogram keretén belül történik a fejlesztés. A program további
fejlesztéseként 1db aszfaltvágó is beszerzésre került, melynek segítségével a különböző burkolatok szebben
összeilleszthetőek.
A program munkabér elszámolását minden hónap 8. napjáig eljutatjuk a Gyomaendrődi Járási Hivatal

Foglalkoztatási Osztálya részére. Az elszámolás pontossága érdekében folyamatos egyeztetés zajlik mind a
Magyar Államkincstár, mind a Foglalkoztatási Osztály felelős ügyintézőjével.

A programhoz kapcsolódó 2016.-2017. évi bérköltség 43.701.091.- Ft, a közvetlen költség 9. 863. 933.- Ft.

7. Bio-és megújuló energia programelem

A város kül- és belterületének tisztítása során cserjézési, és egyéb takarításból keletkezett, valamint más
programokban kitermelt faanyag – gallyak, nyesedék - feldolgozására került sor az új programelem keretében, mely
révén hasznos tüzelőanyagot állítottunk elő a közmunkaprogram keretében működtetett létesítények, épületek
fűtésére. A programban beszerzésre került egy mobil ágaprító gép, melynek segítségével a kitermelt faanyag
könnyebben kezelhető, tárolható. A Hármas Körös folyó árterében a téli időszakban kitermelt gyalogakác döntő
része már fel lett darálva. A tüzelőanyagokat, darálékot, felhasználjuk önkormányzati épületek, valamint fóliasátrak
fűtésére.
8. Útőr programelem

Főbb feladataink voltak az úttartozékok (pl. jelzőtáblák) helyreállítása, tisztántartása, a láthatóságot zavaró
növényzet gondozása, útburkolaton, útpadkán álló víz elvezetése. Vízelvezető rendszerek, műtárgyak (hidak,
átereszek, burkolt árkok) tisztítása, karbantartása, az útesztétikai célú növényzetgondozás, út menti hulladékgyűjtés,
takarítás, úthibák észlelése, jelentése, és kisebb úthibák javítása.
A program elemhez kapcsolódó 2016.03.01.-től végrehajtott feladatok:

Kondorosi út szélén lévő jelzőtáblák igazítása
A város belterületén lévő jelzőtáblák igazítása
A város belterületén lévő járdák, kerékpárút fölé belógó gallyak levágása
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9.

Startplusz mintaprogram

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015-2016. évi közmunkaprogramját kiemelkedő szakmai teljesítményéért
dícséretben részesítette a Belügyminisztérium. Ennek jutalmaként 3 millió forint értékben, egy nagyértékű eszköz
beszerzésére, valamint 1 fő egy havi foglalkoztatására adtak lehetőséget e programon keresztül. Ennek megfelelően
márciusban beszereztük az új szállítójárművet nettó 2.255.612.-Ft.-ért.
A közmunkaprogram működése során rengeteg kaszálék, darálék, nyesedék, hulladék keletkezett. 2016-2017.-os
mintaprogramok összesen 301 főt foglalkoztatnak. A keletkezett, fent felsorolt anyagokat természetesen el kellett
szállítani. Korábban nagyon sokszor előfordult, hogy a tervezett munkafolyamatok lassabban haladtak az alacsony
szállítási kapacitás miatt. A programban beszerzett jármű segítségével a fent szereplő problémát tudtuk kezelni. A
közutas, bio programunkban, rengeteg olyan feladat került végrehajtásra, amelynek a szállítási igénye magas volt. A
közutas mintaprogramunkban a felszedett járdalapokat határidőre el tudtuk szállítani. A programban szereplő
anyagokat, sódert, cementet a munkaterületre hamarabb ki tudtuk szállítani, az eszközökkel együtt. A
mezőgazdasági mintaprogramunkban a virágok kiültetésben, locsolásában is nagy segítséget nyújtott az új
szállítójármű. A hulladékos mintaprogramunkban az összeszedett hulladék elszállításában is nagy segítséget
nyújtott. A belvíz mintaprogramunkban a csatornákból kitermelt föld elszállítását, a zsalukövek, cement, sóder
kiszállítását is meg tudtuk oldani. A földutas mintaprogramunkban a földutak melletti kaszálék állattartótelepre
történő kiszállításról is tudtunk gondoskodni. Összességében elmondható, hogy a mindennapi munkaszervezés
folyamán igen nagy segítséget jelentett az új szállítójármű beszerzése.

Általánosságban elmondható, hogy a programokhoz beszerzett eszközök, a Belügyminisztérium által korábban
jóváhagyott kérelemben szereplő tételeknek megfelelően történik, valamint próbáljuk a közmunkában előállított
termékekkel (padok, virágok, kukák, hirdetőtáblák) szebbé tenni városunkat, mindemellett, a közmunkaprogram
továbbra is döntő szerepet vállal a zöldterület-kezelésben.

A mellékletben a közmunkához kapcsolódó fényképek is megtalálhatóak.

A fent szereplő programokon túl, az adott feladatok lettek elvégezve:

Fűnyírás, kaszálás:

Fő út széle Endrőd (aluljárótól)
Fűzfás rézsű
Besenyszegi kisgát
Besenyszegi játszótér
Besenyszegi park
Okt. 6 ltp.zöldterület játszótérrel együtt
Selyem út széle
Cig. város központi tér
Mirhói iskola ter.
OMW kút mögötti terület
Polányi kisgát+hársfás
Ridegvárosi játszótér
Blaha út széle
MOL kút mögötti ter.
Pannon torony körny.
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Ságvári kacsaúsztató területe
Bánomkerti tel. rész
Hősök út széle
Csókási lejárók
Népligeti lejáró
Ifj. ltp. kisgát
Szarvasvégi tem. környéke
Décsi u. vége
Polgármesteri Hivatal környéke
Magtárlapos központ terület
Önkormányzati ingatlanok
Rózsahegyi ház játszótér+környéke
Nagylapos játszótér+ buszmegálló+ emlékmű körny.
Kondorosi kerékpárút széle
Iskola utca széle
Rózsahegyi ház

Locsolási feladatok:

Megnevezés

Fák, cserjék (db)

Október 6 ltp. új fák

25

Endrőd új sövény

3000

Kolmann park új tujasor

30

Virágok locsolása:
Endrőd posta előtt virágok
Hősök tere új virágágyása
Ifj ltp. új virágágyása
Genti pékség új virágágyása
Selyem út új virágágyások
Lidl új virágágyás
Hivatal előtt új virágágyás
Hivatal új virágládák
Bajcsy- Fő út új virágládák
Endrőd tak szöv előtt új virágágyás
Melegvízkút virágládák
Szabadság tér új virágládák
Futó muskátlik a kőedényeken
gyomai posta előtti virágágyás
valamint új készülőben lévő virághengerek!!!!
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló a 2016. évi közmunkaprogramról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
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A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja
a Képviselő-testületnek elfogadásra a 2016. évi közmunkaprogramról készített beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. június 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Műfüves futballpálya bérleti díjának meghatározása
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
2016. március 8-án a Magyar Labdarúgó Szövetség és Gyomaendrőd Város Önkormányzata Együttműködési
megállapodást kötött. A megállapodás tárgya: Gyomaendrőd, Erzsébet liget 1. szám alatti ingatlanon műfüves
futballpálya kialakítása. A futballpályát az MLSZ vállalta megépíteni, majd ezen létesítményt az üzembe helyezéstől
számított 15 évig az Önkormányzattal közösen sportcélú tevékenység folytatására kívánják használni. A pálya
kialakításának teljes bruttó költsége 27.574 ezer forint, melyhez az Önkormányzat által biztosított önerő összege
8.272 ezer forint. A pálya műszaki átadására 2016. június 6-án került sor.
Az Együttműködési megállapodás részletesen rögzíti a feleket terhelő kötelezettségeket és jogokat. A megépült
pálya üzemeltetéséről az önkormányzat köteles gondoskodni. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja értelmében a sport és ifjúsági ügyek, így a sportfejlesztés is az
önkormányzatok közfeladatának minősül. Az önkormányzat kötelező alapfeladatainak ellátásáról gondoskodhat
intézményei vagy gazdasági társaságai útján. Ezen feladat ellátásával célszerű a Sportcsarnokot is üzemeltető
Zöldpark Nonprofit Kft-t megbízni és a megbízás feltételeit közszolgáltatási szerződésben rögzíteni.
A műfüves futballpálya hasznosítására különböző szolgáltatási díjakat javaslunk megállapítani, hiszen a jelentkező
sportcélú igények is eltérőek lehetnek.
A pálya üzemeltetésére vonatkozóan készítettünk egy önköltség számítást, ahol egy napi 4 órában alkalmazott
személyzettel kalkuláltunk, figyelembe vettük az MLSZ-szel kötött együttműködési megállapodásban tájékoztatásul
közölt várható karbantartási, illetve villamos energia költségeket is.
A futballpálya mérete 22*42 m, a pályát 12 db, egyenként 400W-os lámpatest világítja meg.
Az éves igénybevételnél 6 hónappal kalkuláltunk, a tervezett napi nyitva tartás hétfőtől vasárnapig, reggel 8 órától,
este 9 óráig lenne biztosítva.
Megnevezés
Várható éves kiadás (E Ft-ban)
Személyi juttatás járulékkal, napi 4
órás
983
Villamos energia költség
150
Karbantartási és egyéb dologi
költség
600
Kiadás mindösszesen
1 733
A kalkuláció alapján a várható éves kiadás 1.733.000 forint lenne, a tervezett éves nyitvatartási napok száma 180
nap, mely adatok alapján a kalkulált napi költség 9.628 Ft, az egy órára eső költség pedig 740 Ft.
2016. július 1. napjától az alábbi bérleti díjak alkalmazását javasoljuk:
Megnevezés
Bejegyzett sportkörök, sportegyesületek
pálya világítás nélkül
pálya világítással
pálya melletti öltöző használata
Egyéb igénybe vevők
pálya világítás nélkül
pálya világítással
pálya melletti öltöző használata

Javasolt bruttó bérleti díj (Ft/óra)
2 500
2 900
500
3 500
3 900
500

A pálya hasznosítására vonatkozóan az MLSZ és Gyomaendrőd Város Önkormányzata között létrejött
Együttműködési megállapodás külön rendelkezést tartalmaz, amely kimondja, hogy az Önkormányzat
kötelezettséget vállal arra, hogy a futballpályát iskolai és diák sport, szabadidősport és más közösségi célú
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események lebonyolítása céljából naponta, a pálya üzemidejének legalább 20%-ában és évente legalább 10 nap
ingyenesen használja vagy kedvezményes áron hasznosítja.
A lehetséges üzemeltetővel egyeztetve, a kalkulált éves bevétel (a számítás alapja, hogy az éves nyitvatartási napok
50%-os igénybe vétele mellett, napi 6 órás kihasználtsággal és 3.200 Ft/óra átlag bérleti díjjal számolva a
realizálódó bevétel várható összege 1.728 E Ft) forrását tudja képezni a felmerülő kiadásoknak.
Kérem a Tisztelt testületet szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és a döntési javaslatokban foglaltakat elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"Zöldpark Nonprofit Kft. utasítása a feladat ellátására 2016. 07.01-től"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a Zöldpark Nonprofit Kft.-t a Gyomaendrőd, Erzsébet liget 1. szám
alatt létesített műfüves futballpálya üzemeltetésére 2016. július 1. napjától. Az üzemeltetés feltételeit közszolgáltatási
szerződésben szükséges rögzíteni, figyelembe véve a Magyar Labdarúgó Szövetség és Gyomaendrőd Város
Önkormányzata között 2016. március 8-án kötött Együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségeket.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a szükséges szerződések
aláírására és jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 12. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
2. döntési javaslat
"Zöldpark Nonprofit Kft. által alkalmazott műfüves pálya díjtételei 2016. 07.01-től"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Zöldpark Nonprofit Kft. által üzemeltetett műfüves futballpálya díjtételeit
az alábbi összegekkel fogadja el 2016. július 1-jétől:
Megnevezés
Bejegyzett sportkörök, sportegyesületek
pálya világítás nélkül
pálya világítással
pálya melletti öltöző használata
Egyéb igénybe vevők
pálya világítás nélkül
pálya világítással
pálya melletti öltöző használata

Bruttó bérleti díj (Ft/óra)
2 500
2 900
500
3 500
3 900
500

Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 07. 01.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. június 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2016. évi autómentes nap Gyomaendrődön
Galambos Éva
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Idén 15. alkalommal kerül megrendezésre a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium értesítése szerint a fenntartható és
környezetbarát városi közlekedést népszerűsítő EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT. A rendezvény időpontja szeptember
16. és 22. között lesz, és idei jelmondata: „Ésszerű közlekedés. Hatékony gazdaság."
Európai legnagyobb közlekedési-környezetvédelmi kampányának célja az, hogy az önkormányzatokat fenntartható
közlekedési intézkedések bevezetésére ösztönözze, és polgáraik a gépkocsik használata helyett más közlekedési
módokat, a kerékpározást, a gyaloglást vagy a közösségi közlekedési eszközöket részesítsék előnyben, ezek által
felhívja a figyelmet a helyi kereskedelem még hatékonyabbá tételére.
Részvételi feltételek:
EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT programjaiban bármelyik települési önkormányzat (város, község vagy fővárosi
kerület) részt vehet. A rendezvény nyitott Európán kívüli önkormányzatok számára is. Amennyiben az adott
önkormányzat olyan rendezvényt vagy programot szervez, amelyik az EMH kereteiben belül bemutatott fenntartható
mobilitással kapcsolatos, el fogják fogadni a(z) (online) regisztrációját.
Idén is a következő tevékenységek közül lehet választania a résztvevőknek:
- Egy hetes rendezvénysorozatot szervezünk 2016 központi témájának, az „Intelligens és fenntartható mobilitás megtérülő befektetés Európának" jegyében, az „Ésszerű közlekedés. Hatékony gazdaság." jelmondat
szellemiségében.
- Legalább egy olyan új, állandó intézkedést hozunk, amely hozzájárul a gépkocsival történő közlekedés helyett
valamely környezetbarát közlekedési módra való áttéréshez. Amennyiben lehetséges, ezen intézkedések legalább
egyike állandó jelleggel segítse elő a gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedés térnyerését az autós
közlekedéssel szemben (pl. útlezárás, járda kiszélesítése, új kerékpár- vagy buszsáv, új forgalomcsillapító eszközök,
sebességkorlátozás).
- Autómentes Napot szervezünk, amelynek keretében legalább egy teljes napra (a szokásos munkaidő előtt egy
órával kezdődően a munkaidő vége után egy óráig) egy vagy több közterületet kizárólag gyalogos, kerékpáros, ill.
közösségi közlekedés számára tartunk fenn.
Javasoljuk, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata Autómentes Napot szervezzen 2016. szeptember 16-án
pénteken, melynek keretében egy teljes napra zárjon le az autós forgalom elől egy közterületet. A részletes
programterv még kidolgozás alatt áll.
Az EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT 2016 kampányhoz történő csatlakozás feltétele, hogy a Képviselő-testület döntése
értelmében a polgármester aláírja a vállalásokat tartalmazó 2016. évi Európai Kartát, melyet a nemzeti koordináció
részére kell megküldeni, továbbá jelezni kell a részvételi szándékot a www.mobilityweek.eu internetes oldalon. A
Kartán jelölni kell, hogy az adott település mely intézkedés megvalósításával kíván hozzájárulni a kampányhoz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen, és döntését határozat
formájában hozza meg.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"2016. évi autómentes nap Gyomaendrődön "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
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szavazással dönt.
A Bizottság javasolja, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata csatlakozzon 2016. szeptember 16. és 22. között
megrendezésre kerülő EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT című rendezvényhez, melynek keretében Gyomaendrődön
autómentes nap megszervezésére kerül sor a „Ésszerű közlekedés. Hatékony gazdaság." jelmondattal
összhangban 2016. szeptember 16-án pénteken.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel Toldi Balázs polgármestert a 2016. évi Európai
Karta és egyéb jogi nyilatkozatok aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. június 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő Testület!
Az előterjesztés mellékletként tartalmazza tárgyi előterjesztést terjedelmére, valamint tartalmára való tekintettel
(képek).
Kérem az előterjesztés megtárgyalását, a döntés meghozatalát!
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Üdülő ingatlanok hulladékszállítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja
a Képviselő-testületnek, hogy az üdülő ingatlanok hulladékkezelésének megvalósításával kapcsolatban az érintett
horgász egyesületekkel történő egyeztetéseket kezdje meg. Kérje fel a Közös Önkormányzati Hivatal
Városüzemeltetési Osztályát az egyesületekkel történő egyeztető tárgyalás megszervezésére, a téma
kidolgozására, továbbá a Jegyzőt, hogy a Koordináló szervezettel történő egyeztetéseket kezdje meg.
Az érintett egyesületekkel történő tárgyalások valamint, a Koordináló szervezettel történő egyeztetés eredményeit a
soron következő testületi ülésre kéri előterjeszteni.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 06. 29.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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Üdülő ingatlanok szemétszállítása

Az üdülő ingatlanok hulladékszállítási problémáját idén, 2016 évtől kezdte komolyabban tárgyalni a
Tisztelt Képviselő-testület. Évek óta megoldatlan helyzetnek látszott az üdülőkben keletkező szemét
kezelése. Eleinte e holtágak horgászati egyesületei vállalták magukra a szemét elszállításának
problémáját konténerek kihelyezésével, elszállításának, kezelési díjainak térítésével, melyet vagy be
tudtak hajtani a horgászjegyeket, bérleteket váltókon, egyesületi tagokon vagy nem. Sajnos évek óta
egyre kevesebb egyesület kér konténert, a holtágpartokon, árterekben viszont egyre több az illegális
hulladék, mely mára tarthatatlanná vált. Sokan a „megrögzött” helyekre pakolják le az ittlétük alatt
keletkező hulladékokat, pl. Torzsás-zug vadász les lábánál, Bónom-zugi Kőolajosok útja, ill. a HármasKörös ártere végig… elenyésző azok száma is, akik a Közszolgáltatónál a nyári idényben gyűjtő zsákot
vásárolnak és azt be is viszik a Közszolgáltató hulladék átvevő telepére.
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Az elrettentő képek mellett a számok is igazolják a tarthatatlan helyzetet, 2015. évben az önkormányzat
illegális hulladék elszállításra, ártalmatlanításra költött: 4.743.074.- Ft-ot!
Ez az összeg két alapból áll: az egyik alap a teljes hulladékkezelés költsége mely magába foglalja az
illegális hulladék összegyűjtését, az elszállítást és az ártalmatlanítást is a Gyomaközszolg által. A másik
„csak” „részleges” költség, ez az ártalmatlanítás költségeit tartalmazza, a hulladék gyűjtése, szállítása a
Közmunka program által valósul meg.
A kiugró költség csak az egyik probléma, további gond a környezet nagyfokú szennyezése, a turisztikai
kép rombolása, az üdülő ingatlan tulajdonosok elégedetlensége, stb.

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
üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat. A 47. § (4) bekezdés alapján az üdülőként
nyilvántartott ingatlannal rendelkező tulajdonosok esetében az éves hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj 50%-át kell megállapítani.
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Ezen túlmenően, magasabb rendű jogszabály nem fogalmaz meg kritériumokat az üdülő ingatlanok
szabályozásával kapcsolatban. Az alacsonyabb rendű jogszabályi előírások közül figyelembe kell venni
a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló
16/2002. (IV. 10.) EüM rendeletet (továbbiakban Eür.), mely a hulladék elszállításának gyakoriságát
szabályozza. Az Eür. 5. § (2)-(4) bekezdései kimondják, hogy a bomló szerves anyagot tartalmazó
hulladékot az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet 10. §-a (2) bekezdésének 1. és 2. pontja szerinti nagyvárosias és kisvárosias lakóterületen
hetente legalább kétszer, egyéb lakóterületen hetente legalább egyszer, illetőleg szükség szerint
nagyobb gyakorisággal el kell szállítani. (3) Ha az önkormányzat rendelete másként nem rendelkezik, a
nagydarabos hulladékot a közterületre kirakni csak az elszállítás napján lehet. (4) A hulladékkezelő
telepen az üzemeltetőnek biztosítania kell az illetéktelen személyek távoltartását.
A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló
64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 9. §-a rendelkezik a további betartandó előírásokról: (1)
Üdülőingatlanok, illetőleg időlegesen használt ingatlanok (a továbbiakban együtt: időlegesen használt
ingatlan) esetében hónapokban vagy negyedévekben meghatározott mértékű használati szezont kell
megállapítani. (2) Az időlegesen használt ingatlan esetében a fizetendő közszolgáltatási díj
megállapításánál a díjfizetési időszak helyett a használati szezon időtartamát kell alapul venni.
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI.
29.) önkormányzati rendeletünk (továbbiakban Hör.) csak a város belterületén található üdülő
ingatlanok kapcsán szabályoz, azok közül is csupán négy területen:
3. melléklet a 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez; Üdülő területek





Körös sor: 1302/1 hrsz-ú ingatlantól az 1302/32 hrsz-ú ingatlanig)
Dr. Szilágyi Ferenc üdülő-telep
Dobó István utca: 1520 hrsz-ú ingatlantól az 1549 hrsz-ú ingatlanig
Zrínyi Ilona üdülő-telep: 880 hrsz-ú ingatlantól a 909 hrsz-ú ingatlanig

A helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendeletünk (továbbiakban Har.) 1. melléklete
tartalmazza az üdülési célú építmények övezeti besorolását, különböző infrastrukturális állapot szerinti
bontásban
A.) A település belterületén lévő üdülőövezethez tartozó területek:
- Dobó István utca (1520-1550 hrsz.),
- Fűzfás-zug belterületi része (3215 - 3402 hrsz.),
- Hantoskerti út (880 - 908 hrsz.),
- Kőrös sor 1302/1 - 1302/32 hrsz.),
- Németzugi sor,
- Pocos-kertnek azon telkei, amelyek a holtágra nyúlnak (1304-1360 hrsz.),
- Dr. Szilágyi Ferenc üdülőtelep (1173/1 - 1173/13 hrsz., 1249 - 1288 hrsz., 1300/3 - 1300/27 hrsz.).

B.) A település külterületén lévő üdülőterületek, ahol elektromos vezeték van és a zug, vagy zug-rész útja
kiépített út, vagy kiépített úthoz közvetlenül csatlakozik:
- Bónom-zug külső (15060/1 - 15060/52 hrsz., 15061/27 - 15061/28 hrsz. és 15061/35 - 15061/37 hrsz.)
- Kecsegés-zug belső (15101 - 15184 hrsz.)
- Kecsegés-zug külső (16004 - 16067 hrsz.)
- Kecskés-zug (15057/1 - 15057/7 hrsz.)
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- Pap-zug külső (15056/1 - 15056/18 hrsz.)
- Simai-zug (15403 - 15466 hrsz.)
- Sirató-zug külső (14960 - 14998 hrsz.)
- Soczó-zug belső (9401 - 9489 hrsz.)
- Soczó-zug külső (15259 - 15272 hrsz. és 15202 - 15257 hrsz.)
- Templom-zug belső (9601 - 9626 hrsz. és 9701 - 9751 hrsz.)

C.) A település külterületén lévő üdülőterületek, ahol vagy elektromos vezeték van, vagy a zug, vagy zugrész útja kiépített út, vagy kiépített úthoz közvetlenül csatlakozik:
- Bogárzó-zug, (15764 - 15952 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Bónom-zug belső (8801 - 9041 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Dan-zug belső (15502 - 15655 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Dan-zug külső (16402 - 16591 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Görbefok-zug (15702 -15761 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Kecsegés-zug külső (16093 - 16147 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Kecskés-zug (15057/8 - 15057/34 hrsz.), (kiépített út)
- Kecskés-zug (15061/2 - 15061/26 hrsz., 15061/29 - 15061/34 hrsz. és 15061/38 - 15061/43 hrsz.),
(elektromos vezeték)
- Kis-zug (15339 - 15352 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Pap-zug belső (15055/1 - 15055/38 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Pap-zug külső (15053/2 - 15053/43 hrsz. és 15056/27 - 15056/49 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Peres-zug (15051/4 - 15051/42 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Rév-zug (15274 - 15317 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Sirató-zug belső (16801 - 17131 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Sirató-zug külső (0810/2 hrsz. és 14901 - 14955 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Susány-zug (16601 - 16671, 16701 - 16781 hrsz.), (elektromos vezeték)
- Templom-zug külső (7701/1 - 7701/9 és 15319 - 15337. hrsz.), (elektromos vezeték)
- Torzsás-zug belső (14201 - 14203/34 hrsz., 14204 - 14218 hrsz. és 16202 - 16272 hrsz.), (elektromos
vezeték)
- Torzsás-zug külső (16302 - 16366 hrsz.), (elektromos vezeték)

D.) A település külterületén lévő üdülőterületek, ahol elektromos vezeték nincs és a zug, vagy zug-rész
útja nem kiépített út, és kiépített úthoz közvetlenül nem is csatlakozik:
- Harcsás-zug (9101 - 9294 hrsz.)
- Kecsegés-zug külső (16070 - 16091 hrsz.)
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AZ üdülő ingatlanok első számú problémája a megközelíthetőség, a kukás autó pl. nem tud közlekedni az
üdülő területeken. Olyan közszolgáltatást kell biztosítani, mely alapján az 50%-os díj lekérhető, tehát a
szállítójármű valamint az edényzet helyes megválasztására nagy hangsúlyt kell fektetni (zsák, konténer,
kis platós jármű, utánfutós traktor, konténerszállító gépjármű, stb.).
Összegezve a fent leírtakat, a megoldás az üdülő területek hulladékszállításának megszervezésében, a
megfelelő körülmények biztosításában rejlik. Az üdülési idényben, tehát a Hör által szabályozott
időben május 1. és szeptember 30-a között, a város közigazgatási határain belül lévő üdülő területeken
gyűjtőpontok kijelölése szükséges. A gyűjtőpontokon kell elhelyezni a hulladékot, melyet a
közszolgáltató heti rendszerességgel elszállít. A Ht.-ben előírt hulladékgazdálkodási díj így jogosan
bekérhető, melyet az ingatlan tulajdonosa az új koordináló szerv részére fizeti meg, és a koordináló
szerv a gyűjtés során felmerült költségeket a közszolgáltató részére – az önkormányzat teljesítés
igazolását követően – megtéríti. Ha az állampolgároknak kötelező igénybe venni a közszolgáltatást,
melyért kötelező díjat is fizetniük, akkor reményeink szerint igénybe is fogják azt venni. Talán ezzel az
eljárással visszafojtható a nagymértékű illegális hulladékképződés.

Figyelembe véve a város közigazgatási területén található üdülő területeket, az elsődleges számítások
szerint összesen 9 db gyűjtőpont kialakítása javasolt. Ezek a gyűjtőpontok a még járható földutakat, az
„összevonható” zugokat, ill. a frekventáltabb területeket veszi figyelembe, illetve azt, hogy ezeket a
gyűjtőpontokat valóban csak az ingatlantulajdonosok vegyék igénybe (tehát a műúttól minél
messzebbre kell, hogy kerüljön, minél kevésbé feltűnő helyre):
1.

Gyűjtőpont Peres felső: a város közepétől (a Közszolgáltató telephelyétől) nyugatra található
legmesszebb eső üdülő terület. A tervezett gyűjtőpontot a 46-os útról lehet megközelíteni, a holtág
üdülő ingatlanjai előtt található földút legszélesebb pontján érdemes elhelyezni.

Hulladékáram

Hulladékáram
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2.

Gyűjtőpont Peres Középső-alsó: ezt az üdülő részt legtöbben a 46-os út Nagylapos előtt lévő
kanyarnál leágazó megerősített földúton közelítik meg. Ez az út halad el az önkormányzat
tulajdonában álló állati hulladék átvevő telephely / gyepmesteri telep előtt. A telepen kialakítható egy
nagyobb gyűjtőpont.

Hulladékáram

Hulladékáram

Hulladékáram

Hulladékáram

3-4. Gyűjtőpont Endrőd 1-2.: az Endrődi-hídtól nyugati irányban elhelyezkedő, a Hármas-Körös folyó jobb
partján lévő zugokat az üdülő ingatlan tulajdonosok, ill. használók a gáton, a gát alatt, illetve a
Kőolajosok útján érik el. Tehát ezekre az utakra hosszában több gyűjtőhely nem javasolt, inkább a
bekötő utak elejére szükséges kihelyezni, hiszen azon mindenképpen áthalad az ingatlanhasználó.
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5. Gyűjtőpont Templomzug belső:
A Templom zug kiemelt helyen szerepel, a közkedvelt szabad strand mellett, az itt található nyaralók
nagyobb forgalma valószínűleg annak tudható be, hogy ez a terület fekszik a legközelebb a városhoz.
A belső patkóba javasolt a hulladékgyűjtő kijelölése.

Hulladékáram

6. – 7. Gyűjtőpont Sirató, Kecsegéz zug:

Hulladékáram

A gyomai oldal nyaraló helyei, igen kedvelt üdülőhelyek, de elhelyezkedésük, megközelítésük miatt
csendesebb, nyugodtabb zugok. A Kecsegés zugban a mai napig mintaértékű a hulladék gyűjtése, az
ottani Horgász egyesület „nem adta fel” a küzdelmet, a kommunális hulladékgyűjtésére a mai napig ott
áll a rendszeresen ürített konténer. Ezen nem kívánunk változtatni, sőt mintának, jól bevált
gyakorlatnak tekintendő példa. Mindkét zugban van kijelölésre alkalmas gyűjtőhely.

Hulladékáram
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Hulladékáram

8. gyűjtőpont Torzsás zug: A Bónom zug mellett a másik legtöbbet használt illegális hulladéklerakó
célpont. A kijelölés által talán megszűnne a folyamatos szemétlerakás.

9. gyűjtőpont Dan zug: A többi zughoz hasonlóan, elegendő egy gyűjtőpont kijelölése a bekötő út
környékén.

Hulladékáram

A Har. 1. mellékletében található „A” jelölésű, a település belterületén lévő üdülőövezethez tartozó
területek közül a Hör. 3. mellékletében nem szabályozott területeken a nyári idény alatt zsákos gyűjtési
napokat lehetne hirdetni (Fűzfás-zug belterületi része (3215 - 3402 hrsz.); Németzugi sor; Pocoskertnek azon telkei, amelyek a holtágra nyúlnak (1304-1360 hrsz.)).
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A T. Képviselő-testület az ez évi tárgyalásai során három változat kidolgozását kérte: 1. Szelektív
konténerek + kommunális konténer kihelyezése, 2. Zsákos hulladékgyűjtés, 3. Vegyes gyűjtő konténer
kihelyezése. A továbbiakban felvázolt lehetőségek esetében egyenlőre becsült összegekkel
számoltunk!
1.

Szelektív konténerek + kommunális konténer kihelyezése
Felmerült az az ötlet, mely szerint a Kistérségi KEOP pályázatok során érkező 5x4 db új felső ürítésű
konténerek által leváltott régi konténereket a zugokba lehetne kihelyezni. Az üdülő szezonban sok
műanyag palackot, fém italos dobozt dobnak a szemétbe, melyek – ellentétben az uniós előírásokkal –
növelik a lerakásra kerülő hulladék mennyiségét, illetve az ártalmatlanítás költségeit. Az eleve szelektív
konténerbe kerülő elő válogatott hulladék útja az Országos Hulladékgazdálkodási Terv (továbbiakban
OHT.) céljait szolgálja, a közszolgáltató a Koordináló szervvel az elkülönítetten gyűjtött, előválogatott
hulladék átvételére külön megállapodást köt.

A szelektív konténerek kihelyezéséhez szükséges egy-egy beton aljzat készítése, ahová a konténerek
biztonsággal elhelyezhetők, cseréjük, ürítésük akadályba nem ütközik. A szelektív hulladék elszállítási
gyakoriságára nem vonatkozik a Hör.-nél magasabb rendű jogszabály, tehát havonta egyszer, ill.
amennyiben megtelik szükséges az elszállítása.
A beton aljzat készítése egyszeri beruházási költség, becsült összege szigetenként (csak anyag, bruttó):
70.000.-Ft/db. Ezen költségek beépíthetőek a 2017. évi közmunka programba.
Szelektív konténer (1 frakció) kihelyezése, havonta 1x ürítése (bruttó): 15.000.- Ft/alkalom
A kommunális konténer kihelyezésének költségei (bruttó): 13.021.-Ft/alkalom
Ártalmatlanítási díj: 12.258.- Ft/t (hetente kb. 250-300 kg hulladékra lehet számítani.)
2.

Zsákos hulladékgyűjtés
Az üdülő területeken a zsákos hulladékgyűjtés eddig úgy működött, hogy az üdülő ingatlan használója
a Közszolgáltató telephelyén vásárolt jelölt zsákot, és ezt, amikor megtelt, beszállíthatta a
közszolgáltató telephelyére. Ez a gyűjtési forma nem szelektál, a háztartási vegyes hulladékot egyben
kezeli.
A továbbiakban a zsákos gyűjtési forma úgy képzelhető el, hogy a kommunális hulladékgyűjtésre
alkalmas zsákokat (az üdülő szezonra „kimért” x db-ot) átveheti az üdülő ingatlan használó
Közszolgáltatónál, vagy a Horgászegyesületnél, és az idény folyamán ebbe gyűjti hulladékát. A 9
gyűjtőponton kialakításra kerülne egy-egy speciális zsákos gyűjtőhely, ahová az ingatlan használó a
jelölt zsákot elhelyezheti. Ezt a helyet úgy szükséges kialakítani, hogy esetlegesen állatok ne férjenek
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hozzá, az üdülő ingatlan használók pedig kényelmesen el tudják helyezni benne a hulladékkal megtelt
zsákokat.

A zsákos gyűjtőpont esetében beton aljzattal ellátott, bekerített, fedett tárolót szükséges építeni,
melynek költségei beépíthetőek a 2017. évi közmunka programba.
Az építés becsült költséges (csak anyag!): 174.080.- Ft /gyűjtőpont.
A szállítás becsült költsége (nettó): Ft 283.-/ alkalom.
Ártalmatlanítási díj: 12.258.- Ft/t
2.A. verzió: Zsákos gyűjtőpont + szelektív sziget
Ugyanolyan metodikára épülne, mint a konténeres+szelektív gyűjtőpont, csak a konténer helyett a
zárható hulladéktároló épülne meg. A szelektív gyűjtést segíti elő!
2.B. verzió: Zsákos kommunális + zsákos szelektív gyűjtés
A zárható hulladék tárolóban a jelölt kommunális zsák, illetve a sárga „Tiszta városért” feliratú szelektív
zsák is elhelyezhető lenne, megfelelő elkülönítéssel. A kommunális zsákokért hetente, a szelektívért
havonta járna a Közszolgáltató.
3.

Vegyes gyűjtő konténer kihelyezése

A „hagyományos” gyűjtési forma, heti egyszeri ürítéssel. A gyűjtőpontokon zárható konténereket kell
elhelyezni, melybe vegyes kommunális hulladék helyezhető el. Ez a gyűjtési forma sem szelektál,
egyben kezeli a képződő hulladékokat.
A Közszolgáltatónál lévő konténer állományt szükséges felmérni, hiszen nem áll annyi zárható konténer
rendelkezésre, mint ahány gyűjtőpont meghatározásra került. Erre mindenképpen szükséges lenne
beruházni, a zárható konténerek ára (becsült!): nettó 400.000.- Ft /db
A kommunális konténer kihelyezésének költségei (bruttó): 13.021.-Ft/alkalom
Ártalmatlanítási díj: 12.258.- Ft/t (hetente kb. 250-300 kg hulladékra lehet számítani.)
Új gyűjtési rendszer kialakításánál figyelembe kell venni az OHT-ben foglaltakat, az uniós előírásokat, a
hazai jogszabályok által előírt célokat. Ezek közül kiemelt jelentőségű a lerakótól való eltérítési
arányszám, az elkülönítetten (szelektíven) gyűjtött hulladékkezelés. Tehát amennyiben a T. Képviselőtestület valamely változat végleges elfogadása mellett dönt, úgy mindenképpen elsődlegesen szem
előtt kell tartania az uniós előírásokat, a hazai jogszabályi előírásokat: a szelektív hulladékgyűjtés, az
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újra használat minél nagyobb térnyerésének elősegítése, ezzel fordított arányban pedig a
hulladéklerakás, hulladékégetés lehető legkisebb mértékűre való csökkentése.
Minden esetben javasolt környezetszépítő munkákat is végezni: pl. környezet megóvására figyelmeztető
táblák kihelyezése, virágok, növények ültetése a gyűjtőpontok köré, nyári fórumokat tartani a helyes
hulladékkezelésről, környezetvédelemről (ebben való közreműködési szándékát a Közszolgáltató is
jelezte!)
Az üdülő területeken kialakítandó hulladékkezelés mikéntjét javasolt mindenképpen az érintett
egyesületek elé vinni, melyre remek alkalom az idei nyár, hiszen még szezon előtt állunk. A téma
megfelelő kidolgozása időigényes: mindenképpen szükséges minden irányból a megfelelő
megközelítés, a költségek szempontjából a forráskeresés, végül az új, Koordináló szervezettel ellátott
rendszerbe történő beillesztése. A leírtak figyelembe vételével az üdülő ingatlanok szabályozására
javasolt a 2017-es hatálybaléptetés!
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