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17. Lakossági szennyvízcsatlakozási pályázatok bírálata
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20. Bejelentések
Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.
Gyomaendrőd, 2016. 08. 19.
Betkó József sk.
Bizottsági elnök
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak
feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI.5.)
önkormányzati rendelet módosítása
Dr. Uhrin Anna jegyző
Dr. Uhrin Anna jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti vagyonról szóló törvény 11. § (16) bekezdése értelmében helyi önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti
vagyont hasznosítani versenyeztetés útján az összességében legelőnyösebb ajánlattevő számára lehet. A törvény
meghatározza a hasznosítás fogalmát a következők szerint:
„hasznosítás: a tulajdonosi joggyakorló vagy a nemzeti vagyon használója által a nemzeti vagyon birtoklásának,
használatának, hasznok szedése jogának bármely - a tulajdonjog átruházását nem eredményező - jogcímen történő
átengedése, ide nem értve a vagyonkezelésbe adást, valamint a haszonélvezeti jog alapítását.”
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi törvény)
rendelkezik a mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld tulajdonjogának megszerzéséről, a földhasználat
átengedésének szabályairól. A föld tulajdonosa a föld használatát elsősorban haszonbérlet jogcímén engedheti át,
határozott időre (legfeljebb 20 év), törvényben meghatározott módon és mértékben. A Földforgalmi törvény
értelmében a földhasználat jogát földműves és mezőgazdasági termelőszervezet szerezheti meg.
A Földforgalmi törvény 13. § (2) bekezdése értelmében nem minősül a használat átengedésének az, ha a
tulajdonos a föld használatát a legalább 25%-ban tulajdonában álló mezőgazdasági termelőszervezet javára
engedi át.
Tekintettel arra, hogy a Földforgalmi törvény speciális szabályokat határoz meg a mező-és erdőgazdasági földek
hasznosítása vonatkozásában, így a nemzeti vagyonról szóló törvényt, mint általános vagyongazdálkodási
szabályokat rendező jogszabályt is erre tekintettel kell alkalmazni.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 14/2003. (VI.5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: vagyonrendelet) határozza meg az
önkormányzati vagyon hasznosításának részletszabályait.
A vagyonrendelet 23. §-a rendelkezik a mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok hasznosításának szabályairól az
alábbiak szerint:
„23. § (1) A mezőgazdasági művelésű ingatlanok hasznosításának előkészítése és a képviselő - testületi döntés
végrehajtása a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság feladata.
(2) A hasznosítás formája:
- adásvétel
- csere
- haszonbérlet.
(3) A haszonbérletbe adás történhet határozatlan időre vagy meghatározott időre és feltétellel.
(4) A haszonbérletbe adható ingatlanok éves bérleti díját művelési áganként, belterületre és külterületre bontva a
Képviselő-testület határozza meg.
Az 5 évet meg nem haladó idejű bérbeadás szerződésenként:
a) 1.000.000.- Ft éves bevétel értékhatárig a polgármester,
b) 1.000.000.- Ft - 2.000.000.- Ft éves bevétel értékhatárig Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság,
c) 2.000.000.- Ft éves bevétel értékhatár felett az illetékes szakbizottság javaslata alapján a Képviselő-testület
hatáskörébe tartozik.
(5) A bérleti szerződéseket a Képviselő-testület nevében polgármester köti meg, a (4) bekezdés a., pontban foglaltak
illetve, a hatályos haszonbérleti szerződésekre vonatkozó jogi szabályozása alapján.
(6) Mezőgazdasági művelésű ingatlan elidegenítését értékhatártól függetlenül meg kell hirdetni. A minimális
vételárra forgalmi értékbecslést kell készíteni. A Képviselő-testület határozza meg az értékesítés feltételeit. Az
adásvétel kérdésében a Képviselő-testület dönt, az ülésre az előterjesztés mellé a szerződés tervezetet is csatolni
kell. Az adásvételi szerződést a Képviselő-testület nevében a polgármester köti meg.”
A rendelkezés nincs összhangban sem a nemzeti vagyonról szóló törvény, sem a földforgalmi törvény
rendelkezéseivel. Ennek megfelelően pontosítani szükséges:
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a)
a használat átengedésének jogcímeit,
b) a használat időtartamát - használat joga határozott időre engedhető át,
c)
be kell építeni a többségi befolyás alatt álló mezőgazdasági termelőszervezetre vonatkozó speciális
szabályokat, azzal, hogy az önkormányzati részesedés az 50 %-ot meg kell haladja (Földforgalmi törvény legalább
25 % részesedést ír elő).
Ezen okok miatt javasoljuk a mezőgazdasági művelésű ingatlanokra vonatkozó rendelkezéseket a
következőképpen módosítani:
„23. § (1) A mezőgazdasági művelésű ingatlanok hasznosításának, vagyonkezelésbe adásának, haszonélvezeti jog
alapításának és a tulajdonjog átruházásának előkészítése és a képviselő - testületi döntés végrehajtása a
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság feladata.
(2) A haszonbérletbe adható ingatlanok éves bérleti díját művelési áganként, belterületre és külterületre bontva a
Képviselő-testület határozza meg.
(3) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény rendelkezési szerinti használat átengedésének nem
minősülő, földhasználati jogosultságnak az önkormányzat a többségi befolyása alatt álló mezőgazdasági
termelőszervezet javára történő átengedése esetében nem kell alkalmazni a versenyeztetésre vonatkozó
rendelkezéseket.
(4) Az 5 évet meg nem haladó hasznosításról átruházott hatáskörben, szerződésenként
a) 1.000.000.- Ft éves bevétel értékhatárig a polgármester,
b)
1.000.000.- Ft - 2.000.000.- Ft éves bevétel értékhatárig Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság,
c)
2.000.000.- Ft éves bevétel értékhatár felett az illetékes szakbizottság javaslata alapján a Képviselő-testület
dönt.
A hasznosításról szóló szerződést a Képviselő-testület nevében a polgármester köti meg.
(5) Mezőgazdasági művelésű ingatlanok vagyonkezelésbe adásáról, haszonélvezeti jog alapításáról, valamint
tulajdonjogának átruházásáról a képviselő-testület dönt.
(6) Mezőgazdasági művelésű ingatlan elidegenítését értékhatártól függetlenül meg kell hirdetni. A minimális
vételárra forgalmi értékbecslést kell készíteni. A Képviselő-testület határozza meg az értékesítés feltételeit. Az
adásvétel kérdésében a Képviselő-testület dönt, az ülésre az előterjesztés mellé a szerződés tervezetet is csatolni
kell. Az adásvételi szerződést a Képviselő-testület nevében a polgármester köti meg.”
A javasolt módosítások miatt pontosítani szükséges a 9. § a) pontjának rendelkezéseit is az alábbiak szerint:
a) 1.000.000.- Ft éves bevételt meghaladóan az önkormányzati vagyon hasznosítása - a 23. § rendelkezésinek
kivételével - kizárólag nyilvános versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére történhet.
A Földforgalmi törvény előírásai alapján a földhasználati jog már nem száll vissza az Önkormányzatra, mint
tulajdonosra, ezért jött létre 2015. év végén az önkormányzat többségi befolyása alatt álló mezőgazdasági
termelőszervezet, a Gyomaendrődi Földkezelő Kft.
A Kft. jogosult a termőföldek hasznosítására, így a vagyonrendelet javasolt módosítása lehetővé tenné az
Önkormányzat számára, hogy a tulajdonát képező mezőgazdasági területeket (amire már nincs bejegyzett
földhasználati joga) a Földkezelő Kft. használatába adja.
Előzetes hatásvizsgálat:
1. A rendelet alkotásának társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet tervezet társadalmi hatása nem
releváns. A módosítás lehetővé teszi, hogy az önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezet az
önkormányzat tulajdonát képező mezőgazdasági területeket hasznosítsa.
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.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI.5.) önkormányzati módosításáról szóló rendelet
Általános indokolás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 14/2003. (VI.5.) önkormányzati rendelet határozza meg az önkormányzati vagyon
hasznosításának részletszabályait. A vagyonrendelet 23. §-a rendelkezik a mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok
hasznosításának szabályairól. A módosítás a nemzeti vagyonról szóló törvény és a földforgalmi törvény
rendelkezéseit harmonizálja.
Részletes indokolás
3

Az 1. § indokolása:
A tervezet meghatározza a használat átengedésének jogcímeit, valamint beépíti a Földforgalmi törvény speciális
rendelkezéseit a mezőgazdasági művelésű ingatlanok hasznosításának vonatkozásában.
2. § indokolása:
Rendelkezik a rendelet hatálybalépésének időpontjáról.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Vagyonrendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../…... (...) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
Gyomaendrőd város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
138. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 107. § - ában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 14/2003. (VI.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 9. § (1) bekezdés a) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) Eltérő törvényi rendelkezés hiányában
a) 1.000.000.- Ft éves bevételt meghaladóan az önkormányzati vagyon hasznosítása - a 23. § rendelkezésinek
kivételével - kizárólag nyilvános versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére történhet;
2. § Az ÖR. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § (1) A mezőgazdasági művelésű ingatlanok hasznosításának, vagyonkezelésbe adásának, haszonélvezeti jog
alapításának és a tulajdonjog átruházásának előkészítése és a képviselő - testületi döntés végrehajtása a
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság feladata.
(2) A haszonbérletbe adható ingatlanok éves bérleti díját művelési áganként, belterületre és külterületre bontva a
Képviselő-testület határozza meg.
(3) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény rendelkezési szerinti használat átengedésének nem
minősülő, földhasználati jogosultságnak az önkormányzat a többségi befolyása alatt álló mezőgazdasági
termelőszervezet javára történő átengedése esetében nem kell alkalmazni a versenyeztetésre vonatkozó
rendelkezéseket.
(4) Az 5 évet meg nem haladó hasznosításról átruházott hatáskör szerződésenként
a) 1.000.000.- Ft éves bevétel értékhatárig a polgármester,
b)
1.000.000.- Ft - 2.000.000.- Ft éves bevétel értékhatárig Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság,
c)
2.000.000.- Ft éves bevétel értékhatár felett az illetékes szakbizottság javaslata alapján a Képviselő-testület
dönt.
A hasznosításról szóló szerződést a Képviselő-testület nevében a polgármester köti meg.
(5) Mezőgazdasági művelésű ingatlanok vagyonkezelésbe adásáról, haszonélvezeti jog alapításáról, valamint
tulajdonjogának átruházásáról a képviselő-testület dönt.
(6) Mezőgazdasági művelésű ingatlan elidegenítését értékhatártól függetlenül meg kell hirdetni. A minimális
vételárra forgalmi értékbecslést kell készíteni. A Képviselő-testület határozza meg az értékesítés feltételeit. Az
adásvétel kérdésében a Képviselő-testület dönt, az ülésre az előterjesztés mellé a szerződés tervezetet is csatolni
kell. Az adásvételi szerződést a Képviselő-testület nevében a polgármester köti meg.”
3. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
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Gyomaendrőd, 2016. augusztus 31.
Toldi Balázs
polgármester

dr. Uhrin Anna
jegyző

A rendelet kihirdetésre került 2016. szeptember … -án
dr. Uhrin Anna
jegyző
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. augusztus 24-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület nevek módosítása (4.
forduló)
Megyeri László aljegyző
Ágostonné Farkas Mária egyéni választókerületi önkormányzati képviselő
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2016. júniusi ülésén tárgyalta 3. fordulóban az önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület
nevek módosításának kérdését.
A testület 301/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozatában, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának legutolsó
állásfoglalására figyelemmel kimondta, 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.
Elhatározta, 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.
Elrendelte továbbá, hogy az előzőekben elhatározott közterületi névmódosítási döntés meghozatala 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 kívánja megismerni az érintett lakosság
véleményét.
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
2016. júniusi ülés 5. napirendi pont: http://www.gyomaendrod.hu/file/219227/eZyt8vbLGjXNJZpe
Tisztelt Képviselő-testület!
2016. július 18-án levélben került megkeresésre 52 Dobi utcai és 101 Micsurin utcai nagykorú lakos. A levélben
tájékoztatva lettek arról, hogy a Képviselő-testületi döntés értelmében megváltozik a két utca neve. Az utca nevének
kiválasztása érdekében a mellékelt szavazólapon nyilatkozhattak arról, hogy az előzetesen kiválasztott 2 névjavaslat
közül melyiket támogatják, illetve ennek hiányában milyen egyéb javaslattal élnek. A visszaküldési határidőként
2016. augusztus 5-e volt megjelölve.
A visszaérkezett szavazólapok megoszlása naponként:
2016. július 19.
2016. július 20.
2016. július 21.
2016. július 22.
2016. július 23.
2016. július 24.
2016. július 25.
2016. július 26.
2016. július 27.
2016. július 28.
2016. július 29.
2016. július 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 1.
2016. augusztus 2.
2016. augusztus 3.
2016. augusztus 4.

Postai úton
0
15
1
5
0
0
0
3
2
5
4
0
0
0
1
7
3
6

Személyesen
2
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1

2016. augusztus 5.
2016. augusztus 6.
2016. augusztus 7.
2016. augusztus 8.
2016. augusztus 9.
2016. augusztus 10.
Összesen:

6
0
0
2
0
2
56

0
0
0
0
0
0
13

A borítékok bontására és a számlálásra 2016. augusztus 15-én került sor.
A számlálás eredménye:
Beérkezett tehát 69 boríték, amelyben 69 szavazólap volt található.
Utcánkénti eredmények:
Dobi utca
Összes megkérdezett
Csernus Mihály utca
Dob utca
Futrinka utca
Összes szavazat:

52
Szavazat
0
28
1
29

Micsurin utca
Összes megkérdezett
Dr. Tóth Elek utca
Tímár Máté
Tímár Máté és maradjon a Micsurin
Maradjon a régi
Valamilyen virágnév
Rozmaring, Muskátli, Szilva, Fenyő
Pacsirta, Seregély, Rigó, Ibolya, Muskátli
Nárcisz
Muskátli vagy 12. utca
Bármilyen köznév
Összes szavazat:

A szavazók %-a
0,0%
96,6%
3,4%

101
Szavazat
3
23
1
5
2
1
2
1
1
1
40

Az összes megkérdezett %-a
0,0%
53,8%
1,9%
55,8%

A szavazók %-a
7,5%
57,5%
2,5%
12,5%
5,0%
2,5%
5,0%
2,5%
2,5%
2,5%

Az összes megkérdezett %-a
3,0%
22,8%
1,0%
5,0%
2,0%
1,0%
2,0%
1,0%
1,0%
1,0%
39,6%

A válaszleveles lakossági konzultáció eredménye alapján azt javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy a Dobi István
utca közterület megnevezését Dob utca megnevezésre, a Micsurin utca közterület megnevezését Tímár Máté utca
megnevezésre módosítsa 2016. november 1. napjától. A módosítás hatálybalépés időpontját az országos
népszavazás miatti közterület névmódosítási tilalom indokolja.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"Közterületi névmódosítás (Dobi utca)"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: törvény) 14. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés végrehajtására, a
törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Gyomaendrőd 6694 helyrajzi számú, Dobi
7

István utca közterület megnevezését Dob utca megnevezésre módosítja 2016. november 1. napjától.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 12. 15.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Megyeri László
2. döntési javaslat
"Közterületi névmódosítás (Micsurin utca)"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: törvény) 14. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés végrehajtására, a
törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Gyomaendrőd 6342 helyrajzi számú, Micsurin
utca közterület megnevezését Tímár Máté utca megnevezésre módosítja 2016. november 1. napjától.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 12. 15.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Megyeri László

8

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
Ügyiratszám:

I. 34-2/2016.

Ügyintéző:
Telefon:

Megyeri László
66-581-236

Tárgy: Vélemény nyilvánítás közterület elnevezésről
Hiv. szám:
Melléklet:

«nev» «nev1» «nev2»
«varos»
«utca» «hsz»
«irsz»

Tisztelt Hölgyem!
Egy 2012-es törvénymódosítás mondta ki, hogy a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmények nem viselhetik olyan személy nevét, akik a
XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy
fenntartásában részt vettek. Nem viselhetnek továbbá olyan kifejezést vagy olyan
szervezet nevét sem, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utalnak.
Mint Ön előtt is bizonyára ismert, a fenti törvény végrehajtására 2013-ban már 10
közterület nevét változtatta meg a Képviselő-testület. A fennmaradt 7 közterületi név
sorsának rendezése a 2014-es általános és a 2015-ös időközi választás miatt váratott
magára. A kérdést a Képviselő-testület 2015. márciusi ülésén vette ismét napirendjére, melynek eredményeként egy újabb állásfoglalás kéréssel fordult a Magyar Tudományos Akadémiához. Ennek ismeretében a szakértői bizottság indítványa alapján a
képviselő testület a 2016. júniusi ülésén kimondta, hogy a vitatott utcanévekből kettőt meg kell változtatnia. A Dobi István és a Micsurin utca nevét. E két közterület esetében az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának állásfoglalása igen egyértelműen fogalmaz: Dobi István, a szocialista rendszerben kormányfőként és az elnöki
tanács elnökeként vezető szerepet vállalt a magyarországi kommunista rendszer
megalapozásában, kiépítésében és fenntartásában; míg Micsurin azzal hozható összefüggésbe a szovjet kommunista önkényuralmi politikai rendszerrel, hogy növénybiológiai nézeteit a rendszer diktatórikus módszerekkel hozta monopolhelyzetbe, ezáltal
munkásságával szerepet vállalt a rendszer fenntartásában is.
A Képviselő-testület ezek alapján kimondta, hogy a Dobi István utca és a Micsurin
utca megnevezések olyan személyek nevét hordozzák, akik a XX. századi önkény-

Levelezési cím: 5501 Gyomaendrőd, Pf: 3. Telefon: +36-66-386-122 Fax: +36-66-283-288
E-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu Honlap: www.gyomaendrod.hu

uralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt
vettek, ezért az utcaneveket módosítani kell. Ezzel együtt döntött arról, hogy a Dobi
István utca nevét Csernus Mihály utca vagy Dob utca megnevezésre, míg a Micsurin
utca nevét pedig Dr. Tóth Elek utca vagy Tímár Máté utca megnevezésre kívánja módosítani az érintett lakosság véleményére figyelemmel.
A két utca új nevéről a Képviselő-testület az augusztus 31-i ülésén fog dönteni.
E levelemmel együtt eljuttatunk Önnek egy szavazólapot. Ezen két névjavaslat szerepel, illetve egy hely az Ön javaslatának megfogalmazásához.
A szavazólapon nyilváníthatja ki azt, hogy a névjavaslatok közül melyiket támogatja,
illetve mindkettő ellenzése esetén Ön milyen névjavaslattal él.
A szavazólapot a mellékelt válaszborítékban térítésmentesen adhatja fel a címünkre.
A törvény előírása miatt az érintett utca neve módosulni fog. Ez már egy eldöntött
kérdés. Kérem, véleményével segítse a döntéshozókat abban, hogy megtalálják az
Önöknek is megfelelő új utcanevet. A kitöltött szavazólapot legkésőbb 2016. augusztus 5-éig szíveskedjék postai úton visszajuttatni az önkormányzati hivatalunkba.

Gyomaendrőd, 2016. július

Üdvözlettel:

Toldi Balázs
polgármester

2. oldal

SZAVAZÓLAP
Dobi István utca közterület elnevezési javaslatáról
Visszaküldendő: 2016. augusztus 5-ig

Dobi István utca új megnevezése

Igen

Nem









Csernus Mihály utca
Csernus Mihály 1923 és 1945 között Endrőd apátplébánosa
volt, ő vetette fel, hogy a falunak művelődési házra van szüksége. A tulajdonos erre a célra felajánlotta a telket, az egyház pedig felépítette rá a község első emeletes épületét. Az
apátplébános jó minőségű építőanyagokat felhasználva,
kiváló mesterekkel dolgoztatott. Az épület homlokzatára
felkerült a katolikusok jelképe, a kereszt is. 1930. május végén nyitotta meg kapuit az Endrődi Népház. Csernus Mihály
a térség országgyűlési képviselőjeként is dolgozott.

Dob utca
(az ön által javasolt név)

_____________________________________

A javaslatra szavazni az igen alatti, ellene a nem alatti
körben elhelyezett egymást metsző két vonallal lehet,
például:  vagy 
Gyomaendrőd, 2016. ………………………..

_________________________
aláírás
«nev» «nev1» «nev2»
«lnev» «lnev1» «lnev2»
«irsz» «varos» «utca» «hsz»

SZAVAZÓLAP

Micsurin utca közterület elnevezési javaslatáról
Visszaküldendő: 2016. augusztus 5-ig
Micsurin utca új megnevezése

Igen

Nem









Dr. Tóth Elek utca
Dr. Tóth Elek neves prunológus. A szilvakutató- és nemesítő Endrődön született 1911. április 6-án, apja a község főkertésze volt és a
Liget nevű parkot is létesítette. 1957-től a Kertészeti Kutató Intézet
Központjában a szilvával kezdett foglalkozni, 1973-ban történt
nyugdíjba vonulásával e tevékenysége nem zárult le, hanem Cegléden folytatta. 1957-ben jelent meg Élet- és alaktani összehasonlító
vizsgálatok szilvafajtákon című munkája amelyből 1969-ben szerzett doktori címet a szilvafajták öntermékenyülésének vizsgálata
című disszertációjával.

Tímár Máté utca
Tímár Máté (1922-1999) író, költő. Elemi és polgári iskolai tanulmányai után a szeghalmi Péter András Gimnáziumban érettségizett. Az
ott töltött évek emlékeit eleveníti fel “…és a Berettyó folyik tovább”
c. könyvében. A második világháború félbeszakítja egyetemi tanulmányait, orosz fogságba kerül, mely az egészségét megviseli. A
fogságból hazatérve szókimondó írásai miatt egyetemi tanulmányait nem folytathatja. Az ötvenhatos forradalom idején szoros
kapcsolatot tart Békés megye forradalmi vezetővel. A forradalom
letörése után letartóztatják.1960 után az irodalomnak él. Műveiben
a szülőföld Endrőd közismert alakjai, eseményei kelnek életre. Csodálatos, ízes nyelvére felfigyel Lőrincze Lajos professzor, nagy elismeréssel nyilatkozik Tímár Mátéról. “Tímár Máté irodalmi szintre
emelte Endrőd nyelvjárását, szókincsét, országnak-világnak megmutatta annak szépségét.” Gyomaendrőd díszpolgára.

(az ön által javasolt név)

_____________________________________

A javaslatra szavazni az igen alatti, ellene a nem alatti
körben elhelyezett egymást metsző két vonallal lehet,
például:  vagy 
Gyomaendrőd, 2016. ………………………..
_________________________
aláírás
«nev» «nev1» «nev2»
«lnev» «lnev1» «lnev2»
«irsz» «varos» «utca» «hsz»

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

Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
munkájáról
Enyedi László, Harmatiné Beinschródt Mária, Keresztesné Jáksó Éva, Kulik Edit,
Megyeri László aljegyző, Pardi László, Petényi Roland, Szilágyiné Bácsi
Gabriella, Dr. Uhrin Anna jegyző
Dr. Uhrin Anna jegyző
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (1) bekezdés f) pontjában előírt
feladatkör szerint a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. A Gyomaendrődi
Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységről szóló beszámolóját mellékelten beterjesztem.
A beszámoló letölthető az alábbi linkről: hivatali beszámoló
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról "
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 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2015.
évi munkájáról készült beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. augusztus 24-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletével fogadta el
a város 2016. évi költségvetését. Jelen előterjesztésben beszámolunk az önkormányzat és intézményei 2016. első
féléves gazdálkodásának alakulásáról, bemutatjuk a realizálódott bevételek és a teljesült kiadások összegeit.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Kiadások alakulása:
E Ft-ban
Megnevezés

adatok
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / a mód. ei. %ban

361911

362034

171941

47,49

53888

53921

26772

49,65

Dologi kiadás

332125

368576

153239

41,58

Működési célú
támogatásértékű kiadás,
pénzeszköz átadás ÁK,
ellátottak juttatása

712409

753742

438503

59,62

91632

59633

0

0

5000

6371

6371

100,00

1556965

1604277

796826

50,05

25250

33176

11014

33,20

177252

172968

79663

46,06

22261

27792

7303

26,28

6500

340

5,67

Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok

Tartalékok (működési)
Működési célú
visszatérítendő támogatás,
kölcsön ÁK
Működési kiadások
összesen
Felújítások
Beruházások
Támogatásértékű
felhalmozási kiadás,
pénzeszköz átadás ÁK
Felhalmozási célú
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visszatérítendő támogatás,
kölcsön ÁK
Tartalék (felhalmozási)

234879

226538

0

0

Felhalmozási kiadások
összesen

459642

466974

98320

21,11

2016607

2071251

895146

43,22

277910

290027

146171

50,40

Államháztartáson belüli
megelőlegezések
visszafizetése

0

32988

32988

100,00

Pénzeszközök lekötött
bankbetétként elhelyezése

0

0

401462

0

Kiadások mindösszesen

2294517

2394266

1475767

61,64

Kiadások összesen
Intézményeknek nyújtott
támogatás

A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok
adatai kissé időarányos alatti teljesítést mutatnak. Az Önkormányzatnál kell megtervezni a képviselők és
polgármester, a mezőőrök, a polgárvédelmi bázis, a közfoglalkoztatás bérjellegű kiadásait. A Start
mintaprogram és az egyéb közfoglalkoztatás 2015. évről áthúzódó programelemei 2016. február 29-ével
zárultak, így az ezekhez a programokhoz kapcsolódó bérek és járulékok a terv 100%-ában teljesültek,
ugyanakkor a 2016. márciusában induló 9 új programelem betervezett bér és járulékkiadásához a vizsgált
időszakban még csak 3 havi tényleges teljesítés kapcsolódik.
A dologi kiadásoknál a teljesítés 41%-os, ami kis mértékben időarányos alatti felhasználást mutat. Az
időarányos alatti felhasználás több tényezővel indokolható. Az útfenntartás szakfeladatra az előirányzatok
közé már beépítésre kerültek azok a többletforrások, amelyeket a testület biztosított az útkarbantartási
feladatokra, valamint az öregszőlői földutak stabilizálására. Ezen többlet forrásokhoz, valamint az eredetileg
betervezett karbantartási előirányzatokhoz teljesítés a vizsgált időszakban még nem kapcsolódik. A Start
mintaprogram 9 programelemére betervezett közel 74 millió forintos dologi keretből a vizsgált időszakban 35
millió forint összegű felhasználás történt, ami 44%-nak felel meg. Időarányos alatti felhasználás jelentkezett
az utak üzemeltetése, a település egészségügyi feladatok, az ár-és belvízvédekezés, zöldterület
gazdálkodás, temető üzemeltetés, hulladékgazdálkodás és mezei őrszolgálat szakfeladatokon. A Fürdőtől
szolgáltatás-vásárlásra betervezett közel 10 millió forint összegű keret 43%-a került felhasználásra. Az
oktatási vagyon működtetésére 20 millió Ft-ot költött az önkormányzat, mely a rendelkezésre álló keret 33%át jelenti. Az intézményekben a nyári karbantartási munkák folyamatban vannak, az ezekhez kapcsolódó
fizetési kötelezettség a harmadik negyedév vége felé várható. A benyújtott TOP-os pályázataink megalapozó
dokumentumainak kifizetése a dologi kiadások között jelentkezik, a kifizetésekhez kapcsolódó források
átcsoportosítására a fejlesztések közül a következő rendeletmódosítás alkalmával kerül sor.
A működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások teljesülése összességében
időarányos feletti. Az időarányos feletti teljesítés elsősorban azzal magyarázható, hogy a társulás részére
átutalt támogatás összege a betervezett éves keretnek több mint 61%-a volt a vizsgált időszakban. A Liget
Fürdő Nonprofit Kft. június végéig 25 millió Ft-ot vett igénybe a működési kiadásainak finanszírozására
betervezett 36 millió Ft-ból. Itt jelenik meg a bölcsődei és családi napközi feladatellátáshoz, az orvosi ügyelet,
az önkormányzati tűzoltóság, a helyi buszközlekedés, temető üzemeltetés, parkfenntartás, holtágak
üzemeltetése, Sportcsarnok működtetéséhez biztosított támogatás időarányos összege. Az oktatási
intézményekben munkát végző technikai dolgozók bérére és járulékára a vizsgált időszakban 13,4 millió Ft-ot
adott át az önkormányzat, mely összeg a rendelkezésre álló keret 51%-a. Az iskolatej programhoz
kapcsolódóan 1,3 millió Ft kifizetésére került sor, a kollégium működtetéséhez pedig megtörtént a 600 E Ft
biztosítása a fenntartó részére. A GYÜSZ-TE részére biztosítva lett az együttműködési megállapodás alapján
a feladatellátáshoz meghatározott támogatás 6 havi összege. Megtörtént a Turizmus Zrt-től szúnyoggyérítési
feladatokhoz elnyert 2015. évi támogatás arányos részének továbbutalása a konzorciumi tagtelepülések
részére. A Körös-szögi Társulás részére a hulladékgazdálkodási feladatokra 1,8 millió Ft hozzájárulást utalt
át a város. Megtörtént a Gyomaközszolg Kft-vel a hulladéklerakói díj elszámolása és a 2015. decembertől
2016. március 31-éig terjedő időszakra járó 1.797 E Ft összeg átutalása. Az Alapokból elnyert támogatások
szerződés szerinti átutalása is megtörtént a nyertes pályázók részére. A segélyekre megtervezett keretből 19
millió Ft került felhasználásra, 38% a felhasználás mértéke.
A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása jogcímen 5.000 ezer Ft kiadás
teljesült a Gyomaközszolg Kft. likviditásának biztosítása érdekében. Ezen összeg a múlt év végén hozott
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testületi döntés alapján került átutalásra a szolgáltató részére (a kölcsönt a Kft. a szerződésben rögzítettek
szerint törleszti az önkormányzat felé). A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület visszafizette
az Önkormányzat részére a LEADER programhoz megelőlegezett támogatás 1.943 E Ft összegét, melyből a
testület döntésének megfelelően 1.371 E Ft kölcsönt nyújtottunk az Egyesület működésére és a Helyi
Fejlesztési Stratégia kidolgozására.
A tervezett felújításokból több mint 11 millió Ft értékű munka valósult meg, melyből 2.496 ezer Ft a Népliget
út 2. szám alatti épület energetikai tervdokumentációjának elkészítése során merült fel, 3.410 ezer Ft a
Pedagógiai Szakszolgálat részére történő irodakialakításhoz kapcsolódik a Mirhóháti úton, a Pájer kemping
faházának tetőhéjazat felújítása 429 E Ft-ba került, parkolók engedélyezési és felújítási tervére 1.905 ezer
Ft-ot fizetett ki a város, továbbá a gyepmesteri telep felújítási munkáira kifizetett előleg összege 2.774 ezer Ft
volt a vizsgált időszakban.
A tervezett beruházások közel 80 millió Ft értékben teljesültek és az alábbi fő tételek alkotják:
a Start mintaprogram programelemeihez kis értékű, nagy értékű gépek (ágaprító gép, mini kotrógép),
berendezések és járművek vásárlása történt 25.366 ezer Ft értékben
Kerékpárút építéshez telekvásárlás, buszváró és járdaépítés történt 704 ezer Ft összegben
Kerékpárút építéshez kapcsolódóan terv felülvizsgálat és egyéb engedélyek költségei jelentkeztek
3.114 E Ft összegben
Elkészült az Ipari Park bekötőút nyomvonal áthelyezésének projektterve 1.270 E Ft értékben
Játszótéri játékok telepítésére került sor Nagylaposon 900 E Ft összegben
40 db fémpad készült, melynek költsége 200 E Ft volt
Elkészült a Németzugi szivattyútelep üzemeltetéséhez szükséges elektromos kapcsolószekrény 935
ezer Ft értékben
40 db padláb legyárttatása is megtörtént 452 ezer Ft összegben
Az ipartelepen területvásárlás történt 4.000 ezer Ft összegben
Engedélyes tervek készültek az autóbusz-pályaudvar kialakításához és a településközpont
megújításához 8.382 ezer Ft értékben
Koncepció terv készült a gyomai piactéren fedett elárusítóhely kialakítására 381 E Ft értékben
Óvoda épület bővítésére koncepcióterv készült 1.207 ezer Ft összegben
Kis értékű gépek, berendezések vásárlása történt 250 ezer Ft értékben városgazdálkodási, mezőőri
és polgárvédelmi feladatok ellátásához
Gépjármű vásárlásra került sor 5.100 ezer Ft összegben
Megtörtént a Zöldpark Nonprofit Kft. jegyzett tőkéjének felemelése 2.500 ezer Ft összegben
A műfüves pálya kialakításához biztosított önerő összege 8.404 ezer Ft
A Bethlen Gábor Szakképző Intézettől visszavett épület ellentételezéseként megvalósított
fejlesztések összege 10.984 ezer Ft
Beszereztünk hangtechnikai eszközöket 1.080 ezer Ft értékben (Közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás pályázatának 2016. évi önerő terhére)
2db számítógép és monitor vásárlása történt 596 ezer Ft összegben az építéshatóságra
A térfigyelő kamerarendszer kiépítésére 3.378 ezer Ft-ot költöttünk a vizsgált időszakban
Kis értékű tárgyi eszközök (mosógép, porszívó, hangszerek, vasaló, kültéri padok, fűnyíró)
beszerzése az oktatási intézményeinkbe 386 ezer Ft összegben
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre került sor a polgárvédelmi bázisra 55 E Ft összegben
A felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások között jelenik meg a KÖZOP-os
kerékpárút építéshez kapcsolódó támogatás visszautalás 2.595 ezer Ft összege, a fiatal házasok részére
nyújtott támogatás 160 ezer Ft összege, 95 ezer Ft értékben történt pénzeszköz átadás a társulás részére a
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséhez kapcsolódóan, a környezetvédelmi alapból nyújtott támogatás
összege 3.200 ezer Ft, 7 ingatlan esetében biztosított az önkormányzat támogatást szennyvíz csatlakozási
pont kiépítéséhez 668 ezer Ft összegben, továbbá a Liget Fürdő Kft. részére 585 ezer Ft támogatást nyújtott
a város az esetlegesen megvalósítandó csúszdapark tendertervéhez.
A felhalmozási célú kölcsönök között jelenik meg az első lakáshoz jutók részére nyújtott visszatérítendő
támogatás 340 ezer Ft összege.
A bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:
Bevételek alakulása:
E Ft-ban
Megnevezés

adatok
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / a mód. ei. %ban

Intézményi működési bevétel

79592

82092

47534

57,90

Vagyoni típusú adók

74000

74000

39586

53,49
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Termékek és szolgáltatások
adói

293000

295000

141917

48,11

14000

12000

1855

15,46

Támogatás értékű működési
bevétel, működési célú
pénzeszköz átvétel ÁK-ről,
kölcsön visszatérülés

401540

401540

258933

64,48

Önkormányzatok működési
támogatása

877999

906269

487391

53,78

94544

145224

145224

100,00

1834675

1916125

1122440

58,58

41902

51703

62910

121,68

417940

426438

347117

81,40

0

0

401462

0

459842

478141

811489

169,72

2294517

2394266

1933929

80,77

Egyéb közhatalmi bevétel

Működési célú maradvány
Működési bevétel
összesen
Felhalmozási bevétel,
támogatás értékű
felhalmozási bevétel,
felhalmozási célú
pénzeszköz átvétel ÁK-ről,
kölcsön visszatérülés
Felhalmozási célú
maradvány
Lekötött bankbetétek
megszüntetése
Felhalmozási bevétel
összesen
Bevételek mindösszesen

A saját bevételek 57,9 %-on, az időarányos felett teljesültek. Ez azzal indokolható, hogy a továbbszámlázott
bevételeknél a teljesítés már félévkor meghaladja az éves tervezett összeget. A realizálódott bevétel
összege 2,5 millió forint, a tervezett 2 millió forinttal szemben. A köztemető működtetésével kapcsolatos
bevételek teljesítése 90 %, azaz 5.800 E Ft. A káreseményekkel kapcsolatosan a biztosító közel 500 E Ft
kártérítést fizetett. A kamatbevételek 48 %-ban realizálódtak, itt jelenik meg a folyószámla után kapott kamat
és a rendelkezésre álló szabad forrás lekötéséből származó kamatbevétel (2.417 ezer Ft). 2016. március 24én helyeztünk el 400 millió Ft-ot 1,3%-os kamat és 181 napos lekötés mellett számlavezető
pénzintézetünknél, így a lekötéshez kapcsolódó kamatbevétel nem időarányosan realizálódik.
A közhatalmi bevételek összességében 48,13 %-on teljesültek, ezen belül a vagyoni típusú adóbevétel
közel 53,49 %-ban, a termékek és szolgáltatások adói pedig 48,11 %-ban realizálódtak. A vagyoni típusú
adók közé tartozik az építményadó, az épület után fizetett idegenforgalmi adó, telekadó és a
magánszemélyek kommunális adója. A termékek és szolgáltatások adói közé sorolandó a helyi iparűzési
adó, a gépjárműadó, a talajterhelési díj bevétel és a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó. Az
iparűzési adóbevételünk 49 %-ban teljesült a vizsgált időszakban.
A támogatás értékű működési bevételek és az államháztartáson kívülről működési célra átvett
pénzeszközök, kölcsönök visszatérítése 64,48 %-ban teljesültek. Itt jelenik meg a Start mintaprogramra és
az egyéb közfoglalkoztatásra járó támogatás 234.680 E Ft összege, a mezőőri támogatás 2.700 E Ft
összege. A vizsgált időszakban 9.318 E Ft összegű földalapú támogatás érkezett, továbbá a 2014. évi ÁROP
1.A.3 szervezetfejlesztési pályázathoz kapcsolódóan 4.541 E Ft realizálódott. Csárdaszállás és Hunya
Község Önkormányzata a hivatal 2015. november és december havi költségeihez elutalta a bekért
kiegészítés összegét 1.812 E Ft összegben, Csárdaszállás biztosította az óvodai feladatellátás 2015. évi
kiegészítő támogatását 100 Ft összegben, továbbá mindkét önkormányzat átadta a 2016. első negyedévi
hivatali működéshez szükséges saját erő összegét (2.262 E Ft). A szúnyoggyérítési feladatok ellátásához a
települési önkormányzatok részéről átutalt támogatás összege 476 E Ft, a 2015. évi Autómentes napra
elnyert támogatás összege 150 E Ft. A KLIK - az Alapfokú Művészetoktatási Intézményben beszedett tandíj
összegének 30%-át - 641 E Ft-ot utalt át önkormányzatunk részére. Segély és köztemetés visszafizetés
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jogcímén 253 E Ft folyt be az önkormányzathoz. A Gyomaközszolg Kft. részére nyújtott kölcsönből a vizsgált
időszakban 2 millió Ft térült vissza.
A támogatás értékű felhalmozási bevételek és az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett
pénzeszközök, valamint felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök közel 63 millió Ft
összegben teljesültek. Itt jelenik meg a DAOP 5.2.1/A-2011. belvizes projektekhez kapcsolódóan érkezett
4.552 ezer Ft összegű támogatás, a Lélekkel a Körösök mentén projekthez kapcsolódó 1.020 ezer Ft
összegű támogatás, az út érdekeltségi hozzájárulás címén befolyt 43 E Ft, valamint a csatorna érdekeltségi
hozzájárulás 100 E Ft összege. A lakosság részéről a lakás-és belvízkölcsön törlesztések 1.022 E Ft
összegben teljesültek. A Körös-Szögi Kistérség KEOP-1.1.1/c/13 pályázat (Hulladékgazdálkodási rendszer
továbbfejlesztése) áfa és támogatás megelőlegezésére, valamint a projekt önerejére átutalt 48.417 E Ft
(40.554 E Ft áfa megelőlegezés, 1.105 E Ft támogatás megelőlegezés és 6.759 E Ft önerő visszatérítés)
visszafizetésre került az önkormányzat részére. Megtörtént az Alföldvíz Zrt. részéről a 2015. évi vízterhelési
díj átutalása 598 E Ft összegben, továbbá a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER
programjának előfinanszírozására biztosított 1.943 E Ft visszautalása. A telekértékesítésből befolyt bevétel
4.965 E Ft, részvény értékesítésből 250 E Ft bevétel (Kétsoprony Önkormányzat üzletrész vásárlása
Gyomaközszolg Kft. üzletrészéből) származik.

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
A vizsgált időszakban a hivatal kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Kiadások alakulása:
E Ft-ban
Megnevezés

adatok
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / a mód. ei. %ban

139031

140159

66958

47,77

Munkaadót terhelő járulékok

39972

40277

19737

49,00

Dologi kiadás

41752

39911

21885

54,83

4572

4722

2355

49,87

225327

225069

110935

49,29

0

3750

628

16,75

225327

228819

111563

48,76

Személyi juttatások

Működési célú
támogatásértékű kiadás,
működési célú pénzeszköz
átadás ÁK, segély kifizetés
Működési kiadások
összesen
Beruházás
Kiadások mindösszesen

A hivatalnál a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok kis mértékben az időarányos alatt
teljesültek. Az igazgatási szakfeladaton belül külön bontáson és külön szervezetkódon jelennek meg a
kirendeltségeken (hunyai és csárdaszállási) dolgozó köztisztviselők. A Közös Hivatalnál összességében az
időarányos alatti teljesítés azzal magyarázható, hogy a vizsgált időszakban a jubileumi jutalom terhére nem
történt kifizetés 2016. június 30. napjáig.
A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése kis mértékben az időarányos felett alakult. Kiemelkedően
magas, 2.413 E Ft összegű a postaköltség alakulása, melyet nagyban befolyásolt, hogy év elején az
adórendelet módosítása miatt mintegy 4.000 határozat került kiküldésre, így február hónapra a hivatal felé
kiszámlázott postaköltség közel 700 E Ft volt, április hónapban szintén 700 E Ft postaköltség került
kifizetésre az adócsekkek kiküldése miatt. Az időarányos feletti teljesítést befolyásolta még a köztisztviselők
2016. évi kötelező továbbképzésére befizetett 578 E Ft összegű díjköltség.
A működési célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások teljesítési adatai között jelenik meg a
Zöldpark Nonprofit Kft. által végzett épülettakarításra kifizetett havi 381 E Ft, valamint a Közös Hivatal Hunyai
Kirendeltségén havonta kifizetett 12.540 Ft összegű gyermekvédelmi támogatás összege.
A beruházások között 628 ezer Ft jelentkezett kiadásként a vizsgált időszakban. Szükségessé vált az ESET
biztonsági szoftver megújítása, egyéb (kiadvány és prezentáció készítő, földkönyv) szoftverek beszerzése és
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a Dacia Duster gépjárműbe akkumulátor, valamint a garázsba porszívó vásárlása.
Bevételek alakulása:
Ft-ban
Megnevezés

adatok E
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. /a mód. ei. %ban

Intézményi működési
bevételek

264

264

583

220,83

Közhatalmi bevételek

260

260

1490

573,08

Támogatás értékű
működési bevételek

0

150

69

46,00

Felhalmozási bevétel

0

1600

1613

100,81

Előző évi maradvány

0

59

59

100,00

Irányító szervtől kapott
támogatás

224803

226486

110792

48,92

Bevételek összesen

225327

228819

114606

50,09

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

adatok E
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. /a mód. ei. %ban

Személyi juttatások

8656

8967

4507

50,26

Munkaadót terhelő
járulékok

2270

2338

1174

50,21

Dologi kiadás

8254

9325

4344

46,58

19180

20630

10025

48,59

200

680

333

48,97

19380

21310

10358

48,61

Működési kiadás
Felhalmozási kiadás
Kiadások
mindösszesen

A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a munkaadót
terhelő járulékok teljesülése az időarányos előirányzattal közel azonosan alakult.
A dologi kiadások teljesülése 46,58 %, időarányos alatt teljesült:
A Könyvtár állománygyarapításra a betervezett 3.001 ezer Ft-ból 1.924 ezer Ft-ot használt fel, azaz
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a keret 64 %-át. A könyvek, folyóiratok beszerzése az igényekhez igazodva történik annak tükrében,
hogy a felhasználás év végén nem haladhatja meg a rendelkezésre álló keretet.
A szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzésére az év első felében a takarékos gazdálkodás volt a
jellemző, mely 30 %-on teljesült.
A Selyem úti épület energia kiadásaiból a Könyvtárra nem történt költségosztás.
A beruházások között kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, irodai szék és diktafon vásárlás jelent meg.
Bevételek alakulása:
E Ft-ban
Megnevezés

adatok
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. /a mód. ei. %ban

Intézményi működési
bevételek

350

350

114

32,57

Előző évi maradvány

0

10

10

100,00

Irányító szervtől kapott
támogatás

19030

20950

11072

52,85

Bevételek összesen

19380

21310

11196

52,54

Az intézmény saját bevétele között internet használathoz és fénymásoláshoz kapcsolódóan jelentkeztek
bevételek. Az internethasználatnál jelentős forgalomcsökkenés tapasztalható 2016. évben, továbbá a bevétel
másik részét képező fénymásolásnál, nyomtatásnál kiesett az önkormányzati intézmények plakát és
meghívó készítéséből származó bevétele is.
Az irányító szervtől kapott támogatás felhasználása az időarányostól kismértékben magasabb a vizsgált
időszakban.
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Kiadások alakulása:
E Ft-ban
Megnevezés

adatok
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. /a mód. ei. %ban

Személyi juttatások

11783

11827

6188

52,32

Munkaadót terhelő
járulékok

3181

3249

1771

54,51

Dologi kiadás

12303

18451

10684

57,90

Működési kiadások
összesen

27267

33527

18643

55,61

Beruházás

0

318

164

51,57

Felhalmozási
kiadások összesen

0

318

164

51,57

27267

33845

18807

55,57

Kiadások
mindösszesen

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányos felett alakult. Ez azzal
indokolható, hogy 2016. január 31. napjáig az intézményhez tartoztak a február 1.-től új intézményként
működő Szent Antal Népház feladatai és itt kellett kifizetni az ezen feladatokat ellátók bér és járulék
költségeit is. Amennyiben a február 1-jétől működő Kállai Ferenc Kulturális Központnál kifizetett béreket
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vizsgáljuk, abban az esetben a teljesítési adatok az időarányosnak megfelelően alakultak.
A dologi kiadásoknak a vizsgált időszakban közel 58%-a került felhasználásra. Az intézmény
szervezésében valósult meg a Sajt-és túrófesztivál, így az arra betervezett keret 100%-os felhasználása
okozza az időarányostól való eltérést. A lapkiadásra elkülönített 2.592 ezer Ft-os keretből 1.398 ezer Ft a
felhasznált összeg. A művelődési ház dologi kiadása 30 %-os felhasználást mutat. A Lélekkel a Körösök
mentén projektelemek közül az intézmény által működtetett Körös Látogatóközpont, kilátó és vízi színpad
felmerült dologi kiadása a vizsgált időszakban 220 ezer Ft összegben jelentkezett, ami a betervezett keret
22%-át jelenti.
A beruházások között kis értékű tárgyi eszköz – sötétítő függöny, hangfal, lamináló gép, irat-megsemmisítő
– beszerzésére került sor.
Bevételek alakulása:
E Ft-ban
Megnevezés

adatok
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. /a mód. ei. %ban

Intézményi működési
bevételek

7600

8017

3159

39,4

Működési célú átvett
pénzeszközök

0

250

250

100,00

Előző évi maradvány

0

30

30

100,00

Irányító szervtől kapott
támogatás

19667

25578

17491

68,38

Bevételek összesen

27267

33875

20930

61,79

Az intézményi saját bevételek az időarányos alatt, 40 %-on teljesültek. A teljesült bevételt az alapfeladat
ellátásához kapcsolódó bevétel bemutatásához korrigálni szükséges a Sajt és túrófesztiválon realizálódott
1.710 E Ft összegű saját bevétellel. Így az eredetileg betervezett 7,6 millió Ft-ból mindössze 20%
realizálódott június 30.-áig. Az eredeti költségvetésben január 31. napjáig 600 E Ft bevétellel terveztünk,
melyből 300 E Ft folyt be, a Kállai Ferenc Kulturális Központnál a betervezett 7 millió Ft-ból 1.151 E Ft
realizálódott. Az intézmény bevételeinek alakulását mindenképpen javítani fogja a Civil Alap természetben
pályázható keretösszegének júliusi elszámolása, illetve a teremhasználati díjak júliusi kiszámlázása is.
Annak érdekében, hogy év végén ne legyen szükség az intézmény részére többlet önkormányzati támogatás
biztosítására, a működési oldalon kiadás megtakarítást szükséges elérni, illetve az év hátralevő részében
jelentős összegű saját bevételt realizálni. Nagy figyelmet kell fordítani a Lélekkel a Körösök mentén
beruházás projektelemeinél vállalt indikátorok teljesítésére is. Az első adatszolgáltatási kötelezettség a 2016.
május végétől 2017. május végéig terjedő időszakhoz kapcsolódik. Az intézmény által működtetett Turisztikai
elemek a vizsgált időszakban 515 E Ft bevételt termeltek.
A működési célra átvett bevétel a Sajt-és túrófesztivál megrendezéséhez kapcsolódó támogatás volt, így
ez a forrás a rendezvény kiadásait finanszírozta.
Az irányító szervtől igénybe vett támogatás összege jelentősen meghaladja az időarányos teljesítést,
melynek oka a bevételek elmaradása.

Szent Antal Népház
Kiadások alakulása:
Ft-ban
Megnevezés

adatok E
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. /a mód. ei. %ban

Személyi juttatások

9457

9466

3389

35,8

Munkaadót terhelő
járulékok

2553

2553

927

36,31
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Dologi kiadás
Működési kiadások
összesen
Beruházás

3800

3928

2139

54,46

15810

15947

6455

40,48

0

377

277

73,47

377

277

73,47

16324

6732

41,24

Felhalmozási
kiadások összesen
Kiadások
mindösszesen

15810

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányos alatt alakult. Ez azzal
indokolható, hogy az intézmény 2016. február 1.-től kezdte meg működését, így az első félévben csak négy
havi bérkifizetés jelenik meg. Az új intézmény év közben kezdte meg munkáját, ezt figyelembe véve a bér és
járulék felhasználás 40%-on lenne időarányos. Az ez alatti teljesítés azzal indokolható, hogy a két fő részére
betervezett jubileumi jutalom kifizetése még nem történt meg az intézménynél.
A dologi kiadások teljesítése közel 55 %. A Szent Antal zarándokház és sütőház dologi kiadása már a
vizsgált időszakban több mint 95 %-os felhasználást mutat, a betervezett 800 E Ft-ból 770 E Ft összegű
kiadás teljesült. A túllépés oka, hogy a tálaló konyha engedélyezési eljárásához kapcsolódóan 90 ezer Ft
plusz kiadás jelentkezett, továbbá a NAV előírásait figyelembe véve online pénztárgép beszerzésére és
üzembe helyezésére került sor, melynek költsége 114 ezer Ft. A Népház dologi kiadásai meghaladják az
időarányos tervezett összeget, a betervezett 1,55 millió Ft 60 %-a már felhasználásra került. Egyszeri jellegű
kifizetésként jelentkezik a bejárati kétszárnyú ajtó kicserélésének 200 ezer Ft összegű költsége. Február
hónapban a kisgyermekek részére színházi előadás megtartása történt 25 ezer Ft-os összegben. A Bárka
látogatóközpont dologi kiadásaira 400 E Ft került betervezésre, melyből 100 E Ft került felhasználásra. A
Tájház dologi kiadását 30 %-on teljesítette, viszont a tervezett 800 E Ft összegű bevételének 85%-a
realizálódott az első félévben.
A beruházások között kis értékű tárgyi eszköz – pénztárgép – beszerzésére került sor, valamint a Bárka
látogatóközpontba halászati eszközök vásárlására volt szükség 150 E Ft összegben.
Bevételek alakulása:
Ft-ban
Megnevezés

adatok E
Eredeti ei.

Módosított ei.

3400

3400

1648

48,47

Irányító szervtől kapott
támogatás

12410

12924

5989

46,34

Bevételek összesen

15810

16324

7637

46,78

Intézményi működési
bevételek

Teljesítés Telj. /a mód. ei. %-ban

Az intézményi saját bevételek az időarányosnak megfelelően teljesültek. A Tájháznál a betervezett 800 ezer
Ft-ból 676 ezer Ft realizálódott, a Népháznál a tervezett 800 ezer Ft-nak a 60 %-a (486 E Ft) folyt be,
továbbá a Turisztikai pályázat projektelemei közül a szálláshely bevétel 365 E Ft, a betervezett 1.400 E Ft
26%-a, a Bárka látogató belépőjéből származó bevétel összege 120 E Ft, ami a tervezett bevétel 30%-a. Az
intézmény is működtet olyan projektelemeket, amelyek a Lélekkel a Körösök mentén elnevezésű
önkormányzati beruházás részét képezik, így a vállalt indikátorok teljesítésére itt is fokozott figyelmet kell
fordítani.
Az irányító szervtől igénybe vett támogatás az időarányosnak megfelelően alakult.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda
Kiadások alakulása:
Ft-ban

adatok E

18

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. /a mód. ei. %ban

Személyi juttatások

84283

84411

41.361

49,00

Munkaadót terhelő
járulékok

22756

23297

11412

48,98

Dologi kiadás

18589

17259

10315

59,76

125628

124967

63088

50,48

0

1075

678

63,10

125628

126042

63766

50,59

Működési kiadások
összesen
Beruházások
Kiadások
mindösszesen

Az intézményben a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok a vizsgált időszakban az
időarányossal közel azonosan teljesültek.
A dologi kiadások összesen az időarányos felett teljesültek. A csárdaszállási telephelyen 30 %, a
gyomaendrődi óvodákban 63 % volt a vizsgált időszakban a felhasználás mértéke. A gyomaendrődi óvodák
dologi kiadásai meghaladták az időarányos teljesítés összegét, melynek oka, hogy az intézmény 2 db
nyertes pályázata az év első felében valósult meg, mely több mint 4 millió forint egyszeri jellegű kiadást
jelentett. A pályázati pénzek felhasználását kiemelve a dologi kiadások 47,72 %-on teljesültek.
A Hulladék érték - Szelektáld! - Hasznosítsd!” elnevezésű pályázat támogatása 3.613 E Ft. A 100 %-ban
támogatott projekt keretében olyan hulladékgazdálkodási rendezvénysorozat megvalósítása volt a cél, mely
az óvodás korosztálytól a felnőtt lakosságig széles szegmens bevonásával nyújt lehetőséget a szelektív
hulladékkal kapcsolatos ismeretek megszerzésére. A projekt terhére városi szintű elektronikai hulladékgyűjtő
verseny, környezettudatos játszóházak, Gryllus Vilmos koncert került megrendezésre. Jelentős játék
beszerzés és egyéb eszköz beszerzés valósult meg, továbbá sor került promóciós és reklámanyagok
beszerzésére is.
Az Erdei Óvoda elnevezésű projekt 90%-ban támogatott, 648 E Ft a támogatás összege. A pályázat
keretében a Kistérségi Óvoda valamennyi nagycsoportos gyermeke (60 fő) részt vett az Erdei Ovi
programon, melynek keretében három napig a Templom-zugi holtág gyönyörű, természetes környezetében
ismerkedtek az élővilággal és a környezetvédelemmel. A gyermekek utaztatása, a napi háromszori étkezés,
valamint a programok és pihenőhely biztosítása a projekt keretében történt.
A beruházások között csúszda kiépítése, kis értékű tárgyi eszközök, hűtő és vízforraló beszerzése, továbbá
a pályázat keretében vásárolt komposztálók és szelektív szemetesek beszerzése jelenik meg.
Bevételek alakulása:
E Ft-ban
Megnevezés

adatok
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. /a mód. ei. %ban

91

256

221

86,33

4261

4261

3613

84,79

Egyéb működési célra
átvett pénzeszköz

0

150

150

100,00

Háztartásoktól
felhalmozási célú átvett
pénzeszköz

0

315

315

100,00

121276

121044

60074

49,63

Intézményi működési
bevételek
Működési célú
támogatásértékű
bevétel

Irányító szervtől kapott
támogatás

19

Előző évi maradvány

0

16

16

100,00

Bevételek összesen

125628

126042

64389

51,09

Az intézményi működési bevételből 40 ezer Ft a csárdaszállási telephelyen jelentkezett, mint intézményi
ellátási díj bevétel, 181 ezer Ft a Szabadság úti óvoda közüzemi díjainak továbbszámlázásából származó
bevétel.
Az államháztartáson belülről működési célra átvett pénzeszközök között a 2 db pályázat támogatási
összege került megtervezésre, melyből „A Hulladék érték - Szelektáld! - Hasznosítsd!” elnevezésű pályázat
támogatása 3.613 ezer Ft összegben 2016. március 2.-án az intézmény bankszámlájára megérkezett. Az
Erdei Óvoda program 648 E Ft összegű támogatása várhatóan augusztus hónapban kerül átutalásra.
A működési célra átvett pénzeszközöknél szerepel az Alföldvíz Zrt. által adományozott 150 E Ft, mely
támogatás az intézmény által szervezett kirándulásra fordítható.
A felhalmozási célú pénzeszközátvétel között realizálódott 315 ezer Ft, mely összeg az intézmény által
megrendezett óvoda vacsora bevételéből képződött, melyet a Kistérségi Óvoda udvari játékok vásárlására
fordított.
Az irányító szervtől kapott támogatás összege közel azonos az időarányos tervezett előirányzat
összegével.
Városi Egészségügyi Intézmény
Kiadások alakulása:
E Ft-ban
Megnevezés

adatok
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. /a mód. ei. %ban

Személyi juttatások

71151

71726

30540

42,58

Munkaadót terhelő
járulékok

19330

19485

8529

43,77

Dologi kiadás

76669

92858

43458

46,80

167150

184069

82527

44,83

0

5615

399

7,11

167150

189684

82926

43,72

Működési kiadások
összesen
Beruházások
Kiadások
mindösszesen

Az intézményben a személyi juttatások és a járulékok a vizsgált időszakban az időarányos előirányzat alatt
teljesültek. Ez azzal magyarázható, hogy a személyi változások hatására kevesebb volt a bérkiáramlás.
Intézményvezető váltás történt, továbbá a gyógytornász és védőnő táppénzes állománya miatt nem
jelentkezett bérkifizetés. A jubileumi jutalom kifizetésére a harmadik negyedévben kerül sor, továbbá a
kereset kiegészítés összege a negyedik negyedévben kerül átutalásra.
A dologi kiadások teljesülése az időarányossal közel azonos. A dologi kiadásokon belül vásárolt
közszolgáltatásoknál, mely a vállalkozó orvosok díjazására szolgál, közel 30 millió forint került kifizetésre,
mely a rendelkezésre álló keret 46 %-a.
A beruházások között kis értékű tárgyi eszközök – informatikai eszközök, mosógép és a védőnői feladatok
ellátásához hallásvizsgáló készülék - beszerzése történt.
Bevételek alakulása:
Ft-ban
Megnevezés

adatok E
Eredeti ei.

Módosított ei.
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Teljesítés

Telj. /a mód. ei. %ban

Intézményi működési
bevétel
Működési célú
támogatásértékű
bevétel

7767

7767

6304

81,16

157383

157383

80290

51,02

0

20415

20415

100,00

2000

4119

856

20,78

167150

189684

107865

56,87

Előző évi maradvány
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

A betervezett intézményi működési bevételből 6,3 millió Ft realizálódott, mely összegből 3,1 millió Ft a
vállalkozó orvos által megtérített összeg.
A működési célú támogatásértékű bevételek között az OEP-től kapott támogatás jelenik meg.
Az előző évi maradvány a feladatellátás finanszírozásához biztosított támogatásból képződött, mely a
működési és beruházási kiadások forrásául szolgál.
Irányító szervtől kapott támogatás a vizsgált időszakban 20,78 %-on teljesült, mely a labor kiegészítő
támogatásának és a 2016. évi bérkompenzációnak az időarányos részét foglalja magába.

Térségi Szociális Gondozási Központ
(Készítette: Mraucsik Lajosné intézményvezető és Uhrin Anita gazdasági vezető)
A vizsgált időszakban az intézmény kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Kiadások alakulása:
Ft-ban
Megnevezés

adatok E
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. /a mód. ei. %ban

268024

296847

163835

55,19

70692

81883

44373

54,19

Dologi kiadás

269391

130945

138446

48,61

Működési kiadások
összesen

610224

648120

339154

52,33

0

4132

4125

99,87

610224

652252

343279

52,63

Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok

Beruházás
Kiadások
mindösszesen

Az intézménynél a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok az időarányoshoz viszonyítva 5%
-os mértékű túllépést mutatnak, mely a szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék, kompenzáció 1-6
havi előirányzatosításának torzításából, valamint a munkaszüneti napra járó bérkifizetések első féléves
magas napjainak a számából adódik. Valójában, ha ezek a tételek kiemelésre kerülnek az előirányzatokból
és a teljesítésből is, akkor a személyi juttatás és járulékainak kifizetése a tervezett szintnek megfelelő arányt
mutat az első félévben.
A dologi és egyéb folyó kiadások kis mértékben az időarányos alatt teljesültek. Ennek oka, hogy az idős
otthoni térítési díj bevétele 100%-os fizetőképesség mellett került megtervezésre, hozzáigazítva a kiadásokat
is. A bevételek alacsonyabb fizetőképességgel kerültek teljesülésre az első félévben, így a kiadásokra
tervezett előirányzatok is alacsonyabb összegben kerültek kifizetésre ezeken a kormányzati funkciókon, mely
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nem jelenti az ellátás színvonalának csökkenését.
A beruházások között 4.125 ezer Ft jelentkezett kiadásként a vizsgált időszakban. Ez magában foglalja a
Foglalkoztatási Hivatal által támogatott eszközbeszerzéseket, melynek összeg 1.884 ezer Ft (kerékpár,
takarító kocsi, porszívó, mosó-szárítógép, takarítógép, vasaló), 690 ezer Ft-ba került a Család és
Gyermekjóléti Központ kialakításához biztosított állami támogatás felhasználásából vásárolt laptop és
számítógépek, szekrény, kerékpár beszerzés, valamint a szociális feladatok ellátásához kapcsolódó
intézményi beszerzésék jelennek meg ezen összegben. Fontos kiemelni az Őszi Napsugár Idősek
Otthonában történt gázbojler beszerzést, mely jelentős kiadást - 512 E Ft - jelentett az intézménynek,
azonban a 42 fős intézmény számára a meleg víz biztosítására nincs más lehetőség. A korábbi gázbojler 11
év használatot követően kilyukadt, megjavítani nem lehetett, így szükségessé vált az új beszerzése. A
feladat ellátásához kapcsolódó feladatalapú finanszírozás és a térítési díjak bevétele várhatóan elegendő
forrása lesz ennek az összegnek a kigazdálkodására az év végéig, mivel költségvetésünkben erre a
beszerzésre nem került megtervezésre összeg az előirányzatok között.
Bevételek alakulása:
Ft-ban
Megnevezés

adatok E
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. /a mód. ei. %ban

243454

243454

109583

45,01

Támogatás értékű
működési bevétel

0

15204

14904

98,03

Előző évi maradvány

0

1370

1370

99,97

Irányító szervtől kapott
támogatás

366770

392224

222685

56,78

Bevételek összesen

610224

652252

348542

53,44

Intézményi működési
bevételek

Az intézmény működési bevételei az egyes jogcímeken közel a tervezett szinten alakultak az első
félévben. Az idős otthoni térítési díjak a fentiekben leírtak szerint teljesültek, mely bevétel kieséssel együtt a
kiadások is alacsonyabb szinten kerültek kifizetésre, így a bevétel kiesés nem igényel az idősotthoni ellátás
területén plusz forrás bevonását. Az intézmény 2016. évre tervezett bevételeiből a kintlévőség 2.155 E Ft,
melyből 1.039 E Ft a Bethlen Gábor Szakképző Iskolának biztosított étkezési szolgáltatás térítési díjának
elmaradásából adódik. Az intézmény folyamatosan kapcsolatot tart az iskolával (fizetési felszólítás, telefonos
egyeztetés), a hátralék megfizetése érdekében az iskola megteszi a szükséges lépéseket, a második
félévben várhatóan valamennyi kiállított számla kifizetése meg fog történni.
A támogatásértékű működési bevételek között jelent meg egy ellátottunk 300 E Ft összegű felajánlása az
Őszikék Idősek Otthonában, melyből 10 db, az idősek számára kényelmes fotel került beszerzésre az
intézményi egységbe. Ezen túl 14.904 E Ft összeg a Foglalkoztatási Hivatal által biztosított
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás, mely a közfoglalkoztatottak bérének és a fent részletezett tárgyi
eszköz beszerzésének forrása.
Az irányító szervtől kapott támogatás az időarányos felett teljesült, melynek oka egyrészt a béreknél
részletezett tételek kifizetésének hatása, valamint az intézmény sajátosságából adódó, étkeztetéshez
kapcsolódó „szezonalitás” (gyermekétkeztetés, nyári táboroztatás, szünidei étkeztetés). Az irányítószervtől
kapott támogatás a „torzító” tételekkel történő korrekció után közel a tervezett szinten alakul, tehát a jelenleg
tapasztalható túlfinanszírozottság az év végéig rendeződni fog.
Önkormányzati összegzés, kitekintés:
A mai napon (2016. augusztus 16.) az önkormányzat főszámláján 292 millió Ft a rendelkezésre álló forrás. A napi
zavartalan működés feltételeinek megteremtése mellett az Önkormányzat által vállalt kötelezettségek teljesítését,
valamint a TOP-os és egyéb pályázatok benyújtásához szükséges tervek és megalapozó dokumentumok
finanszírozását is biztosítani kell.
Az év végéig tartó kitekintésnek több bizonytalansági tényezője van, melyek alapvetően fogják befolyásolni a város
pénzügyi helyzetét 2016. december 31-én. Ezek közül néhány:
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2016. szeptemberében esedékes adóbevételek teljesülése
a folyamatban lévő TOP-os és egyéb önkormányzati pályázatok
a betervezett beruházások, felújítások megvalósulása
gazdasági társaságok gazdálkodásának alakulása
intézményeink finanszírozási helyzetének alakulása
az eredeti költségvetésbe be nem tervezett többlet kötelezettségvállalások alakulása
mind az intézmények, mind az önkormányzat életét, gazdálkodását befolyásoló előre nem tervezhető,
váratlan események.
Az előttünk álló félévben mind az intézmények, mind az önkormányzat részéről fegyelmezett és megfontolt
gazdálkodás szükséges annak érdekében, hogy likviditási és finanszírozási problémák ne jelentkezzenek a
gazdálkodás során.
Kérem a testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a döntési javaslatot elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Féléves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat és intézményei 2016. első
féléves gazdálkodásának alakulását bemutató beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. augusztus 24-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Hősök útja 39. szám alatt lévő leánykollégium épület konyha, ebédlő
helyiségeinek bérbeadása
Csényi István
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!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete [325/2016. (VI. 29.) önkormányzati határozat] a Szent
Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium intézményvezetője kezdeményezését támogatva döntött
arról, hogy kéri a Szeged-Csanádi Egyházmegye hozzájárulását az intézmény használatában lévő 687 hrsz.-ú,
Gyomaendrőd, Hősök útja 39. szám alatti ingatlan területén lévő „Pintér-ház", a leánykollégium és a nevelői kisház
épületeinek Gyomaendrőd Város Önkormányzata részéről történő visszavételéhez.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő–testülete az épületek visszavételét követően a Szeged-Csanádi
Egyházmegye kérésére a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium kérésére a
leánykollégium alagsorában lévő összesen 299,68 m2 hasznos alapterületű konyha és ebédlő helyiséget bérbe
adná, az oktatási feladatokhoz kapcsolódó ételmelegítés és étkeztetés biztosítása érdekében.
Az épületek visszavételével kapcsolatban a műszaki állapot felmérése, a közmű mérők leolvasása 2016. július 26-án
megtörtént. A közműmérők átíratása folyamatban van.
A bérleti szerződés megkötéséhez szükséges egyeztetés a felek részéről megtörtént.
Az egyeztetések alapján a bérleti szerződést 2016. szeptember 1. hatállyal 2017. augusztus 31. napjáig javaslom
megkötni.
A bérleti díj mértékét - előzetes egyeztetések alapján - bruttó 30.000,-Ft/hónap összegben javaslom megállapítani.
A konyha és ebédlő épületrész víz, áram és gáz közmű rendszerek külön almérőkkel ellátottak. Ennek megfelelően
a bérleti szerződésben javasoljuk kikötni, hogy a bérlő részére az almérőkön mért havi fogyasztás kerüljön
számlázásra.
Az épületrész bérbeadása a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. §, illetve Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló
14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 9. § alapján történik.
Az önkormányzati vagyontárgy közfeladat ellátásának biztosítása érdekében kerül bérbeadásra.
A jogszabályi hivatkozások alapján nem szükséges a vagyontárgy hasznosítása során a versenyeztetés.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Az épületrész bérbeadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
24

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Szeged-Csanádi Egyházmegye részére
Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonát képező, 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 39. szám alatt található
ingatlan területén elhelyezkedő leánykollégium épület alagsorában lévő 299,68 m2 hasznos alapterületű konyha és
ebédlő helyiséget bérbe adja a következő bérleti szerződés rendelkezései szerint.

amely létrejött egyrészről

Bérleti szerződés
(tervezet)

Név:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Székhely:
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Cégjegyzékszám:
Törzskönyvi azonosító: 725525
Adószám:
15725527-2-04
Képviseli:
Toldi Balázs polgármester
mint bérbeadó, a továbbiakban: Bérbeadó
másrészről
Név:
Szeged-Csanádi Egyházmegye
Lakcím:
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.
OM azonosító:
028379
Adószám:
11983068-2-06
Képviseli:
dr. Kis-Rigó László szeged-csanádi püspök
mint bérlő, a továbbiakban: Bérlő
együttesen a továbbiakban: Felek.
I. Előzmények
I.1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő–testülete [325/2016. (VI. 29.) önkormányzati határozat] a Szent
Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium intézményvezetője kezdeményezését támogatva döntött
arról, hogy kéri a Szeged-Csanádi Egyházmegye hozzájárulását az intézmény használatában lévő 687 hrsz.-ú,
Gyomaendrőd, Hősök útja 39. szám alatti ingatlan területén lévő „Pintér-ház", a leánykollégium és a nevelői kisház
épületeinek Gyomaendrőd Város Önkormányzata részéről történő visszavételéhez.
I.2. Az épületek visszaadásával egyidejűleg a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium az
oktatási feladatokhoz kapcsolódó ételmelegítés és étkeztetés biztosítása érdekében kérte, hogy Gyomaendrőd
Város Önkormányzata a leánykollégium alagsorában lévő összesen 299,68 m2 hasznos alapterületű konyha és
ebédlő helyiséget adja bérbe. Felek az egyeztetések eredményeképpen az alábbi bérleti szerződést kötik.
II. A szerződés tárgya
II.1. A Bérbeadó, mint a szerződés tárgyát képező bérlemény kizárólagos tulajdonosa jelen szerződés aláírásával
bérbe adja, míg a Bérlő a jelen szerződés aláírásával bérbe veszi a 687 hrsz-ú, természetben a 5500
Gyomaendrőd, Hősök útja 39. szám alatt található ingatlan területén elhelyezkedő leánykollégium épület
alagsorában lévő 299,68 m2 hasznos alapterületű konyha és ebédlő helyiséget az alábbi feltételek mellett.
II.2. Az alagsorban lévő konyha és ebédlő az alábbi helyiségekből áll.
Megnevezés
Ebédlő
Konyha
Iroda
Előtér
Hűtőgép tároló
Zöldség-előkészítő
Raktár
Külső anyagraktár
Folyosó
Hús előkészítő
Mosogató
Előkészítő
WC
Közlekedő
Öltöző
Zuhanyzó
Kenyér előkészítő
Összesen:

Alapterület (m2)
105,67
60,92
7,84
14,80
14,11
10,88
17,46
14,21
13,44
8,71
11,84
6,81
1,02
2,06
4,53
2,36
3,02
299,68
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III. Bérleti díj
III.1. Felek a Bérlemény bérleti díját bruttó 30.000-Ft/hó, azaz: bruttó harmincezer forint/hó összegben állapítják
meg.
III.2. A Bérbeadó és a Bérlő az III.1. pontban meghatározott bérleti díj tekintetében is az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA törvény) szerinti határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg az 58.
§ figyelembevételével.
III.3. Bérbeadó kijelenti, hogy élt az ÁFA törvény 88. §-a szerinti választási lehetőséggel, amely alapján a Bérbeadó
az ingatlan helyiség bérbeadási tevékenységét általános forgalmi adó kötelessé tette.
III.4. Bérlő a bérleti díjat havonta előre, a Bérbeadó által a tárgyhó 5. napjáig kiállított és 5 napon belül a Bérlő posta
címére megküldött számla alapján a számla kiállításától számított 15 napon belüli banki átutalással fizeti meg a
Bérbeadó részére, a számlán feltüntetett bankszámlára.
III.5. Késedelmes fizetés esetén a Bérlő a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi
kamatot tartozik a Bérbeadó részére megfizetni.
IV. A Bérbeadó jogai és kötelezettségei
IV. 1. A Felek rögzítik, hogy a Bérbeadó a bérleményt a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban jelen
szerződés aláírását követő 15 napon belül a Bérlő birtokába adja. A birtokbaadásról a Felek külön jegyzőkönyvet
vesznek fel.
IV.2. A Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlemény tekintetében harmadik személynek olyan joga, amely a Bérlő
birtoklását akadályozza, vagy kizárja, nem áll fenn.
IV.3. Bérbeadó jogosult a Bérlő szükségtelen háborítása nélkül a Bérlemény rendeltetésszerű és jelen szerződésnek
megfelelő használatát, illetve annak állagát ellenőrizni.
IV.4. A Bérbeadó a személy- vagy vagyonbiztonság megóvása érdekében akkor is jogosult a bérleménybe belépni
és a szükséges munkálatokat elvégezni, ha ezen munkálatok a Bérlőt a bérlemény használatában akadályozzák.
IV.5. Bérbeadó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a tulajdonában és használatában levő ingatlan
vagyonbiztosítással rendelkezik.
V. A Bérlő jogai és kötelezettségei
V.1. Bérlő a bérleményt a funkciójának megfelelően az oktatási feladatok ellátásához ételmelegítés és étkeztetés
céljára használhatja. Az eltérő használatot a Bérbeadóval minden esetben egyeztetni kell. Bérlő nem jogosult a
tevékenységét a bérlemény rendeltetésével ellentétes módon, a bérlemény állagát rongálva folytatni, köteles mások
jogait és törvényes érdekeit a használat során figyelembe venni.
V.2. Bérlő kijelenti, hogy:
a) jogszabály által előírt fenti tevékenységek működtetéséhez szükséges képesítési feltételekkel rendelkező
személyt (-eket) alkalmaz.
b) a tevékenységek ellátásához szükséges hatósági engedélyeket beszerzi és betartja a hatósági előírásokat.
V.3. A felek rögzítik, hogy a konyha és ebédlő áram, víz és gáz közmű almérőkkel van ellátva. Bérlő köteles a
birtokbaadás napjától a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig a közmű almérőállások adatait közölni a bérbeadó
felé. Bérlő köteles a Bérbeadó által kibocsájtott számla alapján a konyha és ebédlő közüzemi díjait határidőre
megfizetni.
V.4. A Bérlőnek a helyiségek műszaki rendszereit tételes leltárral a közüzemi mérőórák állásainak rögzítésével kell
átvennie az Bérbeadótól, és visszaadnia a Bérbeadónak.
V.5. Bérlő a bérlemény használata során köteles betartani a munkabiztonsági-, tűz- és vagyonvédelmi szabályokat.
Bérlő felel minden olyan kárért, amely ezen szabályok megszegéséből ered, és viseli ezek jogkövetkezményeit.
V.6. Bérlő köteles a bérlemény állagát – a rendeltetésszerű használatból eredő kopástól eltekintve – a Bérlet
időtartama alatt megőrizni. A bérbe adott ingó és ingatlanvagyonról, annak állagáról felek közösen jegyzőkönyvet
vesznek fel. Bérlő az átvett vagyontárgyak állagát köteles jó gazda gondosságával megőrizni és a szerződés
lejártával azt megőrizve visszaszolgáltatni. Az átadott vagyonnal kapcsolatos pótlási kötelezettség a Bérlőt terheli.
V.7. Bérlő köteles az állagmegóváshoz szükséges kisebb munkálatokat saját költségén elvégezni. Bérlő az olyan
munkálatok szükségességéről, amelyek elvégzése a Bérbeadó kötelezettsége, köteles a Bérbeadót haladéktalanul
értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a Bérlő felelősséggel tartozik.
V.8. Bérlő a bérleményben a bérlemény állagát érintő átalakítási, bontási vagy építési munkálatokat kizárólag a
Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével végezhet. Az ilyen munkálatokhoz szükséges hatósági engedélyek
beszerzése Bérlő feladata és költsége.
V.9. Bérbeadó jogosult a hozzájárulást megtagadni, ha a megvalósítani kívánt beruházás jogszabályba vagy a jelen
szerződés rendelkezéseibe ütközik, illetve ha az a Bérbeadó érdekeit egyébként sérti vagy azzal ellentétes.
V.10. A Bérlő korlátlan és teljes felelősséggel tartozik az általa, a bérlemény használata során okozott károkért, és
viseli azok jogkövetkezményeit.
VI. A szerződés hatálya, módosítása
VI.1. Jelen szerződést a felek a 2016. szeptember 1. hatállyal 2017. augusztus 31. napjáig kötik meg.
VI.2. Jelen szerződés érvényesen csak a Felek közös írásbeli megállapodásával módosítható.
VII. A szerződés megszűnése
VII.1. Megszűnik a szerződés:
- valamelyik fél jogutód nélküli megszűnésével;
- a bérlemény megsemmisülésével, vagy állagának olyan mértékű romlása esetén, hogy a rendeltetésszerű
használatra alkalmassá már nem tehető;
- jogerős bírósági vagy hatósági határozat alapján;
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- felmondással;
- a jelen szerződésben meghatározott egyéb esetekben.
VII.2. Felek a szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.
VII.3. Felek a szerződést 30 napos határidővel írásban, indoklás nélkül felmondhatják, mely eltelte után a szerződés
tárgyhónap utolsó napjával szűnik meg.
VII.4. Felek a szerződést, a másik fél szerződésszegése esetén írásban, azonnali hatállyal mondhatják fel, a másik
félhez intézett indokolt nyilatkozatukkal.
VII.5. Szerződésszegés különösen – de nem kizárólagosan:
- a bérleti díj fizetésének elmulasztása;
- a bérlemény nem rendeltetésszerű használata;
- a bérlemény állagának rongálása;
- a jelen szerződősben meghatározottól eltérő tevékenység folytatatása;
- a bérlemény albérletbe vagy használatba adása a Bérbeadó engedélye nélkül;
- a bérlemény állagát érintő munkálatok elvégzése a Bérbeadó engedélye nélkül;
- a környezetvédelmi szabályok megszegése.
VII.6. A bérleti díj megfizetésének elmulasztása esetén a Bérbeadó köteles a Bérlőt felhívni a díjfizetés teljesítésére.
Amennyiben a Bérlő a díjfizetési kötelezettségének a felszólítást követő 8 napon belül sem tesz eleget, Bérbeadó a
8 nap eredménytelen leteltét követően jogosult az azonnali hatályú felmondási jogát gyakorolni.
VII.7. Bérlő a szerződés megszűnésekor köteles a Bérleményt 15 napon belül elhagyni, azt a rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban Bérbeadó részére visszaadni.
VII.8. Amennyiben a Bérlő a szerződés megszűnése esetén a Bérleményt a jelen szerződésben előírt időben nem
hagyja el, úgy a jogcím nélküli használat időtartamára a bérleti díjjal megegyező mértékű – időarányos - használati
díjtat köteles a Bérbeadó részére megfizetni.
VIII. Egyéb rendelkezések
VIII.1. A jelen szerződés körében kapcsolattartó személyek:
Bérbeadó részéről
Név:
Cím:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

Csényi István
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
66 581-232
06 20 251 0206
csenyi@pmhiv.gyomaendrod.hu

Bérlő részéről
Név:
….
Cím:
….
Mobil:
….
E-mail:
….
VIII.2. Felek törekednek a jelen szerződésből fakadó vitás kérdések békés rendezésére. Amennyibe n a tárgyalás
nem vezetett eredményre Felek mindennemű Jogvita eldöntésére alávetik magukat a Bérbeadó székhelye szerint
illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság ítéletének.
VIII.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.,
valamint a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.
VIII.4. Jelen szerződés egymással mindenben megegyező 4 példányban készült, amelyből a feleket 2-2 példány illeti
meg.
VIII.5. Felek a jelen szerződést – amely 6 oldalból áll - átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Gyomaendrőd, 2016. szeptember ...
……………………………………………………

……………………………………………………
Szeged-Csanádi Egyházmegye
Bérlő

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Bérbeadó

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

Pénzügyileg ellenjegyzem:
……………………………..
Szilágyi Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. augusztus 24-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2016. évi 1-6 havi
gazdálkodásáról szóló beszámoló
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte [313/2016.(VI.29.) önkormányzati határozat] a
gazdasági társaságok ügyvezetőit, hogy a képviselő-testület augusztus havi ülésére terjesszék be a 2016. 1-6 havi
gazdálkodásukról szóló beszámolót, továbbá a gazdasági társaságok Felügyelő Bizottságai tegyenek javaslatot arra
vonatkozóan, hogy milyen intézkedéseket hozzanak a társaságok annak érdekében, hogy ne negatív eredménnyel
zárják a 2016-os gazdasági évet.
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. elkészítette a 2016. június 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló
beszámolóját.
A Felügyelő Bizottság 2016. augusztus 10-én megtárgyalta a beszámolót és javaslatával látta el.
A társaság gazdálkodásának 1–6. hónap mérlegszerinti eredménye -3.190 eFt, amely az előző év azonos
időszakához képest 372 eFt-al alacsonyabb.
A beszámoló megállapítja, hogy fürdő működése a 2016. évi üzleti tervnek megfelelően alakult. Az értékesítés nettó
árbevétele az előző év hasonló időszakához képest 9,16%-kal növekedett.
Az 1-6. hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2016. évi 1-6 havi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja
a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2016. évi 1–6. hónap
gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. augusztus 24-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2016. évi 1-6 havi gazdálkodásáról szóló
beszámoló
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte [313/2016.(VI.29.) önkormányzati határozat] a
gazdasági társaságok ügyvezetőit, hogy a képviselő-testület augusztus havi ülésére terjesszék be a 2016. 1-6 havi
gazdálkodásukról szóló beszámolót, továbbá a gazdasági társaságok Felügyelő Bizottságai tegyenek javaslatot arra
vonatkozóan, hogy milyen intézkedéseket hozzanak a társaságok annak érdekében, hogy a Kft-k ne negatív
eredménnyel zárják a 2016-os gazdasági évet.
A Regionális Hulladékkezelő Kft. elkészítette a 2016. június 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló
beszámolóját. A társaság taggyűlése, valamint a Felügyelő Bizottság a beszámolót tudomásul vette.
A társaság gazdálkodásának 1–6 hónap adózás előtti eredménye 15,4 millió Ft, amely az időarányosan tervezett 2,8
millió Ft nyereségtől 12,6 millió Ft-tal több.
A bevételek 6 millió forinttal haladták meg a tervezett összeget. Ezen belül a hulladékártalmatlanítás 7 millió forinttal
magasabb az üzleti terv szerinti értéktől.
A beszámoló kitér arra, hogy az első féléves gazdálkodási eredmény ellenére a Kft likviditási gondokkal küzd, mivel
95 millió forintos kintlévősége van. Ennek az összegnek több mint 80 %-a két gazdálkodó szervezet – szinte azonos
nagyságú – tartozásából áll.
A társaság jelzi a beszámolójában, hogy eddig az adó- és járulékfizetési kötelezettségének, valamint a szállítói
számlák kiegyenlítésének eleget tudott tenni, azonban az egyre növekvő követelésállomány miatt veszélybe kerülhet
a fizetőképessége.
Az 1-6 hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2016. évi 1-6 havi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja
a Képviselő-testületnek, hogy mint a Regionális Hulladékkezelő Kft. résztulajdonosa, a megismerést követően
hagyja jóvá a Kft. 2016. 1–6. hónap gazdálkodásáról készített beszámolót.
Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
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ELŐTERJESZTÉS
Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének 2016. augusztus 4-ei ülésére
Tárgy: Tájékoztató a Kft. 2016. I. féléves gazdálkodásáról
Előadó: Hamza Zoltán

ügyvezető igazgató

Tisztelt Taggyűlés!
Elkészült a Kft. 2016. I. félévi pénzügyi, számviteli nyilvántartásainak kimutatása.
Regionális Hulladékkezelő Kft 2016. I. féléves
gazdálkodásának elemzése
A 2016. június 30-i főkönyvi kivonatból összeállított eredmény kimutatás adatait
összehasonlítva a 2016. évi üzleti terv időarányos adataihoz az alábbi táblázatot kapjuk:
adatok forintban
Megnevezés
BEVÉTELEK
Hulladék ártalmatlanítás
Szelektív hulladékkezelés
Hulladékszállítás
Szolgáltatások árbevétele
Egyéb árbevétel
Egyéb bevétel
Pénzügyi műveletek bevételei
Saját termelésű készlet változása
Bevételek összesen
KIADÁSOK
Anyagköltség összesen
Igénybevett szolgáltatás
Egyéb szolgáltatások
Anyagjellegű ráfordítások összesen
Bérköltség
Személyi jellegű kifizetések
Bérjárulékok
Személyi jellegű ráfordítások összesen
Értékcsökkenés
Lerakói járulék
Egyéb ráfordítások

2016.éves terv

Terv
időarányos

Tény adat

eltérés

196 000 000
1 500 000
7 000 000
500 000
500 000
500 000
1 500 000
0
207 500 000

98 000 000
750 000
3 500 000
250 000
250 000
250 000
750 000
0
103 750 000

105 003 062
467 459
2 610 100
94 035
428 820
470 785
1 646 942
-656 000
110 065 203

7 003 062
-282 541
-889 900
-155 965
178 820
220 785
896 942
-656 000
6 315 203

17 000 000
35 000 000
2 000 000
54 000 000
25 000 000
800 000
6 500 000
32 300 000
11 000 000
95 000 000
7 405 826

8 500 000
17 500 000
1 000 000
27 000 000
12 500 000
400 000
3 250 000
16 150 000
5 500 000
47 500 000
3 702 913

6 540 402
13 847 617
936 749
21 324 768
12 005 439
406 104
2 818 634
15 230 177
4 888 108
48 595 260
2 140 442

-1 959 598
-3 652 383
-63 251
-5 675 232
-494 561
6 104
-431 366
-919 823
-611 892
1 095 260
-1 562 471

1

Céltartalék képzés
Összes költség és ráfordítás
Adózás előtti eredmény

2 294 174
202 000 000
5 500 000

1 147 087
101 000 000
2 750 000

2 500 000
94 678 755
15 386 448

1 352 913
-6 321 245
12 636 448

A fenti táblázat azt mutatja, hogy a Kft adózás előtti eredménye 15,4 millió Ft nyereség, mely
az időarányosan tervezett 2,8 millió Ft nyereségtől 12,6 millió Ft-tal több.
A bevételek 6 millió forinttal haladták meg a tervezett összeget. Ezen belül a hulladék
ártalmatlanítás 7 millió forinttal magasabb az üzleti terv szerinti értéktől. A többi árbevételnél
nincs jelentős eltérés a tervezett adathoz viszonyítva, a negatív és a pozitív eltérések nulla
körüli egyenleget jelentenek. A saját termelésű készletváltozás nem volt tervezve, mely 0,6
millió forinttal rontotta a bevételeket.
A 2016. I. félévi költségek és ráfordítások 6,3 millió forinttal csökkentek a tervhez
viszonyítva. Ez az érték úgy alakult ki, hogy a legtöbb költségnél megtakarítás jelentkezik. Pl.
az anyagjellegű költségeknél 5,6 millió Ft, a személyi jellegű ráfordításoknál 0,9 millió Ft. Az
értékcsökkenés is alacsonyabb a tervezettnél 0,6 millió forinttal. Az egyéb ráfordítások
(ráfordításként elszámolandó adók) is kisebb összegben teljesültek 1,6 millió forinttal.
Növekedés van a lerakói járuléknál mely növekedés 1 millió forint, és a céltartalék képzés 1,3
millió forinttal több a tervezett összeg időarányos részénél.
A 2016. I. féléves gazdálkodási eredmény tervezett szintet jóval meghaladó eredménye
ellenére a Kft likviditási gondokkal küzd, mivel 95 millió forintos kintlévősége van. Ennek az
összegnek több mint 80 %-a két gazdálkodó szervezet – szinte azonos nagyságú –
tartozásából áll.
A Kft eddig az adó- és járulékfizetési kötelezettségének, valamint a szállítói számlák
kiegyenlítésének eleget tudott tenni, azonban az egyre növekvő követelésállomány miatt
veszélybe kerülhet a fizetőképessége.
Békéscsaba, 2016-07-22
Bencze Lajosné
JUÉLA Kft
Az elvégzett könyvvizsgálat alapján úgy ítélem meg, hogy a Kft 2016. I. félévi gazdálkodási
eredményét a könyvviteli nyilvántartásokból készített fenti tájékoztatás tényszerűen
alátámasztja.

Békéscsaba, 2016-07-22
Kovács Mihály
Kamarai tag könyvvizsgáló
(002818 Kamarai szám)
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A fentiek alapján kérem a Tisztelt Taggyűlést az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi
határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat

Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése tudomásul veszi a Kft.
2016. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

Határidő: azonnal
Felelős: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató

Gyomaendrőd, 2016. július 27.

Hamza Zoltán
ügyvezető igazgató
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. augusztus 24-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2016. évi 1-6 havi gazdálkodásáról szóló
beszámoló
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte [313/2016.(VI.29.) önkormányzati határozat] a
gazdasági társaságok ügyvezetőit, hogy a képviselő-testület augusztus havi ülésére terjesszék be a 2016. év 1-6
havi gazdálkodásukról szóló beszámolót.
A 2016. augusztus 16.-án megtartott Felügyelő bizottsági ülésen megtárgyalásra került a társaság első félévi
gazdálkodása.
A beszámolót az előterjesztés melléklete tartalmazza.
A Kft. 2015. 12. 29.-ével jött létre önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági földterületeken való gazdálkodás
céljából. A társaság az első félévben érdemi gazdálkodási tevékenységet nem folytatott. Az első félévben jelentkező
költségek a társaság alapítási költségei voltak, valamint a számlavezetési díj. A könyvelői feladatokat 2016.
augusztus 01.-től Krasnyik Tamás könyvvelő látja el 30.000.-Ft+ÁFA/hó megbízási díjért, melynek költsége az
augusztusi hónaptól fognak jelentkezik.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2016.
év 1–6. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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KIVONAT
A Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2016. augusztus 16-i soros nyílt ülésén készült
jegyzőkönyvéből:
A bizottság 2 igen szavazattal a beterjesztett döntési javaslatot támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
A Gyomaendrődi Földkezelő Kft. Felügyelő Bizottság
2/2016. (VIII. 16.) Biz. határozat

A Gyomaendrődi Földkezelő Kft. Felügyelő bizottsága a Kft.
gazdálkodásának első félévéről szóló beszámolót elfogadja.

Gyomaendrőd, 2016. augusztus 16.
Kivonat hiteléül:
Varjú Róbert
jegyzőkönyvvezető

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

Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2016. évi 1 - 6 havi gazdálkodásáról szóló
beszámoló
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte [313/2016.(VI.29.) önkormányzati határozat] a
gazdasági társaságok ügyvezetőit, hogy a képviselő-testület augusztus havi ülésére terjesszék be a 2016. 1-6 havi
gazdálkodásukról szóló beszámolót, továbbá a gazdasági társaságok Felügyelő Bizottságai tegyenek javaslatot arra
vonatkozóan, hogy milyen intézkedéseket hozzanak a társaságok annak érdekében, hogy ne negatív eredménnyel
zárják a 2016-os gazdasági évet.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. elkészítette a 2016. június 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló beszámolóját.
A Felügyelő Bizottság 2016. augusztus 19-én tárgyalja a beszámolót. A Felügyelő Bizottság döntése a Képviselőtestületi ülésre be lesz terjesztve.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. tevékenységi köre 2016. március 1. napjától az átszervezés kapcsán az alábbiakra
módosult:
1. Ipari park és inkubátorház üzemeltetés,
2. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. tulajdonában lévő ingatlanok és tárgyi eszközök bérbeadása,
3. Temetkezési szolgáltatás,
4. Holtág-kezelés.
A társaság gazdálkodásának 1 – 6 hónap mérlegszerinti eredménye -9.320 eFt.
A társaság eredménytartaléka a 2015. évi veszteség miatt -38.943 eFt. A beszámoló készítés időpontjában a
lekötött tartalék 126.150 eFt, míg a saját tőke 217.517 eFt.
A Kft. rövid lejáratú kötelezettség vállalása: 10.071 eFt, a kintlévőség 23.658 eFt. A kintlévőségek behajtására tett
intézkedések továbbra is csak részben voltak eredményesek. A követelések estében a hátralékos cégeknél
végrehajtást kezdeményezett a társaság.
Az 1-6 hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2016. évi 1 - 6 havi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja
a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2016. év 1–6. hónap gazdálkodásáról készített
beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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10. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. augusztus 24-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Tájékoztatás a Gyomaszolg Ipari Park Kft. tulajdonában lévő,
Gyomaendrőd, Kőrösi Csoma Sándor utca 1. szám alatti telek
értékesítésről
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-Testület!
A Gyomaszolg Ipari Park Építőipari és Szolgáltató Kft. tájékoztatást adott arról, hogy a tulajdonában lévő 836 hrsz.-ú
Gyomaendrőd, Kőrösi Csoma Sándor utca 1. szám alatt lévő ingatlan értékesíteni kívánja.
Az ingatlan több éve üresen és kihasználatlanul áll.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatás vegye tudomásul.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"A tájékoztatás tudomásul vétele"
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 tudomásul veszi a Gyomaszolg Ipari Park Építőipari és Szolgáltató Kft.
tulajdonában lévő 836 hrsz.-ú, Gyomaenderőd, Kőrösi Csoma Sándor utca 1. szám alatt lévő ingatlan értékesítési
szándékáról szóló tájékoztatást.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Földkönyv

Földkönyv
836/ - 5500 GYOMAENDRŐD, Kőrösi Csoma Sándor utca 1.

**********************************************************
1474 GYOMAENDRŐD BELTERÜLET
**********************************************************

HRSZ

JEL

Müv.ág

836/

.

kivett
lakóház,
udvar,
gazdasági
épület

Min.oszt.
0

Összesen:

Terület(ha.m
2)
0,1162

Kat.jöv.

0,1162

0

0

Cím: 5500 GYOMAENDRŐD, Kőrösi Csoma Sándor utca 1.
Tulajdonosi adatok
Sorszám: 5 Bejegyző határozat: 32745/2009.07.23
Tul.hányad: 1/1
Név: GYOMASZOLG IPARI PARK ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Jogállás: tulajdonos
Cím: 5500 GYOMAENDRŐD, Ipartelep utca 2

Oldal: 1

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

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2016. évi 1 - 6 havi gazdálkodásáról
szóló beszámoló
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte [313/2016.(VI.29.) önkormányzati határozat] a
gazdasági társaságok ügyvezetőit, hogy a képviselő-testület augusztus havi ülésére terjesszék be a 2016. 1-6 havi
gazdálkodásukról szóló beszámolót, továbbá a gazdasági társaságok Felügyelő Bizottságai tegyenek javaslatot arra
vonatkozóan, hogy milyen intézkedéseket hozzanak a társaságok annak érdekében, hogy ne negatív eredménnyel
zárják a 2016-os gazdasági évet.
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. elkészítette a 2016. június 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló
beszámolóját.
A Felügyelő Bizottság 2016. augusztus 24-én tárgyalja a beszámolót. A Felügyelő Bizottság döntése a Képviselőtestületi ülésre be lesz terjesztve.
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. tevékenységi köre 2016. március 1. napjától a Gyomaszolg Ipari Park Kft-től
átvett feladatokkal bővült. A társaság a tevékenységi körének bővülésével építőipari kivitelezési munkákat is végez
vállalkozási alapon.
A társaság gazdálkodásának 1 – 6 hónap mérlegszerinti eredménye -2.671 eFt. Az éves tervezett kiadások
összességében időarányosan teljesültek.
Az 1-6 hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2016. évi 1 - 6 havi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja
a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2016. év 1–6. hónap
gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. augusztus 24-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.
2016. évi 1 - 6 havi gazdálkodásáról
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte [313/2016.(VI.29.) önkormányzati határozat] a
gazdasági társaságok ügyvezetőit, hogy a képviselő-testület augusztus havi ülésére terjesszék be a 2016. 1-6 havi
gazdálkodásukról szóló beszámolót, továbbá a gazdasági társaságok Felügyelő Bizottságai tegyenek javaslatot arra
vonatkozóan, hogy milyen intézkedéseket hozzanak a társaságok annak érdekében, hogy ne negatív eredménnyel
zárják a 2016-os gazdasági évet.
Az előterjesztés mellékletét képezi az előző év azonos időszakának a gazdálkodási beszámolója.
A Kft. beszámolóját a Felügyelő Bizottság 2016. augusztus 17-én megtárgyalta.
A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. elkészítette a 2016. június 30-ig terjedő időszak
gazdálkodásáról szóló beszámolóját.
A társaság gazdálkodásának 1 – 6 havi mérlegszerinti eredménye -33.328 eFt, az éves tervezett 2 eFt-tal szemben.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2016. április 1-jétől jelentős változásokon ment keresztül. Az Állam a
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott egy koordináló szervezetet (NHKV Zrt.), mely szervezet
jogosult ezen időponttól a közszolgáltatási díj beszedésére is. A jogszabályi változás gyakorlati alkalmazása és az
átállás az új rendszerre nem zökkenőmentes. Az előterjesztés tárgyát képező beszámolás időszakából április, május
és június hónapokra a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. még nem részesült szolgáltatási
díjban. A Kft. számításai alapján az árbevétel kiesés összege 27 millió Ft. Az egyik legnagyobb bizonytalanságot a
gazdálkodás tekintetében az jelenti, hogy jelen pillanatban nincs információ arra vonatkozóan, hogy a számított
árbevétel kiesés hány %-át fogja a koordináló szerv megfizetni a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató
Nonprofit Kft. részére. Az viszont megállapítható, hogy a vizsgált időszak nagyarányú veszteségét elsősorban
az április, május és június hónapokra járó szolgáltatási díjbevétel elmaradása okozza.
A társaság és az önkormányzat a szolgáltatás biztonsága érdekében új megoldásokat keresett. Az önkormányzat
2016. augusztus 1. napjával hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött az FBH-NP Közszolgáltató
Nonprofit Kft-vel, a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. pedig Vállalkozási szerződést. A
közösen megállapított teljesítési számadat előnyhöz juttatja a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit
Kft.-t, a korábbi 2,7 Ft/liter/ürítés mértékhez képest 3,3 Ft/liter/ürítés-ben realizálják a tevékenységet.
Az 1-6 hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
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 Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi 1 - 6 havi gazdálkodásáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
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Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató
Nonprofit Kft . többségi befolyással rendelkező tagja megismerte és tudomásul veszi a társaság 2016. év 1–6.
havi gazdálkodásáról készített beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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17 /2016 (VIII.17) FB határozata:
Gyomaközszolg Nonprofit Kft. bizottsága a kft 2016 évi 1-6 hó időszakról szóló gazdálkodási
adatszolgáltatását megismerte, a vezetés felé azt a javaslatot teszi, hogy a FBH-val megkezdett
együttműködést a kölcsönös érdekekre való tekintettel folytatni kell.

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

A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére tagi
kölcsön biztosítása
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának többségi
tulajdonában álló gazdasági társasága. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.
§ (1) bekezdésének 19. pontjában (hulladékgazdálkodás) meghatározott kötelező önkormányzati feladat teljesítése
érdekében Önkormányzatunk hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött a Kft-vel 2013. december 19ei keltezéssel.
Figyelemmel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2016. április 1-jétől hatályos változásaira megtörtént az
Önkormányzat és a hulladékszállítási feladatot ellátó Gyomaközszolg Kft. között a 2015. december és 2016. március
31. közötti időszak elszámolása és 2016. június 30. napjáig sor került a Kft-t megillető 1.796.610 Ft átutalására.
Ezen időszakot követően 2016. július 31. napjáig a hatályban lévő közszolgáltatási szerződés alapján a települési
szilárd hulladék szállításáról továbbra is a Gyomaközszolg Kft. gondoskodott.
2016. augusztus 1. napjától Önkormányzatunk
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést.

az

FBH-NP

Közszolgáltató

Nonprofit

Kft-vel

kötött

A hulladékgazdálkodási feladatot érintő jogszabályi változások részét képezte, hogy az Állam a
hulladékgazdálkodási közfeladatainak ellátására egy koordináló szervezetet (Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.) hozott létre. A miniszter által rendeletben megállapított hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv szedi be, a miniszter rendeletben állapítja meg a beszedett közszolgáltatási
díj felosztásának elvét, illetve a Koordináló szerv által fizetendő szolgáltatási díj összegét is.
A jogszabályi változás gyakorlati alkalmazása rendkívül nehézkes, az átállás nem zökkenőmentes. 2016. április 1-től
július 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan szolgáltatási díjat még nem kapott a Koordináló szervtől a
Gyomaközszolg Kft, az igényelt előleg pedig csak részben nyújt fedezetet a Kft. felmerülő működési kiadásainak
finanszírozására.
A Kft. az Önkormányzat kérésére tájékoztatást nyújtott az április, május és június hónapokban a Regionális
Hulladékkezelő Kft-be kiszállított lakossági települési hulladék mennyiségéről és ezen mennyiséget terhelő
hulladéklerakói díj összegéről. A kiszállított hulladék mennyisége 663.220 kg, mely után a fizetendő hulladéklerakói
díj összege 3.979.320 Ft. A kilogrammonkénti 6 Ft összegű lerakói díj abból adódik, hogy 2016. április 26-án
rendkívüli ülést tartott a Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése, ahol olyan döntés született, hogy a lerakói járulék
50%-os átvállalására vonatkozó taggyűlési határozatot visszavonják. A hulladéklerakói járulék fizetése tekintetében
a Regionális Hulladékkezelő Kft-vel a Gyomaközszolg Kft. áll szerződéses jogviszonyban.
Mivel a Kft. jelen pillanatban sem ismeri, hogy a feladat ellátásához milyen összegű szolgáltatási díjban fog
részesülni a 2016. április 1. és július 31. közötti időszakban, illetve a kapott előleg nem fedezi a felmerülő működési
kiadásait, javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy a fent említett közel 4 millió Ft-ot kölcsön formájában biztosítsa a
Kft. részére. A kölcsönt a Gyomaközszolg Kft. köteles a Regionális Hulladékkezelő Kft. felé fennálló tartozásainak
részbeni törlesztésére fordítani. A Gyomaközszolg Kft. 2016. évben közel 22 millió Ft tartozást rendezett, ezt
figyelembe véve 2016. július 31-én a Regionális Hulladékkezelő Kft. felé fennálló tartozás összege 38 millió Ft.
A kölcsön biztosításának az önkormányzatra nézve van pénzügyi kockázata, hiszen jelen pillanatban nem látjuk
biztosítva azon forrást, mely a visszafizetés fedezetét jelenti, ugyanakkor kötelező feladatról lévén szó az
Önkormányzat lehetőségeihez mérten igyekszik a megváltozott jogszabályi környezethez alkalmazkodva a
feladatellátásról gondoskodni.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletében a települési szilárd hulladékszállítási
feladat ellátásához 9.632.000 Ft összegű működési támogatási keretet hagyott jóvá. Ezen összeg a Regionális
Hulladékkezelőbe 2016. évben kiszállított lakossági hulladék mennyisége után került meghatározásra. A támogatás
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összege hulladék-kilogrammonként 3 Ft, továbbá tartalmazza a lakosságszám után fizetendő felügyeleti díj összegét
is. Ebből a keretből lett finanszírozva a már említett 1.797 E Ft, majd a Kft. likviditásának fenntartását szolgáló 3.157
E Ft tagi kölcsön. A fennmaradó működési támogatási keret forrását képezheti a jelen előterjesztésben javasolt 4
millió Ft összegű kölcsön biztosításának.
A kölcsön forrásaként javasolt tétel:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati
rendeletben a lakossági hulladékszállítási feladat teljesítéséhez megtervezett működési támogatási keret
4.678 E Ft összegű maradványa
Kérem az előterjesztés megvitatását és a döntési javaslat jóváhagyását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"A Gyomaközszolg Kft. részére kölcsön biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató
Nonprofit Kft. részére 4 millió Ft összegű tagi kölcsönt biztosít, mely összeget a Gyomaközszolg Nonprofit Kft. a
Regionális Hulladékkezelő Kft-vel szemben fennálló tartozásának részbeni rendezésére köteles felhasználni. A
kölcsön forrásaként a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendeletben a lakossági
hulladékszállítási feladat teljesítéséhez megtervezett működési támogatási keret 4.678.000 Ft összegű maradványát
jelöli ki. A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a mellékelt kölcsönszerződés aláírására és a
szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET

Mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhely: Gyomaendrőd, Selyem út
124., adószám: 15725527-2-04 bankszámlaszám: 53200125-11062402 képviseli: Toldi Balázs
polgármester) mint kölcsönadó (a továbbiakban: Kölcsönadó), másrészről
a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 5500 Gyomaendrőd,
Ipartelep út 2., adószám: 13794602-2-04, bankszámlaszám: 11733120-20015453, képviseli: Fekete
József ügyvezető) mint kölcsönvevő (a továbbiakban: Kölcsönvevő) között az alulírott helyen és
időben, az alábbi feltételekkel:
1. Előzmények:
A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának többségi tulajdonában álló gazdasági társasága. Felek, a települési szilárd hulladék
szállítására, mint közfeladat ellátására 2013. december 19-ei keltezéssel hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződést kötöttek. Figyelemmel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
2016. április 1-jétől hatályos változásaira megtörtént az Önkormányzat és a hulladékszállítási feladatot
ellátó Gyomaközszolg Kft. között a 2015. december és 2016. március 31. közötti időszak elszámolása
a 2016. május 3-án aláírt Megállapodás alapján. 2016. június 29-ei ülésén Gyomaendrőd Város
Képviselő-testülete a Gyomaközszolg Kft. Taggyűlésének javaslata alapján, a Kft.
működőképességének és a biztonságos feladatellátás biztosítása érdekében 3.156.017 Ft tagi kölcsönt
nyújtott. A jogszabályi változásból adódó finanszírozási nehézségek áthidalása és a Gyomaközszolg
Nonprofit Kft. működőképességének további fenntartása érdekében Gyomaendrőd Város Képviselőtestülete /2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata alapján 4 millió Ft összegű tagi kölcsönt biztosít.
2. A szerződés tárgya

2.1. Kölcsönadó - Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének /2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

alapján - mindösszesen 4.000.000 forint, azaz Négymillió forint összegű kölcsönt biztosít
Kölcsönvevő részére. A kölcsön összege a Kölcsönvevő Regionális Hulladékkezelő Kft-vel
szemben fennálló tartozásának rendezésére használható fel.
Kölcsönadó a kölcsön összegét egy összegben utalja át az Kölcsönvevő bankszámlaszámára a
szerződés aláírását követő 15 napon belül.
Kölcsönadó a Kölcsönvevőnek a kölcsön összegét az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 1173312020015453 számú számlájára utalja át.
A Kölcsönadó a kölcsön összegét kamatmentesen nyújtja a Kölcsönvevő részére.
Kölcsönvevő köteles a Kölcsönadó által biztosított kölcsönt 2017. június 30. napjáig egy
összegben visszafizetni. A kölcsön törlesztése átutalással történik, a Kölcsönadó 5320012511062402 számú bankszámlájára.
A Kölcsönvevő jelen szerződés aláírásával felhatalmazza Gyomaendrőd Város Önkormányzatát,
hogy jelen szerződésből eredő mindennemű lejárt követelését, illetőleg a szerződés megszegésével
kapcsolatos követeléseit a Kölcsönvevő OTP Bank Nyrt. pénzintézetnél vezetett összes fizetési
számlája és a hozzá tartozó alszámlák terhére, eseti gyakorisággal, értékhatárra való tekintet
nélkül, külön engedély vagy nyilatkozat nélkül azonnali beszedési megbízás útján érvényesíthesse
a Ptk. szerinti elévülési határidőn belül. Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy az azonnali beszedési
megbízás érvényesítésére vonatkozó felhatalmazás csak Gyomaendrőd Város Önkormányzata
hozzájárulásával vonható vissza. A Kölcsönvevő a szerződés aláírásával egyidejűleg felhatalmazó
levelet állít ki a Kölcsönadó javára azonnali beszedési megbízás érvényesítésére.

3. A szerződés megszűnése, azonnali hatályú felmondás
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3.1. A felek kijelentik, hogy a szerződés rendes felmondására nincs lehetőség.
3.2. Kölcsönadó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha
a) a kölcsönnek a szerződésben meghatározott célra fordítása lehetetlen;
b) a kölcsönvevő a kölcsönösszeget a szerződésben meghatározott céljától eltérően
használja;
c) a Kölcsönvevő vagyoni helyzetének romlása vagy a fedezet elvonására irányuló
magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét;
d) a kölcsönvevő más súlyos szerződésszegést követett el.
4. Egyéb rendelkezések
4.1. a Kölcsönvevő képviselője jelen szerződés aláírásával kijelenti az alábbiakat
a) a Kölcsönvevő megfelel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendeletben meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek.
b) a Kölcsönvevő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 50. §-a értelmében átlátható szervezetnek minősül.
c) a Kölcsönvevőnek jelen szerződés aláírásakor nincs esedékessé vált és meg nem fizetett
köztartozása.
4.2. A felek kötelesek minden erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a közöttük felmerülő
esetleges vitákat békés úton rendezzék. Ha a felek között nem jön létre békés megegyezés, akkor a vita
rendezésére a felek kikötik – hatáskörtől függően – a Békéscsabai Járásbíróság, illetőleg a Gyulai
Törvényszék kizárólagos illetékességét.
4.3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan
megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően időben
tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan
kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.
4.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, az Áht. rendelkezései, valamint egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az
irányadóak.
4.5. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2016. (VIII. 31.) Gye. Kt.
határozatával felhatalmazta polgármesterét a kölcsönszerződés aláírására.
4.6. Jelen szerződés három, egymással szó szerint megegyező példányban készült, amelyet a felek
elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtak.
Gyomaendrőd, 2016. szeptember 1.
………………………………….

………………………………….

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
(Kölcsönadó)

Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató
Nonprofit Kft.
(Kölcsönvevő)

Képviseli:
Toldi Balázs polgármester

Képviseli:
Vaszkó Anikó ügyvezető igazgató

Ellenjegyzem:
…..............................................................
Dr. Uhrin Anna
jegyző

…..............................................................
Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. augusztus 24-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Pályázati lehetőség köztéri műalkotás állítására az '56-os emlékév
keretében
Megyeri László aljegyző
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2016. augusztus 10-én elektronikus levélben keresett meg Oláh Mátyás László szobrász azzal, hogy az idei 1956-os
évforduló alkalmából településünk gazdagodhatna egy időtálló minőségű, süttői-márvány köztéri plasztikával. A
művész Gyomaendrődön megtalálható alkotása a 2014-ben felállított Határ Győző szobor. Egyéb munkái
megtekinthetők a http://olah-matyas-laszlo.hu/ weboldalon.
A megküldött két látványtervek:
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A műalkotás állításával kapcsolatos személyes megbeszélésen a következők rajzolódtak ki.
Az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány KKETTKK – 56P – 02 jelű „Büszkeségpontok” pályázatot írt ki az 1956-os forradalmat és
szabadságharcot valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket
állító úgynevezett „Büszkeségpontok” létrehozására.
A pályázat célja, hogy előmozdítsa az 1956-os forradalmat és szabadságharcot méltató, valamint a magyar
antikommunista hősökre emlékező úgynevezett „Büszkeségpontok” létrehozását azzal a céllal, hogy ezek
hozzájáruljanak a társadalmi emlékezet ébren tartásához, valamint a közös értékeken, múlton és kultúrán alapuló
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magyar közösségi identitás erősítéséhez.
A pályázat benyújtására jogosultak megyei, megyei jogú városi, városi, települési önkormányzatok, civil szervezetek,
alapítványok, közalapítványok, egyházak és egyházi jogi személyek, gazdasági társaságok, közművelődési
intézmények, egyéb közintézmények, államigazgatási szervek.
Támogatható tevékenységek
a) meglévő emlékművek felújítása;
b) új emlékművek állítása, melyeket a pályázó által biztosított helyszínen és a szükséges engedélyekkel kerülnek
elhelyezésre;
c) meglévő emléktáblák renoválása, tisztítása, helyreállítása;
d) az 1956-os forradalom és szabadságharc helyi hőseinek emléket állító új emléktáblák készítése és elhelyezése;
e) közterületek – pl. utcák, terek, középületek – elnevezése és/vagy átnevezése kapcsán utcatáblák készítésére;
f) emlékszobák, kiállítások létrehozása, amelyeken keresztül a települések megemlékezhetnek a helyi kötődésű
antikommunista hőseikről, különös tekintettel az ellen- állás és az 1956-os forradalom és szabadságharc kiemelkedő
alakjairól
A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási és megvalósítási időszaka: 2016. március 1. – 2017.
április 30.
A „Büszkeségpontok” kialakítására elnyerhető támogatás összege új emlékművek állítása esetén 5.000.000,- Forint
A fent megjelölt pályázati értékhatár feletti támogatást csak „kiemelté” nyilvánított pályázatok kaphatnak. Az
Emlékbizottság saját hatáskörben dönt arról, hogy egy pályázat megkapja a „kiemelt” pályázati megjelölést, továbbá,
hogy a kiemelt pályázat mekkora támogatási összeget vehet igénybe.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozás formájában.
A pályázati további részletei a mellékelt pályázati felhívásban olvashatók.
Javaslom a Képviselő-testületnek: döntsön arról, hogy az 1956-os emlékév kapcsán kíván-e élni a pályázat nyújtotta
lehetőséggel és elfogadja-e Oláh Mátyás szobrász ajánlatát az alkotás létrehozására?
Amennyiben igen, úgy határozni kell az 1956-os „Büszkeségpont” létrehozásának helyéről, a kiválasztott művészről
és műről, továbbá arról, hogy a költségek finanszírozásához pályázatot kíván benyújtani. Hatalmazzon fel arra, hogy
e körben lefolytassam a további egyeztetéseket. Az előkészítő munkák és a lektorátusi szakvélemény költségeinek
fedezetére 200.000 forint keretet biztosítson a 2015. évi szabad maradvány terhére.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"Köztéri műalkotás állítása az '56-os emlékév keretében"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Köztéri műalkotás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező Gyomaendrőd, …. helyrajzi számú, …….. közterületen lévő parkban Oláh Mátyás László
szobrászművész 1956 eseményeinek emléket állító süttői-márvány köztéri plasztikája kerüljön felállításra.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Pályázat benyújtása köztéri műalkotás állítására az '56-os emlékév keretében"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Köztéri műalkotás
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A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, …. helyrajzi számú, ……..
közterületen lévő parkban Oláh Mátyás László szobrászművész 1956 eseményeinek emléket állító süttői-márvány
köztéri plasztikája felállításához pályázatot kíván benyújtani a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány KKETTKK – 56P – 02 jelű „Büszkeségpontok” pályázatán.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Megyeri László
3. döntési javaslat
"Keretösszeg kijelölése '56-os köztéri műalkotás állításával kapcsolatos előkészítő munkák finanszírozására"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Köztéri műalkotás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a további egyeztetések
lefolytatására.
Az előkészítő munkák és a lektorátusi szakvélemény költségeinek fedezetére 200.000 forint keretet biztosít a 2015.
évi szabad maradvány terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

Az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt
KKETTKK – 56P – 02 jelű „Büszkeségpontok” pályázathoz
Téma:
Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot valamint a kapcsolódó történelmi
eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító úgynevezett
„Büszkeségpontok” létrehozására.

Budapest, 2016

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket
felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító úgynevezett „Büszkeségpontok”
létrehozására
Pályázat kódja: KKETTKK-56P-02
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (továbbiakban: a Közalapítvány) mint támogató Magyarország Kormányának az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozata keretében
és az 1956-os Emlékbizottság (továbbiakban: az Emlékbizottság) megbízásából pályázatot
hirdet az antikommunista forradalmat és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a
hősöknek és áldozatoknak emléket állító úgynevezett „Büszkeségpontok” kialakítására.

1. A pályázat célja
A pályázat célja, hogy előmozdítsa az 1956-os forradalmat és szabadságharcot méltató, valamint a magyar antikommunista hősökre emlékező úgynevezett „Büszkeségpontok” létrehozását azzal a céllal, hogy ezek hozzájáruljanak a társadalmi emlékezet ébren tartásához,
valamint a közös értékeken, múlton és kultúrán alapuló magyar közösségi identitás erősítéséhez.

2. Pályázat benyújtására jogosultak
A pályázat keretében megyei, megyei jogú városi, városi, települési önkormányzatok, civil
szervezetek, alapítványok, közalapítványok, egyházak és egyházi jogi személyek, gazdasági
társaságok, közművelődési intézmények, egyéb közintézmények, államigazgatási szervek
pályázhatnak.
Pályázat benyújtására nem jogosultak azon szervezetek:





amelyeknek lejárt köztartozása van;
amelyek végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődeljárás alatt állnak, adósságrendezési eljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban.
amelyeknek nem rendezettek a munkaügyi kapcsolatai
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3. Támogatható tevékenységek
Jelen pályázati kiírás keretében támogatható minden olyan „Büszkeségpontot” létrehozó
tevékenység, amely a pályázat tematikus horizontját érintve kapcsolódik annak céljaihoz:







meglévő emlékművek felújítása;
új emlékművek állítása, melyeket a pályázó által biztosított helyszínen és a szükséges
engedélyekkel kerülnek elhelyezésre;
meglévő emléktáblák renoválása, tisztítása, helyreállítása;
az 1956-os forradalom és szabadságharc helyi hőseinek emléket állító új emléktáblák készítése és elhelyezése;
közterületek – pl. utcák, terek, középületek – elnevezése és/vagy átnevezése kapcsán utcatáblák készítésére;
emlékszobák, kiállítások létrehozása, amelyeken keresztül a települések megemlékezhetnek a helyi kötődésű antikommunista hőseikről, különös tekintettel az ellenállás és az 1956-os forradalom és szabadságharc kiemelkedő alakjairól

A jogosulatlanul igénybevett támogatás esetén a támogatás összegét és a késedelmi
kamatot (mely megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamattal) vissza kell fizetni
a Támogatónak.
4. Támogatási időszak
A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási és megvalósítási időszaka:
2016. március 1. – 2017. április 30.

5. Az elnyerhető támogatás mértéke
Az úgynevezett „Büszkeségpontok” kialakítására elnyerhető támogatás összege:
-

meglévő emlékművek felújítására: 2.500.000,- Forint;
új emlékművek állítása: 5.000.000,- Forint;
meglévő emléktábla felújítására: 300.000,- Forint;
új emléktábla elhelyezésére: 500.000,- Forint;
közterületek és középületek el- vagy átnevezésekor új utcatáblák készítésére:
300.000,- Forint;
emlékszobák és kiállítások kialakítására: 5.000.000,- Forint

FIGYELEM! A fent megjelölt pályázati értékhatár feletti támogatást csak „kiemelté” nyilvánított pályázatok kaphatnak. Az Emlékbizottság saját hatáskörben dönt arról, hogy egy
pályázat megkapja a „kiemelt” pályázati megjelölést, továbbá, hogy a kiemelt pályázat mekkora támogatási összeget vehet igénybe.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozás formájában.
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6. Beadható pályázatok száma
Jelen pályázati felhívásra egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.

7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázati dokumentációt postai úton vagy személyesen kell benyújtani a pályázati Közalapítvány alábbi címére:
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
1956-os Pályázati Iroda
1122 Budapest, Határőr út 35.

Beadási határidő: Folyamatos (a pályázati keret erejéig)
FIGYELEM! A pályázati keret kimerüléséről a Közalapítvány az emlékév hivatalos honlapján, a www.magyarforradalom1956.hu ad tájékoztatást. Azok a pályázatok, melyek a fenti
határidőt követő postai bélyegző dátummal kerülnek benyújtásra, nem minősülnek benyújtott pályázatnak, és a pályázati lebonyolító által ellenőrzés alá sem kerülnek.

8. Benyújtandó dokumentumok
A pályázat benyújtásakor az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:
 kitöltött pályázati adatlap;
 pénzügyi terv;
 közterületek és középületek érintettsége esetén képviselőtestületi jóváhagyás (a pályázónak a benyújtott dokumentációhoz csatolnia szükséges a pályázat jóváhagyásáról szóló testületi döntés hiteles másolatát);
 amennyiben releváns, az adott „Büszkeségpont” indokoltságát bemutató dokumentumok, történeti kutatómunkák;
 a pályázatban tervezett emlékmű látványterve (a tervezett felirattal együtt, különös
tekintettel a logó elhelyezésére)
 felújítandó emlékművek és emléktáblák esetében a jelenlegi helyzetet bemutató fotódokumentáció;
 amennyiben releváns tulajdonosi hozzájárulás a terület, illetve az épület, építmény
részben vagy egészben az adott célra történő felhasználásáról;
 engedélyezési tervdokumentáció (amennyiben a pályázati projekt szempontjából releváns, úgy az építési/restaurálási engedélyezési tervdokumentációt illetve előzetes
restaurátori szakvéleményt is szükséges másolatban a pályázati anyaghoz csatolni)
A pályázónak a fenti dokumentációkat CD-n vagy más elektronikus fizikai adathordozón
(pendrive-on vagy adat-kártyán) is be kell nyújtania a pályázatában.
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9. A pályázat formai vizsgálata
A beérkező pályázatok formai ellenőrzését a Közalapítvány végzi. A benyújtott pályázat
érvényes, amennyiben:








a jelen pályázati kiírás szerinti szervezet pályázott;
a pályázó jelen pályázattal egy időben nem nyújtott be ugyanebben a konstrukcióban pályázatot;
a támogatási igényt benyújtó személy jogosult a szervezet képviseletére, a pályázati
adatlap és a hatályos okirat adatai megegyeznek;
a támogatási igény benyújtója nem tartozik a Közalapítvány elnökének és tagjainak,
a kuratórium tagjainak, valamint ezek közeli hozzátartozóinak érdekeltségi körébe;
a pályázó a támogatási szerződést megismerte, az abban foglaltakkal egyetért;
a támogatást igénylő határidőben nyújtotta be a pályázatát;
a támogatási igény benyújtója a pályázati adatlapot hiánytalanul kitöltötte

Formai szempontból érvényes az a pályázat, mely a formai szempontok mindegyikének
maradéktalanul megfelel. Amennyiben a Közalapítvány a pályázat érvényességi ellenőrzése
során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és az adatlapban
foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra
hívja fel legfeljebb 8 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével. Amennyiben a hiánypótlás nem, vagy újból hiányosan érkezik meg a megadott határidőben, a Közalapítvány
a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítja és elutasítja.

10. A pályázat tartalmi bírálata
A pályázatok szakmai bírálatát a Közalapítvány által megbízott szakmai bíráló bizottság
végzi el. A bíráló bizottság a pályázatokat tételesen megvizsgálja, tartalmilag értékeli és
pontozza, majd rangsort állít fel pontszám szerinti csökkenő sorrendben. Az azonos pontszámú pályázatok esetén a rangsort a pályázat benyújtásának ideje alapján kell megállapítani
(az előbb benyújtott pályázat a rangsorban előbbre kerül).
A tartalmi elbírálás szempontjai:
Értékelési
szempont

Maximális
Pontszám

A pályázat illeszkedése, megfelelősége

10

A tervezett megvalósítás hatékonysága, feltételei, minősége

10

A költségvetés alátámasztottsága, a vállalt önrész mértéke

10

A pályázat fenntarthatósága, stabilitása

10

5

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
Fentiek alapján, a rendelkezésre álló keretösszeget is figyelembe véve, a bíráló bizottság az
alábbi döntéseket hozhatja:




a pályázat támogatása;
a pályázat támogatása csökkentett összeggel;
a pályázat elutasítása

11. A támogatási szerződés megkötése
A támogatói döntés meghozatalát követően a Közalapítvány elektronikusan értesíti a pályázó szervezetet annak eredményéről, ezzel egy időben tájékoztatja a pályázót a támogatási
szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok letöltési helyéről. A kedvezményezettel
a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a
Közalapítvány köti meg a támogatási szerződést.
A szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok:
•
•

Alapító okirat/Társasági szerződés;
Banki aláírás bejelentő karton és képviseletre jogosultságot igazoló dokumentum,
vagy aláírási címpéldány (eredeti);
• 30 napnál nem régebbi együttes nemleges adóigazolás vagy NAV köztartozásmentes adatbázis nyomtatvány (nullás) (eredeti) - a támogatási szerződés támogatott
általi aláírásakor kell benyújtani;
• 30 napnál nem régebbi cégkivonat, önkormányzatok esetében államkincstári törzskönyvi kivonat;
• Nyilatkozat támogatási döntéshez (eredeti);
• Nyilatkozat bankszámlákról (eredeti);
• Felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra (eredeti);
• A pályázatra vonatkozó költségvetés;
• Nyilatkozat a saját forrás rendelkezésre állásáról (önrész esetén);
• Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások esetén a pályázó nevében tett
nyilatkozaton felül képviselő-testületi és/vagy társulási tanácsi határozat, vagy a
képviselő-testület költségvetési rendeletbe foglalt, a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó meghatalmazása alapján a polgármester nyilatkozata szükséges (önrész
esetén)
A fenti dokumentumok visszaküldésére az elektronikus értesítést követő 8 nap áll
rendelkezésre. A Közalapítvány a beérkezett dokumentációt megvizsgálja. Amennyiben a
szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a kedvezményezettet egy alkalommal, 8 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a
Közalapítvány tájékoztatja a kedvezményezettet, hogy a szerződéskötés meghiúsul és a támogatási döntés hatályát veszti. A döntés ellen felülvizsgálatnak nincs helye.
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Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
12. Nyilvánosság
A támogatásban részesült pályázóknak kötelezően fel kell tüntetniük, hogy a pályázatban
megjelölt tevékenységet az „1956-os Emlékbizottság” támogatja és az „A magyar szabadság éve” elnevezésű programsorozat keretében valósul meg. A nyilvánosság biztosíthatóságának módjai






a szervezet székhelyén/működési helyén kihelyezett tájékoztató felirat;
a pályázó saját honlapján, vagy más módon elérhető internetes felületén;
a pályázatból megvalósított „Büszkeségponthoz” kapcsolódó esemény megvalósítása esetén az esemény hivatalos irataiban történő feltüntetés (meghívó, jelenléti ív,
sajtóközlemény), valamint az emléktábla/emlékmű/ emlékszoba/kiállítás helyszínén tájékoztató felirat;
a pályázat keretében megvalósított úgynevezett „Büszkeségponthoz” kapcsolódó
kiadványokban a támogató feltüntetése

13. A pályázati csomag dokumentumai
Jelen pályázati csomag az alábbi dokumentumokból áll:







pályázati kiírás és útmutató;
pénzügyi útmutató;
pályázati adatlap;
adatlap támogatási szerződéshez + mellékletei;
támogatási szerződéstervezet
elszámolási útmutató

E dokumentumok egységes és megbonthatatlan egészet alkotnak, így a bennük megfogalmazottak összessége határozza meg jelen pályázat részletes előírásait, keretrendszerét, feltételeit és szabályait.

14. További információk
Az aktuális pályázati kiírás és útmutató a „www.magyarforradalom1956.hu” honlapról tölthető le. Pályázattal kapcsolatos további információkat a honlapon feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken kaphat.
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. augusztus 24-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Vadászati jog haszonbérlete
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Békés Megyei Kormányhivatal, mint vadászati hatóság a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a
vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (továbbiakban: Vtv.) alapján Gyomaendrőd közigazgatási területére
vonatkozóan határozatban állapította meg a 2017. március 1-jétől kezdődő üzemtervi időszakra vonatkozó
vadászterületek határait, valamint a vadászterület tulajdonosi közösségét az ajánlás alapján nyilvántartásba vette.
Gyomaendrőd közigazgatási területére vonatkozóan határozatok jogerőre emelkedtek. A határozatok
megtekinthetők a http://gyomaendrod.hu/list/hirdetmenyek/7142 linken.
A vadászterület határát megállapító határozat alapján az érintett földtulajdonosok vadászati joggal rendelkező
közösséget (a továbbiakban: tulajdonosi közösség) alkotnak.
A módosított Vtv. alapján a földtulajdonosi gyűlés összehívására vonatkozó fő szabály az, hogy miután a vadászati
hatóság a vadászterület határára vonatkozó határozatát közzéteszi, az jogerőre emelkedik, ezt követően hívható
össze hirdetménnyel a megállapított vadászterület tulajdonosi közösségének első gyűlése,
amelyet a földtulajdonosok 1/5-e kezdeményezhet.
Társult vadászati jog esetén a tulajdonosi közösség gyűlésén a megjelent földtulajdonosok a Vtv. 12.§ (1) bekezdés
alapján:
a) a képviselet formájáról, a képviselő személyéről,
b) a vadászterület határának a Vtv. 20. § (1) bekezdése szerinti megváltoztatására irányuló, e törvényben
foglaltaknak megfelelő tartalmú kérelem előterjesztéséről, illetve
c) a vadászati jog gyakorlásának, hasznosításának módjáról, feltételeiről
a tulajdonukban álló földterület – ideértve a medret is – aránya szerint számított szavazattöbbséggel határoznak.
A földtulajdonosi gyűlésen a földtulajdonos vagy személyesen vesz részt, vagy meghatalmazással képviselteti
magát.
Mivel a jegyző képviseleti joga megszűnt, ezért kizárólag a földtulajdonos vagy meghatalmazottja jogosult eljárni a
földtulajdonosi gyűlésen.
Ha az ingatlannak több tulajdonosa van, érvényes jognyilatkozatot csak egy személy tehet. A tulajdonostársak
képviseletükről tulajdoni hányaduk arányában számított szótöbbséggel határoznak.
A tulajdonosi közösség tagjának tulajdonában álló föld tulajdonjogának első alkalommal történő igazolását
mindaddig el kell fogadni, amíg a változást a felsorolt okiratok valamelyikével igazolva be nem jelentették.
A Vtv. 12. §-ában foglaltak szerinti szavazati arány megállapításához a vadászterület tulajdonosi
közössége jegyzőkönyvbe foglalja, hogy
a) tulajdonosként, továbbá a tulajdonos képviselőjeként ki, mekkora területtel vesz részt a tulajdonosi gyűlésen,
b) a kialakított vadászterület egészéhez viszonyítottan a tulajdonosi gyűlésen megjelent tulajdonosok vagy
meghatalmazott képviselőik milyen arányt képviselnek, valamint
c) a képviseleti jogosultságot megalapozó meghatalmazás érvényes-e.
A fentiek alapján Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének arról kell döntést hoznia, hogy a tulajdonosi
közösségek gyűlésein mekkora területtel vesz részt, illetve Gyomaendrőd Város Önkormányzatának képviseletére
kinek ad jogosultságot. Továbbá az önkormányzat javaslatot tehet a vadászati jog haszonbérletére.
Gyomaendrőd közigazgatási területén az alábbi vadásztársaságok vannak nyilvántartásba véve:
1. Csejti Vadásztársaság,
2. Fazekasi Vadásztársaság,
3. Kisréti Vadásztársaság,
4. Körösmenti Vadásztársaság,
5. Széchenyi Vadásztársaság.
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Az előterjesztéshez mellékelt térképen fel vannak tüntetve a vadászterületek, illetve a vadásztársaságok.
Az önkormányzat tulajdonában lévő vadászterületnek minősülő ingatlanok kimutatásban lettek összefoglalva a Vtv.
8.§ meghatározása alapján, amely az előterjesztés mellékletét képezi.
A kimutatásban az adott vadászterülethez tartozó vadásztársaság és területen lévő önkormányzati tulajdonú
vadászterületnek minősülő ingatlanok vannak feltüntetve.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületének a kimutatás szerint javaslom a vadászterületnek
minősülő ingatlanokkal való részvételt, a tulajdonosi közösségek gyűlésein, valamint a vadászati jog haszonbérbe
adása esetén a haszonbérleti szerződést a jelenlegi vadásztársaságokkal megkötni.
A tulajdonosi közösségek gyűlésein Gyomaendrőd Város Önkormányzata képviseletére Toldi Balázs polgármestert
(5500 Gyomaendrőd, Liszt Ferenc utca 2.) teljes körűen javaslom megbízni, amely valamennyi nyilatkozat
megtételére kiterjed.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Vadászati jog haszonbérlete"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint tulajdonos Gyomaendrőd közigazgatási területén lévő 2017. március 1jétől kezdődő üzemtervi időszakra vonatkozó kijelölt vadászterületek tekintetében vadászati joggal rendelkező
vadásztársaságok által összehívott tulajdonosi közösségek gyűlésein az alábbi vadászterületekkel vesz részt.
1.

04-950910-1-4-1 kódszámú vadászterület, Csejti Vadásztársaság
terület
helyrajzi szám
művelési ág
(ha)
GYOMAENDRŐD/K/1128/3
szántó
0,4776
GYOMAENDRŐD/K/1254/6
erdő
0,7316
GYOMAENDRŐD/K/2426/17
gyep (legelő)
0,0280
GYOMAENDRŐD/K/2460
gyep (legelő)
0,6315
GYOMAENDRŐD/K/2626/4
szántó
31,4626
GYOMAENDRŐD/K/2629/34
szántó, gyep (legelő)
5,1600
GYOMAENDRŐD/K/2629/38
szántó, gyep (legelő)
64,2961
GYOMAENDRŐD/K/2629/39
gyep (legelő)
40,8892
GYOMAENDRŐD/K/2667/9
szántó, gyep (legelő)
5,5492
GYOMAENDRŐD/K/2691/9
szántó, gyep (legelő)
0,2381
GYOMAENDRŐD/K/2693/5
szántó, erdő
34,3908
GYOMAENDRŐD/K/2724
szántó
0,0130
Összesen:
183,8677

2.

04-950970-1-4-1 kódszámú vadászterület, Fazekasi Vadásztársaság
terület
helyrajzi szám
művelési ág
(ha)
GYOMAENDRŐD/K/2155/4
szántó
0,4316
GYOMAENDRŐD/K/2155/7
szántó
23,8990
GYOMAENDRŐD/K/2173/1
erdő
0,3132
GYOMAENDRŐD/K/2229/9
gyep (legelő)
0,2381
GYOMAENDRŐD/K/2253/13
szántó
0,4140
GYOMAENDRŐD/K/2284/14
szántó
14,8603
GYOMAENDRŐD/K/2284/17
szántó, gyep (legelő)
8,7372
GYOMAENDRŐD/K/2284/19
gyep (legelő)
1,3686
GYOMAENDRŐD/K/2287/4
gyep (legelő)
0,1160
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aranykorona
érték
10,79
5,12
0,44
9,85
431,99
61,56
981,42
261,68
138,49
4,44
533,16
0,29
2 439,2300
aranykorona
érték
19,51
1 070,28
2,19
3,71
9,03
310,13
175,03
7,12
1,01

tulajdoni hányad
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1244/139172
1/1
1/1

tulajdoni hányad
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

GYOMAENDRŐD/K/2287/5
GYOMAENDRŐD/K/2289/2
GYOMAENDRŐD/K/2290/3
GYOMAENDRŐD/K/2291/1
GYOMAENDRŐD/K/2294/10
GYOMAENDRŐD/K/2294/6
GYOMAENDRŐD/K/2294/7
GYOMAENDRŐD/K/2294/8
GYOMAENDRŐD/K/2294/9
GYOMAENDRŐD/K/2299/13
GYOMAENDRŐD/K/28/2

szántó
gyep (legelő)
szántó
gyep (legelő)
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó, gyep (legelő), erdő
Összesen:

3.

11,5943
0,5440
18,2540
0,9014
9,4770
1,1642
13,4999
13,5501
10,2175
2,7532
0,4110
132,7446

04-950920-1-4-1 kódszámú vadászterület, Kisréti Vadásztársaság
terület
helyrajzi szám
művelési ág
(ha)
GYOMAENDRŐD/K/2750/9
szántó
6,6252
GYOMAENDRŐD/K/2754/1
szántó
22,6999
GYOMAENDRŐD/K/2754/3
szántó
15,8965
GYOMAENDRŐD/K/2754/5
gyep (legelő)
1,8938
GYOMAENDRŐD/K/2765/6
szántó
0,2431
GYOMAENDRŐD/K/2774/12
szántó
0,4321
GYOMAENDRŐD/K/2809
erdő, nádas
2,2947
GYOMAENDRŐD/K/2819
erdő
0,1873
Összesen:
50,2726

256,87
8,49
373,37
7,84
179,05
24,31
299,62
283,72
186,68
47,91
0,52
3 266,39

aranykorona
érték
185,46
542,78
416,10
16,48
5,49
8,59
20,83
1,31
1 197,04

04-950510-1-4-1 kódszámú vadászterület, Kisréti Vadásztársaság
terület
aranykorona
helyrajzi szám
művelési ág
(ha)
érték
GYOMAENDRŐD/K/1278/5
szántó
0,5754
10,01
GYOMAENDRŐD/K/1482/2
szántó
0,5755
7,02
Összesen:
1,1509
17,03

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
54/5170

tulajdoni hányad
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

4.

04-950510-1-4-1 kódszámú vadászterület, Széchenyi Vadásztársaság
terület
aranykorona
helyrajzi szám
művelési ág
(ha)
érték
GYOMAENDRŐD/K/155/17
szántó
31,5962
1 315,48
GYOMAENDRŐD/K/296/12
szántó
0,0959
3,99
GYOMAENDRŐD/K/389
nádas
0,7275
7,57
GYOMAENDRŐD/K/75/24
szántó
0,6099
13,78
GYOMAENDRŐD/K/75/42
szántó
0,3320
7,50
GYOMAENDRŐD/K/82/16
szántó
5,1071
76,85
Összesen:
38,4686
1 425,17

tulajdoni hányad
1/1
1/1

5.

tulajdoni hányad
1/1
1/3
1/1
1/1
1/1
1/1

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vadászati jog haszonbérbe adása esetén a
haszonbérleti szerződést a jelenlegi vadásztársaságokkal javasolja megkötni.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint tulajdonos Gyomaendrőd közigazgatási területén
lévő 2017. március 1-jétől kezdődő üzemtervi időszakra vonatkozó kijelölt vadászterületek tekintetében vadászati
joggal rendelkező vadásztársaságok által összehívott tulajdonosi közösségek gyűlésein a képviselettel Toldi Balázs
polgármestert (5500 Gyomaendrőd, Liszt Ferenc utca 2.) bízza meg. A képviselet teljes körű, amely valamennyi
nyilatkozat megtételére kiterjed.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Csejti Vadásztátsaság

Kisréti Vadásztársaság

Fazekasi Vadásztársaság

Körösmenti Vadásztársaság

Széchenyi Vadásztársaság

Kimutatás
a Gyomaendrőd közigazgatási területén kijelölt vadászterületeken lévő önkormányzati tulajdonban lévő földterületekről
Helyrajzi szám

műv.ág

GYOMAENDRŐD/K/1128/3
GYOMAENDRŐD/K/1254/6
GYOMAENDRŐD/K/2426/17
GYOMAENDRŐD/K/2460
GYOMAENDRŐD/K/2626/4
GYOMAENDRŐD/K/2629/34
GYOMAENDRŐD/K/2629/38
GYOMAENDRŐD/K/2629/39
GYOMAENDRŐD/K/2667/9
GYOMAENDRŐD/K/2691/9
GYOMAENDRŐD/K/2693/5
GYOMAENDRŐD/K/2724

szántó
erdő
gyep (legelő)
gyep (legelő)
szántó
szántó, gyep (legelő)
szántó, gyep (legelő)
gyep (legelő)
szántó, gyep (legelő)
szántó, gyep (legelő)
szántó, erdő
szántó
Összesen:

0,4776
0,7316
0,0280
0,6315
31,4626
5,1600
64,2961
40,8892
5,5492
0,2381
34,3908
0,0130
183,8677

terület

10,79
5,12
0,44
9,85
431,99
61,56
981,42
261,68
138,49
4,44
533,16
0,29
2 439,2300

ak. a terület elhelyezkedése
Régi vasúti pálya
Görögállás
Vitézdüllő
Koplaló, simai domb, régi mezőtúri út elágazás
Csejti lapos
Csejti lapos
Csejti lapos
Csejti lapos
Szentmiklós
Csejti lapos
Csejti lapos
Madarásztanya, Koplaló

Vadásztársaság megnevezése
Csejti Vadásztársaság
Csejti Vadásztársaság
Csejti Vadásztársaság
Csejti Vadásztársaság
Csejti Vadásztársaság
Csejti Vadásztársaság
Csejti Vadásztársaság
Csejti Vadásztársaság
Csejti Vadásztársaság
Csejti Vadásztársaság
Csejti Vadásztársaság
Csejti Vadásztársaság

Tulajdoni hányad
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1244/139172
1/1
1/1

GYOMAENDRŐD/K/2155/4
GYOMAENDRŐD/K/2155/7
GYOMAENDRŐD/K/2173/1
GYOMAENDRŐD/K/2229/9
GYOMAENDRŐD/K/2253/13
GYOMAENDRŐD/K/2284/14
GYOMAENDRŐD/K/2284/17
GYOMAENDRŐD/K/2284/19
GYOMAENDRŐD/K/2287/4
GYOMAENDRŐD/K/2287/5
GYOMAENDRŐD/K/2289/2
GYOMAENDRŐD/K/2290/3
GYOMAENDRŐD/K/2291/1
GYOMAENDRŐD/K/2294/10
GYOMAENDRŐD/K/2294/6
GYOMAENDRŐD/K/2294/7
GYOMAENDRŐD/K/2294/8
GYOMAENDRŐD/K/2294/9
GYOMAENDRŐD/K/2299/13
GYOMAENDRŐD/K/28/2

szántó
szántó
erdő
gyep (legelő)
szántó
szántó
szántó, gyep (legelő)
gyep (legelő)
gyep (legelő)
szántó
gyep (legelő)
szántó
gyep (legelő)
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó, gyep (legelő), erdő
Összesen:

0,4316
23,8990
0,3132
0,2381
0,4140
14,8603
8,7372
1,3686
0,1160
11,5943
0,5440
18,2540
0,9014
9,4770
1,1642
13,4999
13,5501
10,2175
2,7532
0,4110
132,7446

19,51
1 070,28
2,19
3,71
9,03
310,13
175,03
7,12
1,01
256,87
8,49
373,37
7,84
179,05
24,31
299,62
283,72
186,68
47,91
0,52
3 266,3900

volt pedagógus föld területén
szarvasi dülök mellett, volt pedagógus föld
Polyák halom
Szennyvíztelephez közel
Dés - páskum
Dés - páskum
Dés - páskum
Dés - páskum
Dés - páskum, vékony csík
Dés - páskum
Dés - páskum, vékony csík
Dés - páskum
Dés - páskum, rizsföldek mellett
Dés - páskum
Dés - páskum
Dés - páskum
Dés - páskum
Dés - páskum
Fazekas - zug
árterület, Fűzfás zugtól nem messze

Fazekasi Vadásztársaság
Fazekasi Vadásztársaság
Fazekasi Vadásztársaság
Fazekasi Vadásztársaság
Fazekasi Vadásztársaság
Fazekasi Vadásztársaság
Fazekasi Vadásztársaság
Fazekasi Vadásztársaság
Fazekasi Vadásztársaság
Fazekasi Vadásztársaság
Fazekasi Vadásztársaság
Fazekasi Vadásztársaság
Fazekasi Vadásztársaság
Fazekasi Vadásztársaság
Fazekasi Vadásztársaság
Fazekasi Vadásztársaság
Fazekasi Vadásztársaság
Fazekasi Vadásztársaság
Fazekasi Vadásztársaság
Fazekasi Vadásztársaság

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
54/5170

GYOMAENDRŐD/K/2750/9
GYOMAENDRŐD/K/2754/1
GYOMAENDRŐD/K/2754/3
GYOMAENDRŐD/K/2754/5
GYOMAENDRŐD/K/2765/6
GYOMAENDRŐD/K/2774/12
GYOMAENDRŐD/K/2809
GYOMAENDRŐD/K/2819

szántó
szántó
szántó
gyep (legelő)
szántó
szántó
erdő, nádas
erdő
Összesen:

6,6252
22,6999
15,8965
1,8938
0,2431
0,4321
2,2947
0,1873
50,2726

185,46
542,78
416,10
16,48
5,49
8,59
20,83
1,31
1 197,0400

Susány - zug
Susány - zug
Susány - zug
Susány - zug
Tövishát, csatorna szélén
Tövishát, földút szélén
Bónom - zug
Bónom - zug, a valóságban nem erdő

Kisréti Vadásztársaság
Kisréti Vadásztársaság
Kisréti Vadásztársaság
Kisréti Vadásztársaság
Kisréti Vadásztársaság
Kisréti Vadásztársaság
Kisréti Vadásztársaság
Kisréti Vadásztársaság

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

GYOMAENDRŐD/K/1278/5
GYOMAENDRŐD/K/1482/2

szántó
szántó
Összesen:

0,5754
0,5755
1,1509

Körösmenti Vadásztársaság
Körösmenti Vadásztársaság

3/6
1/1

GYOMAENDRŐD/K/155/17
GYOMAENDRŐD/K/296/12
GYOMAENDRŐD/K/389
GYOMAENDRŐD/K/75/24
GYOMAENDRŐD/K/75/42
GYOMAENDRŐD/K/82/16

szántó
szántó
nádas
szántó
szántó
szántó
Összesen:

31,5962
0,0959
0,7275
0,6099
0,3320
5,1071
38,4686

Széchenyi Vadásztársaság
Széchenyi Vadásztársaság
Széchenyi Vadásztársaság
Széchenyi Vadásztársaság
Széchenyi Vadásztársaság
Széchenyi Vadásztársaság

1/1
1/3
1/1
1/1
1/1
1/1

10,01 Póhalom
7,02 Cebál-Bala
17,0300
1 315,48
3,99
7,57
13,78
7,50
76,85
1 425,1700

Hunya alatt
Csárdaszállás közig.hat. közel
Torzsás - zug
Ipari Parktól nem messze
Ipari Parktól nem messze
Ipari Parktól nem messze

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

Területvásárlás turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése
projekthez
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség egyeztetést kezdeményezett Gyomaendrőd Város Önkormányzatával, hogy
együttműködés keretében a városban lévő vízitúra megállóhely fejlesztésének lehetőségét közösen áttekintsék.
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség a Bejárható Magyarország programhoz kapcsolódva (GINOP 7.1.2) az
úgynevezett aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztésére más (természetjárás, lovas turizmus,
kerékpáros stb.) országos sportági szakszövetségekkel együttműködve európai uniós támogatásban részesülhet. A
GINOP 7.1.2 forrásból az úgynevezett lapátos minősítési rendszer alapján vízitúra megállóhely kialakítására van
lehetőség. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete 2015. december hónapban tárgyalta a pályázat benyújtásának
a lehetőségét, az akkori feltételek ismeretében, majd az 597/2015.(XII.3.) önkormányzati határozatával támogatta
azt.
A fejlesztések megvalósítási szakaszában az önkormányzat feladata lesz a parkoló és odavezető út építése,
felújítása, a területen az ivóvízellátás biztosítása, a szükséges engedélyek beszerzése, és a konténerek
elhelyezését biztosító cölöpök megvalósítása, majd a fenntartási időszakban a megvalósuló létesítmény
üzemeltetése, fenntartása.
Sikeres pályázat esetén a fejlesztés a gyomai Hármas-Körös híd melletti többségében állami tulajdonú 0822/5
helyrajzi számú, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a 822/3 helyrajzi számú területén, az ártéren, a
sólyapálya mellet valósulna meg.
A megvalósítás érdekében területrészt kell vásárolni a 0822/5 hrsz.-ú ingatlanból.
A Gyomaendrőd, külterület 0822/5 hrsz.-ú ingatlan 19,4403 ha területű, 130,89 AK értékű, amely szántó és legelő
művelési ágban nyilvántartott.
Az ingatlan tulajdonosai:
1. Magyar Állam, 11279/12958 tulajdoni hányad. A tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az agrárpolitikáért
felelős miniszter a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (továbbiakban: NFA) útján gyakorolja.
2. Csuvár Katalin, Gyomaendrőd, Bocskai István utca 57. szám alatti lakos 1679/12958 tulajdoni hányad.
Korábban 2014. évben más céllal meg kívántuk vásárolni Csuvár Katalin tulajdonrészét. Az adásvétel nem jött létre,
mivel a Magyar Állam élni kívánt az elővásárlási jogával.
Csuvár Katalint megkerestük és kértük nyilatkozzon, hogy értékesíteni kívánja-e a Gyomaendrőd, külterület 0822/5
hrsz.-ú ingatlanban lévő tulajdoni hányadát. Az egyeztetés során Csuvár Katalin kijelentette, hogy 1,5 millió forint
összegben értékesíti a tulajdoni hányadát az Önkormányzat részére.
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban: Ftv.)11. § (2) bekezdés
c) pontja alapján a termőföld tulajdonjogát a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat közfoglalkoztatás
és szociális földprogram és településfejlesztés céljára szerezheti meg.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése a helyi közügyek,
valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatai között határozza meg
különösen a településfejlesztést és településrendezést.
A fent leírtak alapján a terület megszerzése nem ütközik jogszabályba.
A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján a terület vízgazdálkodási
terület, természet közeli övezetén (Vg-Tt), ahol az élőhelyek védelme biztosítandó.
A Vg jelű vízgazdálkodási területek, illetve jelölt vízfelületek hasznosítása a vonatkozó vízügyi és természetvédelmi
jogszabályoknak megfelelően, a vízügyi és természetvédelmi hatóság által meghatározott feltételek szerint történhet.
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Vízgazdálkodási rendeltetésű övezetben
engedélyezésének megfelelően történhet.

építmény

építése,

növénytelepítés az

illetékes szakhatóságok

A területvásárlás célja: aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése megvalósításához terület biztosítása.
A Ftv. 18. §-ban foglaltak szerint a közös tulajdonban álló föld esetében a tulajdonostárs tulajdoni hányadának
harmadik személy javára történő eladása esetében a jogszabályban meghatározott földműveseket - az elővásárlásra
jogosultak sorrendjében - megelőzi a földműves tulajdonostárs. Megkerestük a NFA-t, hogy a termőföld adásvétele
esetén kíván e élni az elővásárlási jogával. Az előterjesztés időpontjáig nem érkezett válasz. Amennyiben az NFA él
az elővásárlás jogával, akkor az önkormányzatnak van még lehetősége az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI.
törvény 36. §-a bekezdései alapján kérni az ingyenes átruházását.
Ha az NFA nem él az elővásárlás jogával a rendelkezésre álló határidőben, akkor Ftv.-ben elővásárlási
jogosultsággal rendelkezők tehetnek jognyilatkozatot, így fennáll a lehetősége, hogy az önkormányzat nem tudja
megszerezni a termőföldrészt.
Az elővásárlási jog jogosultja a közlés kezdő napjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül tehet az adásvételi szerződésre elfogadó, vagy az elővásárlási jogáról lemondó jognyilatkozatot. Az elővásárlási jogról való
lemondásnak kell tekinteni, ha az elővásárlásra jogosult az e bekezdésben meghatározott határnapig nem
nyilatkozik.
A fentiek miatt az adás-vételi szerződés megkötésének feltételei közt a vételár megfizetését az elővásárlási
jognyilatkozatra rendelkezésre álló jogvesztő határidőt követő 8 napon belül javaslom.
Amennyiben az önkormányzatnak sikerül a termőföldrész megvásárlása, akkor közös tulajdon jön létre a Magyar
Állammal. Ebben az esetben a továbbiakban rendezni kell a terület használatát, illetve meg lehet vizsgálni az
Magyar Állam tulajdonrésze megszerzésének a lehetőségét.
Az adásvétel során eljáró ügyvédi képviselettel, valamint az okiratok megszerkesztésével dr. Varga Imre ügyvédet
javaslom megbízni.
A területváráslás forrásaként a 2015. évi szabad maradványt javaslom kijelölni.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Területvásárlás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete Csuvár Katalin Gyomaendrőd, Bocskai István utca
57. szám alatti lakos nyilatkozatát elfogadva megvásárolja a gyomaendrődi 0822/5 helyrajzi számú ingatlanban lévő
1679/12958 tulajdoni hányadát az alábbi feltételek mellett.
1. A tulajdoni hányad vételára: 1,5 millió Ft.
2. A vételár megfizetése az elővásárlási jognyilatkozatra rendelkezésre álló jogvesztő határidőt követő 8 napon
belül.
3. Az adásvételi szerződés elkészíttetése, az ügyvédi költség a földhivatali eljárás díjai a Gyomaendrőd Város
Önkormányzatát terhelik,
4. Az ingatlan birtokba adása: az elővásárlási jognyilatkozatra rendelkezésre álló jogvesztő határidőt követő 8
napon belül.
A területvásárlás célja: aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése megvalósításához terület biztosítása.
A területvásárlás forrása: 2015. évi szabad maradvány.
Az adásvétel során eljáró ügyvédi képviselettel, valamint az okiratok megszerkesztésével dr. Varga Imre ügyvédet
javaslom megbízni.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. augusztus 24-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
2016. április 4-től ismételten meghirdetésre került a Lakossági szennyvízcsatlakozás pályázat.
A pályázati konstrukció alapján a benyújtott pályázatok folyamatos elbírálás alá esnek. A Bizottsági ülésig 2 db új
érvényes pályázat érkezett be.
Az első pályázatot Gundel Tiborné nyújtotta be a Gyomaendrőd, Selyem út 82. számú ingatlan csatlakozási
pontjának kiépítésére maximális 100.000 Ft igényelt támogatással és 185.997 Ft önerővel. A csatlakozási pont
kiépítésének költsége bruttó 285.997 Ft, mely alapján a maximálisan adható támogatás összege 100.000 Ft
A második pályázatot Csatári Mihály nyújtotta be a Gyomaendrőd, Szabadság tér 4. számú ingatlan csatlakozási
pontjának kiépítésére maximális 100.000 Ft igényelt támogatással és 247.205 Ft önerővel. A csatlakozási pont
kiépítésének költsége bruttó 347.205 Ft, mely alapján a maximálisan adható támogatás összege 100.000 Ft
A jelenleg rendelkezésre álló keret 1.665.499 Ft.
A fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület Gundel Tiborné Gyomaendrőd, Petőfi Selyem út 82. számú
ingatlan, és Csatári Mihály Gyomaendrőd, Szabadság tér 4. csatlakozási pontjának kiépítésére vonatkozó pályázatát
nyilvánítsa érvényesnek és 100-100 ezer Ft összegű támogatásban részesítse.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"Gundel Tiborné pályázatának támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az LSZT-2016 pályázati azonosítójú „Lakossági
szennyvízcsatlakozás támogatása" című felhívásra beérkezett Gundel Tiborné Gyomaendrőd, Selyem út 82. számú
ingatlan csatlakozási pontjának kiépítésére vonatkozó pályázatát érvényesnek nyilvánítsa és a pályázót 100.000 Ft
összegű támogatásban részesítse.
Hatalmazza fel a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
"Csatári Mihály pályázatának támogatása"
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 a Képviselő-testületnek, hogy az LSZT-2016 pályázati azonosítójú „Lakossági
szennyvízcsatlakozás támogatása" című felhívásra beérkezett Csatári Mihály Gyomaendrőd, Szabadság tér 2.
számú ingatlan csatlakozási pontjának kiépítésére vonatkozó pályázatát érvényesnek nyilvánítsa és a pályázót
100.000 Ft összegű támogatásban részesítse.
Hatalmazza fel a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. augusztus 24-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2016. évi viziközmű rekonstrukció
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
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Tisztelt Képviselő-testület!
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú
távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-szolgáltatási
ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és
pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll. A tervet minden évben be kell mutatni a felügyelő hatóságnak, amely
azt jóváhagyás után le is ellenőrizheti. A tervet az ellátásért felelősnek, tehát az Önkormányzatnak kell elkészíteni,
melyet az Alföldvíz Zrt, mint szolgáltató átvállalt.
A terv a jogszabályokban meghatározott határidőre és tartalommal elkészült, melyet a Képviselő-testület 537/2014.
(XI. 27.) Gye. Kt. határozatával elfogadott azzal a feltétellel, hogy az egyes rekonstrukciós munkákról a Képviselőtestületnek külön-külön döntenie szükséges.
Az Alföldvíz Zrt rekonstrukciós osztálya benyújtotta a 2016. évben megvalósítandó rekonstrukciós terveit.
A javaslat alapján az alábbi két helyszínen történne rekonstrukciós munkavégzés:
Hősök út, ivóvíz hálózat rekonstrukció:
A Hősök úton vezeték rekonstrukcióra van szükség a vezeték állapota illetve az anyaga miatt. Anyaga AC (azbeszt
cement). Több csőtörés is volt a javítani kívánt szakaszon az elmúlt években, így aktuálissá vált a vezeték cseréje. A
gerincvezetéket a bekötésekkel együtt cserélnék KPE csőre mellyel kiküszöbölhető hosszú távon a meghibásodás
lehetősége.
Beavatkozási terület: Rákóczi út és a Mirhóháti út közötti szakasz
Beavatkozási hossz: 380 m
Tervezet bekerülési költség: 12.757.512 Ft
Selyem út, szennyvíz hálózat rekonstrukció
A Selyem úton lévő szennyvízcsatorna javítása szükséges. Több helyen található rajta kikavicsosodás, vízbetörés
melyek már okoztak nagyobb meghibásodást, beszakadást. Anyaga AC. A javítást kitakarás nélküli béleléssel
végeznék el.
A munkálatok leghamarabb szeptember közepén kezdődhetnek meg és október végéig be is fejeződnének az
időjárás függvényében.
Beavatkozási terület: József Attila utca és a Toronyi utca közötti szakaszon több helyen
Beavatkozási hossz: 350 m
Tervezet bekerülési költség: 27.305.000 Ft
Az önkormányzati viziközmű vagyon bérleti díja szolgál a gördülő fejlesztési tervben lévő és a havária jellegű
rekonstrukciós munkálatok finanszírozására.
Jelenleg a költségvetés 2015. évi feladattal terhelt maradványában 59.242.000 Ft áll rendelkezésre rekonstrukciós
munkálatokra, mely a viziközmű vagyon bérleti díjából származik.
A tervezett két rekonstrukciós munka becsült összértéke: 40.062.512 Ft
A legutóbbi ilyen jellegű rekonstrukciós beruházás 2011-ben valósult meg, melyet követően az erre kijelölt forrás a
szennyvíztisztító telep fejlesztésére lett kijelölve.
A beruházás támogatása esetén a kivitelezési munkálatokat az üzemeltetési megállapodás alapján az Alföldvíz Zrt.
végzi el.
A fentiekben részletezett bekerülési összegeg csak tervezett összegek, mivel vannak olyan részmunka folyamatok,
melyeket csak alvállalkozó bevonásával tud elvégezni az üzemeltető (pl.: bélelés).
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
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Döntési javaslat
"2016. évi viziközmű rekonstrukció"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművesítés, infrastruktúra
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 támogassa az Alföldvíz Zrt által beterjesztett 2016. évi rekonstrukciós munkálatok
elvégzését az alábbiak szerint:
Beruházás megnevezése

Becsült nettó bekerülési
költség

Hősök úti ivóvíz gerincvezeték cseréje

10.045.285 Ft

Selyem úti szennyvízvezeték
rekonstrukciója

21.500.000 Ft

Áfa
2.712.227
Ft
5.805.000
Ft

Becsült bruttó bekerülési
költség
12.757.512 Ft
27.305.000 Ft

Továbbá a Képviselő-testület a rekonstrukciós munkálatok elvégzéséhez szükséges bruttó 40.062.512 Ft összeget a
2015. évi feladattal terhelt maradvány terhére biztosítsa és hatalmazza fel a polgármestert a kivitelezésre vonatkozó
vállalkozási szerződés és az egyéb jognyilatkozatok aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 08. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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Üdülő ingatlanok szemétszállítása
Nyíri Szmolár Eszter
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2016. I. félévében többször tárgyalta már a Testület az üdülő ingatlanok szemétszállításának megoldásra váró
kérdéseit. Az elsődleges irányvonal az illegális hulladéklerakások megszüntetése mellett az volt, hogy a
külterületeken található üdülősorokon is időszakos, de rendszeres hulladékszállítás valósuljon meg. A rendszeres
szállítás mikéntjét azonban széles körben szükséges egyeztetni az érintettek megkeresésével, célul kitűzve
a legoptimálisabb megoldás megtalálását.
2016. augusztus 5-én került sor az első, Önkormányzatunk által kezdeményezett egyeztetésre a helyi
Horgászegyesületekkel.
A meghívottak köre: Gyomai Horgászok Egyesülete, Sóczózugi Horgász Egyesület, Körösi HSz Horgászegyesület,
Körösi Halász Szövetkezet, Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetség, Bónom-zug Vízéért Egyesület,
Természetvédelmi és Horgász Egyesület (Papp-zugi Holtág), Templom-zugi Környezetvédelmi és Horgász
Egyesület, Kecsegészug Tájvédelmi és Horgász Egyesület, Somogyi Ferenc.
Az ülésen részt vett Toldi Balázs polgármester, Pardi László városüzemeltetési osztályvezető, a Gyomaközszolg Kft.
képviseletében Vaszkó Anikó, a meghívottak közül Malatyinszki Pál (Sóczózugi KHE), Csapó László (Bónom zug
VE), Dr. Hunya Miklós (KHESZ) valamint Oláh Károly (Kecsegészug THE).
Az egyeztető megbeszélés elsődleges célja volt az üdülő területek hulladékgyűjtésének megoldására, az illegális
hulladéklerakások
megszüntetésére
irányuló
terv
kidolgozásának
megkezdése.
A
megkeresett
horgászegyesületektől, személektől azt várjuk, hogy a helyi specialitásokat, valamint az üdülő tulajdonosok /
használók igényeit ismerve segítsék munkánkat a lehető legoptimálisabb terv kidolgozásában.
A megjelenteknek röviden felvázolásra került az aktuális helyzet kezdve az elején, miszerint az Önkormányzat
kötelezően ellátandó feladatai között szerepel a hulladékelszállítás megszervezése, melynek szövevényes és
nehézkes törvényi háttere van. Gyomaendrőd speciális helyzetben van, mert a 16 holtágával remek üdülőhelyül
szolgál, de sajnos táptalaja az illegális hulladéklerakásnak is. Olyan szempontból is speciális a helyzetünk, hogy míg
más Önkormányzatoknak az üdülő területei nagy részben kiépítettek, vagy jól megközelíthetőek (pl. Balaton
környéke), addig nálunk a 16 holtág egyes helyei már nem vagy csak nehezen megközelíthetőek nagyobb
hulladékgyűjtő járművel. Természetesen a költségek is másak, hiszen az ország 8. legnagyobb közigazgatási
területével rendelkezünk, keleti irányból nyugatra tartva a holtágak mentén végig üdülő / hétvégi házas területek
terülnek el. Ebből adódóan a hulladék szállítás költsége a nagyobb távolságok miatt jóval több, mint egy tömöttebb
elrendezésű – bár nagyobb lélekszámú – településen.
Régi gyakorlat volt a holtág kezelők / horgászegyesületek részéről, hogy a nyári időszakra konténereket béreltek, de
ez egyrészt anyagilag igen megterhelő volt, másrészt pedig felvetődik a kérdés, meddig lehet átvállalni egy-egy ilyen
egyesületnek az ingatlan tulajdonosoktól a szemét elszállításának megfizetését? Tény, hogy sajnos az illegális
szemétlerakók nem csak az éppen üdülők közül kerülnek ki, de a hulladék szervezett elszállításának megoldása
elengedhetetlen ezeken a területeken.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) értelmező rendelkezései alapján önkormányzati
hulladékgazdálkodási közfeladat: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 19. pontja szerinti közfeladat az önkormányzat közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás helyi szintű részletszabályainak meghatározása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltató
kiválasztása, a közszolgáltatási szerződés megkötése. A közigazgatási terület pedig természetesen kiterjed a
külterületi üdülő ingatlanokra is, melynek sajátos szabályait az Önkormányzat a Ht. 35. § (1) bek. f) pontja alapján
állapíthatja meg.
A vizsgálatot a területi hatály értelmezése után a kötelezettek körének megállapításával folytattuk. A Ht. nem
fogalmaz meg külön üdülő ingatlant, csak ingatlanhasználót: 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.
A tárgyi hatály nem kérdéses, háztartási hulladék: a háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött,
valamint lomhulladék, ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt
helyiségekben, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein képződő hulladékot.
A szemét keletkezését tehát a Ht. az ingatlanhoz köti, nem a személyhez, később természetesen ad szabályozást
magára az üdülőterületekre, illetve meghagyja az önkormányzatoknak a megszervezés, rendelkezés jogát, tekintve,
hogy ez már helyi specialitás. Ugyanakkor azt sem határozza meg, hogy az ingatlan mi alapján minősül üdülőnek.
Ez Gyomaendrődöt pozitívan érinti, hiszen nálunk megoszlanak a HÉSZ szerinti besorolások, sok üdülő
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mezőgazdasági területként van nyilvántartva. A helyi adórendeletünk azonban már megfelelő alapot szolgáltat,
hiszen ebből leszűrhetőek az üdülőként használt ingatlanok. Tehát lehatárolhatóak azok köre, akik üdülőként
használják a telküket, hétvégi házukat, nekik törvény alapján kötelező igénybe venni ezen ingatlanuknál is a
közszolgáltatást. Időlegesen, hiszen ezt a törvény szabályozza, díj szempontjából pedig az üdülőként nyilvántartott
ingatlannal rendelkező tulajdonosok esetében az éves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50%-át kell
megállapítani. Az Önkormányzat helyi szabályozása alapján ennek a díjnak megfelelő közszolgáltatást szükséges
biztosítani. A nagy kérdés: HOGYAN?
A júniusi Képviselő-testületi anyagban felvázolt lehetőségeket tárgyaltuk meg az egyeztető megbeszélés során. Az
alábbi pontokban teljes mértékben egyetértettek a tárgyaló felek:
1. A holtágakban felgyülemlő hulladék elszállításának költségeit nagyon nehezen viselik/viselték az
egyesületek, nem tudják miből kigazdálkodni.
2. A hulladékgyűjtő pontok használata ma még sajnos kulturálatlan, ráadásul nem csak az üdülő ingatlan
tulajdonosok veszik igénybe.
3. Az önkormányzat rendelettel történő szabályozásának tervét örömmel vették, a további egyeztetésekben is
szívesen közreműködnek.
4. Kisebb vita után maradt az az egységes álláspont, hogy a legjobban kezelhető megoldás a gyűjtőpont
kialakítása lenne, további részletkérdés, hogy ott konténer elhelyezése, vagy tároló építése lenne az ideális.
5. Jó lenne megoldani az esetleges őrzést is, a gyűjtő pontoknál fokozottabb figyelem elrendelésével, esetleg
kamerarendszer kiépítésével.
Megállapodtunk továbbá, hogy a Közszolgáltató, valamint az éppen adott egyesület részvételével az üdülő
területeket végigjárva a gyűjtőpontokat kijelöljük.
A kijelölés után lehetséges számolni a kilométerekkel, az ürítési napok meghatározása mellett. Javasolt a bekerített
gyűjtőpont létesítése, mely a konténernél kulturáltabb formában takarná és védené az oda behelyezett hulladékot,
ráadásul a tervek szerint létesítése a közmunka programba beépíthető, így kivitelezése minimális önerőt igényelhet
csak.
A rendelet ezen irányú módosítását a következő idényre érdemes tervezni, addig a bekerülési költségek számítása,
a szerződéses oldal NHKV ZRT.-vel történő egyeztetése, a gyűjtőpontok kijelölése folyamatos és további munkát
igényel.
Kérem a Tisztelt-képviselő testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntés meghozatalára!
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Üdülő ingatlanok szemétszállítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja
a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá az üdülő ingatlanok hulladékszállításáról szóló tájékoztatót. Javasolja
továbbá, hogy utasítsa a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályát, hogy az üdülő
területeken a gyűjtőpontok kijelölését - az érintettekkel egyeztetve - kezdje meg, a kijelölések leegyeztetését
követően azt terjessze elő a Képviselő-testület elé.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 10. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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