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kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe


Napirend:
1. A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
2. Önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület nevek módosítása (5.
forduló)
3. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntések
4. Közbeszerzési terv módosítása
5. Bíráló Bizottság létrehozása, 2016. II. félév
6. Szent Antal Népház makett vásárlási kérelme
7. XVIII. Nemzetközi Halfőző Verseny beszámolója
8. A Békés Megyei Culinary Team támogatási kérelme
9. Szivárvány Gyermekkert Óvoda felújítása
10. Állami támogatás megelőlegezés a Tulipános Nonprofit Kft. részére
11. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum – pályázat benyújtása
12. Tájékoztató a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. fejlesztési
elképzeléseiről
13. Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület támogatás
előfinanszírozási kérelme
14. Templom – zugi 9701/1 hrsz.-ú ingatlan értékesítése nyílt eljárás keretében
15. Veteményezésre kijelölt és egyéb területek bérbeadása



A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a
Városunk főmenüből nyíló, Önkormányzat  Testületi ülések  Előterjesztések menüpontban.
http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek
Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt
ülés előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.

16. Rendezvénynaptár 2017
17. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a
pályázat kiírása
18. Bejelentések
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. §
(2) bekezdés a) pontja alapján az alábbi napirendi pont megtárgyalására zárt
ülésen kerül sor
A "Gyomaendrőd Díszpolgára"cím, valamint a „Gyomaendrődért”
emlékplakett adományozására beérkezett javaslatok elbírálása

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.
Gyomaendrőd, 2016. szeptember 16.
Nagyné Perjési Anikó s.k.
Bizottság elnöke

kitüntető

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság
2016. szeptember 21.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2016. szeptember 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
Tóthné Gál Julianna
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletének
módosítását az alábbiak indokolják:
a rendelet júniusi módosítását követően hozott Képviselő-testületi döntések
az intézményi saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítások
a pályázat útján nyert támogatások, különböző alapoktól és egyéb szervezetektől kapott pénzeszközök
rendeletbe történő beépítése.
A fentiek hatásaként a költségvetési főösszeg 128.143 E Ft-tal változott.
A költségvetésbe beépítésre került a 2016. június 1.-től augusztus 31.-ig időszakra állami támogatásként átutalt
bérkompenzáció 3.525 E Ft összege, melyet az intézmények személyi juttatására és a hozzá kapcsolódó járulékok
összegére fordítottunk.
Az állami támogatások között került elszámolásra a szociális területen megigényelt 9.152 E Ft összegű ágazati
pótlék, mely a Térségi Szociális Gondozási Központ költségvetésében jelentkezik kiadásként.
Az intézményeknél a dologi kiadásokból a fejlesztési kiadások közé került átcsoportosításra a beszerzett kis értékű
tárgyi eszközök értéke, mert jogszabály változás miatt az államháztartási szerveknél a 200 ezer Ft alatti kis összegű
tárgyi eszközöket is beruházásként kell lekönyvelni és nyilvántartani.
Az önkormányzat működési tartalékából átvezetésre került a Kállai Ferenc Kulturális Központ működési kiadásai
közé a XVIII. Nemzetközi Halfőző Versenyre és a nemzeti ünnepekre elkülönített 1.500 E Ft összeg, továbbá
beépítésre került az intézmény költségvetésébe a városi rendezvények saját bevétele, mely az adott rendezvény
kiadásainak forrásául szolgált.
A Szent Antal Népházban az eredeti előirányzatok között nem szerepel a Zarándokházban a szállóvendégekkel
kapcsolatos étkeztetési költség és az étkezési díjbevétel, így ezen rendeletmódosítás alkalmával került be a
módosított előirányzatok közé. Ennek oka, hogy a jelentkező igények alapján a szállóvendégek ellátásával
kapcsolatos feltételek kialakítására – tálalókonyha - a pályázat lezárását követően május-június hónapban került
sor.
Az Endrődi Tájház az Emberi Erőforrások Minisztériumától 1.500 E Ft támogatásban részesült, mely a tájház
műtárgyainak állagvédelmi költségeire és ehhez kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozás kidolgozására
használható fel. A támogatás felhasználásának kezdő időpontja 2016. július 1., véghatárideje 2017. december 31.
Az összeg beépítése megtörtént az előirányzatok közé.
A Képviselő-testület augusztusi ülésén döntött, hogy az Alföldvíz Zrt. rekonstrukciós terve alapján javasolt
rekonstrukciós munkálatok elvégzéséhez szükséges bruttó 40.063 E Ft összeget a 2015. évi feladattal terhelt
maradvány terhére biztosítja, mely maradvány a viziközmű vagyon bérleti díjából származik. A rekonstrukció
összege beépítésre került a felújítások közé.
Beépítésre került a költségvetési rendeletbe a június július hónapokban indult közmunkaprogramok támogatása és a
hozzá kapcsolódó személyi juttatások és járulékainak összege.
Képviselő-testületi döntés alapján megtörtént a bérleti díjra a támogatás biztosítása a Városi Egészségügyi
Intézmény részére a 3. és 4. számú fogorvosi körzet zökkenőmentes feladatellátásának biztosítása céljából.
Képviselő-testületi döntések alapján a pályázatok benyújtásához szükséges önerő elkülönítése megtörtént a
tartalékon belül.
Az Önkormányzatnál a 2015. évi maradvány terhére beépítésre kerültek az előirányzatok közé az előző évi
áthúzódó kiadások összegei, továbbá a Képviselő-testületi döntések alapján a szabad maradvány felhasználása.
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A rendelet előzetes hatásvizsgálata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál a 2016. évi költségvetés módosításának társadalmi és gazdasági hatása
nincs, a hangsúly inkább a költségvetési hatásra helyezhető. A 2015. évi C. törvény által biztosított állami támogatás
településünk részére kiutalt tényleges összegének meg kell jelennie előirányzatként is a költségvetésben. A
megalkotásra kerülő költségvetési rendeletnek nincs következménye a környezetre és egészségre. A költségvetési
rendelet módosításának szükségessége valamint a jogalkotás elmaradásának várható következménye az, hogy a
város 2016. évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség nem lenne biztosított, ezáltal
az Önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének.
Indokolás a 2016. évi költségvetési rendelet módosításához
A költségvetési rendelet 1.§-ában meghatározott 2.722.364 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásában
a 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény az irányadó az állami támogatások esetében. Az
államháztartási számvitel szabályai szerint a realizálódott többletbevételek a költségvetési egyensúlyt úgy
biztosítják, hogy az összege a kiadási oldalon a működési (általános) tartalékba lett helyezve. A költségvetési
bevételek és kiadások a költségvetési egyensúlyt biztosítják.
A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek előirányzott összegeit a 2016. évi központi költségvetési törvény
alapján a települést megillető tényleges állami támogatás összege, illetve a realizálódott bevételek összege
határozza meg.
A rendelet 3. § - 4. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegét az önkormányzatok
kötelezettségvállalására vonatkozó szabály indokolja, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kiadás.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a költségvetési rendelet módosításának
elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./...... (..) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(TERVEZET)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016.
évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 2.722.364 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 2.722.364 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
2. § AZ ÖR. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 2.026.588 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 54.803 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 167.557 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 473.416 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint."
3. § Az ÖR. 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak
előirányzata 2.178.688 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 657.534 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 129.015 ezer forint,
c) dologi kiadás 573.496 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 551.442 ezer forint.,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 176.973 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 39.423 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 50.805 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint."
4. § (1) Az ÖR. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 510.688 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 70.689 ezer forint,
b) beruházási kiadás 181.374 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 258.625 ezer forint."
5. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § Az ÖR. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Az ÖR. 4. mellélete helyébe a 4. melléklet lép.
9. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
10. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
11. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
12. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
13. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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1. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

A
megnevezés
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési céltartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Összes hiány:
Működési hiány:
Fejlesztési hiány:

1

adatok ezer forintban
B
C
2016. eredeti ei. 2016.III.mód.ei.
98 973
104 131
554 105
617 183
4 818
5 068
381 260
381 260
877 999
918 946
1 917 155
2 026 588
12 000
13 600
26 802
36 603
3 100
3 100
0
1 500
41 902
54 803
94 544
167 557
417 940
473 416
2 471 541
2 722 364
601 989
657 534
121 194
129 015
474 903
573 496
505 429
551 442
157 897
176 973
91 632
39 423
58 655
50 805
2 011 699
2 178 688
25 250
70 689
177 452
181 374
257 140
258 625
459 842
510 688
0
32 988
2 471 541
2 722 364
0
0
0
0

2. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2016. évben

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

A
megnevezés
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Határ Győző Városi Könyvtár
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
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adatok ezer forintban
B
C
2016. eredeti ei. 2016.III.mód.ei.
0
0
79 592
82 208
396 722
459 650
4 818
4 818
381 000
381 000
877 999
918 946
1 740 131
1 846 622
12 000
12 000
26 802
36 603
3 100
3 100
0
1 500
41 902
53 203
94 544
152 458
417 940
468 001
2 294 517
2 520 284
0
0
264
264
0
150
0
0
260
260
0
0
524
674
0
1 600
0
0
0
0
0
0
0
1 600
0
59
0
0
524
2 333
0
0
350
350
0
0
0
0
0
0
0
0
350
350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
350
360
0
0
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Tárgyévi bevételek összesen
Szent Antal Népház
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Városi Egészségügyi Intézmény
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen

3

600
0
3 400
0
0
0
0
3 400
0
0
0
0
0
0
0
3 400
0
7 000
0
0
0
0
7 000
0
0
0
0
0
0
0
7 000
0
7 767
157 383
0
0
0
165 150
0
0
0
0
0
0
0
165 150
0
98 973
554 105
4 818
381 260
877 999
1 917 155
12 000
26 802
3 100
0
41 902
94 544
417 940
2 471 541

0
0
4 100
0
0
0
0
4 100
0
0
0
0
0
0
0
4 100
0
9 442
0
250
0
0
9 692
0
0
0
0
0
30
0
9 722
0
7 767
157 383
0
0
0
165 150
0
0
0
0
0
15 000
5 415
185 565
0
104 131
617 183
5 068
381 260
918 946
2 026 588
13 600
36 603
3 100
1 500
54 803
167 557
473 416
2 722 364

3. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi bevételeinek részletezése

A
megnevezés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
52
53
54
55
56

Intézményi működési bevételek
Holtágak haszonbére
Földhaszonbér
Bérleti díj
Hulladéklerakó bérleti díj bevétel
Közterületfoglalás
Egyéb bevételek
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
Kamatbevétel
Kamatbevétel kötvény
Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra)
ÁFA bevétel-befizetendő
ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő2103, temető 383
ÁFA visszatérülés-szennyvíz
Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés
Temető üzemeltetésből származó bevétel
Oktatás bérleti díj és térítési díjbevétel
Saját bevétel összesen:
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Központi költségvetéstől átvett pénzeszköz
Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.3-2014.
Mezőőri járulék átvett pénz
Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a 15.11.01-jén induló 20 fő, 20 fő
Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a 15.12.31-én induló 6 fő, 46 fő
Közcélú munkavégzők támogatása 2015-ről áthúz.
Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2016.-ban induló
Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2016.-ban induló
Közcélú munkavégzők támogatása 2016-ban induló
Földalapú támogatás
Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez
Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez
Szúnyoggyérítésre átvett pe.
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
GYÜSZ-TE Turisztikai pályázat bevétel átadása
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány támog.megelőlegezés megtérülése
Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egy.tám.megelől.visszatérülése
Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen
Közhatalmi bevételek
Iparűzési adó
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója
Idegenforgalmi adó
Pótlékok, bírságok bevétele
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap
Gépjármű adó
Mezőőri járulék bevétele
Közhatalmi bevételek összesen
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
Zöldterület gazdálkodás támogatása
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adatok ezer forintban
B
C
2016. eredeti ei. 2016.III.mód.ei.
0
0
2 026
2 026
4 410
4 410
16 710
16 710
20 000
20 000
561
561
2 084
2 200
2 084
2 084
1 000
1 000
4 000
4 000
4 490
4 490
13 341
13 341
2 486
2 486
0
2 500
0
0
6 000
6 000
400
400
79 592
82 208
0
0
12 961
12 961
4 541
4 541
5 400
5 400
3 645
3 645
24 967
24 967
25 391
25 391
247 827
247 827
49 883
49 883
0
62 028
10 000
10 000
7 024
7 024
5 083
5 083
0
900
396 722
459 650
0
0
0
0
1 175
1 175
1 000
1 000
700
700
1 943
1 943
4 818
4 818
0
0
255 000
255 000
32 000
32 000
0
0
42 000
42 000
8 000
8 000
4 000
4 000
2 000
2 000
30 000
30 000
8 000
8 000
381 000
381 000
0
0
181 780
181 780
25 502
25 502

57
58
59
60
61
62
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Közvilágítás támogatása
Köztemető fenntartás támogatása
Közutak fenntartásának támogatása
Beszámítás összege
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása
Óvodaműködtetési támogatás
A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás
A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása
Szociális ágazati pótlék
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás
Támogató szolgálat működési támogatása
Kulturális feladatok támogatása 1140*14081
Egyéb központi támogatás-kompenzáció
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
Pénzügyi befektetések bevételei
Koncesszióból származó bevételek
Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra(nettó)
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás
Lélekkel a Körösök mentén projekt támogatása
Kondoros Önkormányzattól átvett pénzeszköz-Belvíz III.maradvány elszám.
Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat
Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2016.-ban induló
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
Lakáskölcsön visszafizetés
Elemi kár kölcsöntörlesztés
Belvíz kölcsön visszafizetés
Egyéb kölcsön visszafizetés
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.
Felhalmozási bevételek összesen
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64 440
100
31 795
-47 273
37 665
2 535
1 242
103 884
15 600
7 592
95 153
83 778
160 228
0
87 250
1 617
9 208
15 903
0
877 999
1 740 131
0
0
0
0
0
12 000
12 000
0
0
0
0
2 000
24 802
26 802
0
2 000
100
1 000
0
3 100
0
0
0
41 902

64 440
100
31 795
-47 273
37 665
2 535
1 242
103 597
15 493
7 592
95 153
81 667
160 228
31 996
86 926
1 617
9 208
17 504
10 179
918 946
1 846 622
0
0
0
0
0
12 000
12 000
0
0
0
9 801
2 000
24 802
36 603
0
2 000
100
1 000
0
3 100
1 500
0
1 500
53 203

4. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

A
megnevezés
Működési célú előző évi maradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár
Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény
Szent Antal Népház
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Működési célú előző évi maradvány összesen
Felhalmozási célú előző évi maradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Szent Antal Népház
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen
Maradvány mindösszesen
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adatok ezer forintban
B
C
2016. eredeti ei. 2016.III.mód.ei.
0
0
94 544
152 458
0
10
0
30
0
0
0
15 000
0
0
0
59
94 544
167 557
0
0
417 940
468 001
0
0
0
0
0
0
0
5 415
0
0
0
0
417 940
473 416
512 484
640 973

5. melléklet a ........... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2016. évben
adatok ezer forintban
B
C
megnevezés
2016. eredeti ei. 2016.III.mód.ei.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
0
0
Személyi juttatás
361 911
414 170
Munkaadókat terhelő járulék
53 888
60 713
Dologi kiadás
332 125
394 294
Működési célú támogatásértékű kiadás
505 429
551 442
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
153 325
172 401
Működési céltartalék
91 632
39 423
Ellátottak pénzbeli juttatása
58 655
50 655
Működési kiadás összesen
1 556 965
1 683 098
Felújítás
25 250
70 689
Beruházás
177 252
170 634
Egyéb felhalmozási kiadás
257 140
258 625
Felhalmozási kiadás összesen
459 642
499 948
Finanszírozási kiadások
0
32 988
Tárgyévi kiadás összesen
2 016 607
2 216 034
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
0
0
Személyi juttatás
139 031
140 646
Munkaadókat terhelő járulék
39 972
40 409
Dologi kiadás
41 752
46 923
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
4 572
4 572
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
150
Működési kiadás összesen
225 327
232 700
Felújítás
0
0
Beruházás
0
3 750
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
Felhalmozási kiadás összesen
0
3 750
Finanszírozási kiadások
0
0
Tárgyévi kiadás összesen
225 327
236 450
Határ Győző Városi Könyvtár
0
0
Személyi juttatás
8 656
9 081
Munkaadókat terhelő járulék
2 270
2 369
Dologi kiadás
8 254
9 325
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
19 180
20 775
Felújítás
0
0
Beruházás
200
680
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
Felhalmozási kiadás összesen
200
680
Finanszírozási kiadások
0
0
Tárgyévi kiadás összesen
19 380
21 455
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
0
0
Személyi juttatás
2 409
0
Munkaadókat terhelő járulék
650
0
Dologi kiadás
1 245
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
4 304
0
Felújítás
0
0
Beruházás
0
0
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
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58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Szent Antal Népház
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Városi Egészségügyi Intézmény
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
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0
0
4 304
0
9 457
2 553
3 800
0
0
0
0
15 810
0
0
0
0
0
15 810
0
9 374
2 531
11 058
0
0
0
0
22 963
0
0
0
0
0
22 963
0
71 151
19 330
76 669
0
0
0
0
167 150
0
0
0
0
0
167 150
0
601 989
121 194
474 903
505 429
157 897
91 632
58 655
2 011 699
25 250
177 452
257 140
459 842
0
2 471 541

0
0
0
0
9 523
2 555
6 078
0
0
0
0
18 156
0
377
0
377
0
18 533
0
12 090
3 403
21 006
0
0
0
0
36 499
0
318
0
318
0
36 817
0
72 024
19 566
95 870
0
0
0
0
187 460
0
5 615
0
5 615
0
193 075
0
657 534
129 015
573 496
551 442
176 973
39 423
50 805
2 178 688
70 689
181 374
258 625
510 688
32 988
2 722 364

6. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2016. évben

A
Kormányzati funkció

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

063080

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

052080

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

051040

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

013350

adatok ezer forintban
C
D
2016. eredeti ei. 2016.III.mód.ei.

B
megnevezés
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása,
üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék
kezelése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás

Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

045160

Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

106010

Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és
nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

9

0

0

0
0
5 814
549
0
0
0
6 363

0
0
5 814
549
0
0
0
6 363

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
9 500
0
0
0
0
9 500

0
0
0
11 876
14 089
14 632
0
0
40 597
0
0
0
31 795
0
0
0
0
31 795
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
15 442
19 677
14 632
0
0
49 751
0
0
0
51 313
0
0
0
0
51 313
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
13 341
0
0
0
0
13 341

0
0
0
13 341
0
0
0
0
13 341

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

066010

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.

016010

Zöldterület kezelés-parkgondozás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

011130

Önkormányzati jogalkotás-képviselők
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti
képviselőválasztás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

016020

Országos és helyi népszavazás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

011220

Adó, vám és jövedéki igazgatás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

018010

Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

064010

Közvilágítás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

10

0
0
0
8 002
0
19 000
0
0
27 002
0
17 203
4 650
0
0
0
0
0
21 853

0
0
0
8 202
0
19 000
0
0
27 202
0
17 203
4 650
0
0
0
0
0
21 853

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33 594
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
778
0
0
0
778
0
0
0
34 003
0
0
0
0

117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.

Működési kiadás összesen

066020

Városgazdálkodás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.

900060

163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.

032020

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

031030

Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

031030

Közterület rendjének fenntartása-Településőrök
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

032020

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

047410

Ár- és belvízvédelem
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

11

33 594
0
0
0
53 950
1 500
18 840
0
0
74 290

34 003
0
0
0
60 419
1 630
20 211
0
0
82 260

0
0
0
0
486 546
0
0
0
486 546

0
0
0
0
523 504
0
0
0
523 504

0

0

11 123
2 762
2 276
0
0
0
0
16 161
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000
0
0
5 000

11 303
2 810
2 276
0
0
0
0
16 389
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000
0
0
5 000

0
216
58
935
0
0
0
0
1 209
0
0
0
10 870
0
2 000

0
216
58
935
0
0
0
0
1 209
0
0
0
14 329
0
2 000

178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.

Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

091140

Óvodai nevelés működtetési feladatai
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

092120

Köznevelési intézmény működtetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.

092120

208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.

091220

235.
236.
237.
238.

098022

Működési kiadás összesen
Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános
Iskola
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

091250

Alapfokú művészetoktatás működtetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

092260

Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás

12

0
0
12 870
0
0
0
0
0
690
0
0
690
0
0
0
60 000
0
30 188
0
0
90 188

0
0
16 329
0
0
0
902
0
690
0
0
1 592
0
0
0
60 000
0
30 188
0
0
90 188

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.

Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

072111

Egészségügyi alapellátás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Összesen:

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.

076062

289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.

104051

298.
299.

106020

Működési kiadás összesen
Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés,
rágcsálóirtás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

102031

Időskorúak nappali ellátása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

104030

Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i
segély gyermek jogán)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
(telep. tám.-lakhatáshoz kapcs.)
Személyi juttatás

13

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 988
0
0
11 988

0
0
0
0
0
0
0
0
1 512
0
0
0
0
1 512
0
0
0
12 548
0
0
0
0
12 548

0
0
0
9 309
1 802
0
0
0
11 111
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 420
0
0
4 420

0
202
49
9 958
1 802
0
0
0
12 011
0
0
0
902
0
0
0
0
902
0
0
0
0
0
4 420
0
0
4 420

0
0
0
0
0
0
0
2 000
2 000

0
0
0
0
0
0
0
2 000
2 000

0
0

0
0

300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.

107060

325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.

107060

Működési kiadás összesen
Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély
(önkormányzati segély)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

107060

Települési támogatás-gyógyszerkiadás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély
segély temetési kiadásokra)

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Egyéb szoc.pénzbeli ell. - köztemetés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

107060

Egyéb szoc.természetbeni ellátás - közgyógy
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

107060

0
0
0
0
0
28 080
28 080

0
0
0
0
0
0
0
4 000
4 000
0
0
0
0
0
0
0
5 800
5 800

0
0
0
0
0
0
0
4 000
4 000
0
0
0
0
0
0
0
5 800
5 800

0
0
0
0
0
0
0
5 000
5 000
0
0
0
0
0
0
0
3 000
3 000
0
0
0
0
0
0
0
75
75
0
0
0
0
0
0
0
2 700
2 700

0
0
0
0
0
0
0
5 000
5 000
0
0
0
0
0
0
0
3 000
3 000
0
0
0
0
0
0
0
75
75
0
0
0
0
0
0
0
2 700
2 700

(önkorm-i

Személyi juttatás

107060

0
0
0
0
0
28 080
28 080

Egyéb szoc.pénzbeli ell. - idősek
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
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361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.

061030

406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.

041237

Lakáshoz jutást segtítő támogatások lakáskölcsöne és elemi kár

Fiatal házasok

Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

107054

Családsegítés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék

0
0
0
0
0
0
0
8 000
8 000
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 772
2 866
13 774
0
0
0
0
27 412
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
8 647
0
0
8 647
0
10 772
2 866
13 774
0
0
0
0
27 412
0
53 888
7 276
864
0
0
0
0
62 028

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

086020

Helyi közösségi tér biztosítása-IKSZT
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

041237

Közfoglalkoztatás-menedzsment
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

041233

Hosszabb közf.-egyéb közf.16.06 hónaptól foglalk.
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 2014-ről áthúzódó
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

041237

Asztalos közmunka 2014-ről áthúzódó
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
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422.
423.

Ellátottak pénzbeli juttatása

424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.

041233

433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.

041237

442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.

041233

451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.

041237

Működési kiadás összesen
Rövid távú közmunka 2015-ről áthúzódó(15.11.0116.02.29,15.12.31-16.06.29.)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Belvíz, mg, mg-i út, közút, helyi s. közmunka 2015-ről
áthúzódó
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek
művelése - dologi)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Közfoglalkoztatás 2016-ban induló(mg., közút, bio, helyi
sajátosság, mg-i földút, belvíz, hulladék és útőr)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

081030

Sportlétesítmények működtetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

081061

Fürdő
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

081045

Szabadidősport tevékenység támogatása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
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0
0

0
0

0
37 135
5 014
2 156
943
0
0
0
45 248

0
35 124
4 466
2 156
3 502
0
0
0
45 248

0
67 113
9 060
0
0
0
0
0
76 173

0
67 113
9 060
0
0
0
0
0
76 173

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
218 349
29 478
57 815
0
0
0
0
305 642
0
0
0
0
0
6 000
0
0
6 000
0
0
0
9 890
0
36 367
0
0
46 257
0
0
0

0
218 349
29 478
57 815
0
0
0
0
305 642
0
0
0
0
0
6 000
0
0
6 000
0
0
0
9 890
0
36 367
0
0
46 257
0
0
0

481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.

Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

084031

Civil szervezetek támogatása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

086090

Működési kiadás összesen
Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv.
sportnap, Kihívás n.)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

013320

Köztemető fenntartás és működtetés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Egyéb máshová be nem sorolható tevékenység
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

Összesen:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
13 000
0
0
13 000
0
0
0
0
0
7 840
0
0
7 840

0
0
0
2 000
0
0
0
0
2 000
0
0
0
4 728
0
4 200
0
0
8 928
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
361 911
53 888
332 125
505 429
153 325
0
58 655
1 465 333
1 465 333

0
0
0
3 671
0
206
0
0
3 877
0
0
0
4 728
0
4 200
0
0
8 928
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
414 170
60 713
394 294
551 442
172 401
0
50 655
1 643 675
1 643 675

7. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2016. évben

A
megnevezés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Polgármesteri alap
Kitüntetési alap
Civil alap
Sport alap
Idegenforgalmi alap
Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt és Túró 4700, Aug. 20. 1000 nemzeti
ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150…stb)
Rádió Sun részére pénzeszközátadás
GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM
GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás
Talajterhelési díj
Kállai adomány
Körös szögi Kistérség 2016. évi hj.(476+184)
Körös szögi Kistérség 2016. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer
Körös szögi Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj. (5099+áfa)
IKSZT működési plusz igény
Oktatási vagyon működtetése dologi tartalék
Belső ellenőri feladatok
Önkormányzati ingatlanok karbantartására
Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e
Nyomda Múzeum tám.
Egyéb közfoglalkoztatás önerő
Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec L.840, Lehóczkyné 681)
Labor működésének támogatása
Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egyesület támogatás megelőlegezés
2017. évi XIX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál megrendezésére
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció

Működési céltartalék összesen
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adatok ezer forintban
B
C
2016. eredeti ei. 2016.III.mód.ei.
600
230
400
400
4 990
550
13 000
0
3 200
320
6 200
240
4 047
1 500
500
10 000
660
1 625
6 476
4 600
10 000
2 700
5 000
3 000
900
2 460
1 521
5 400
1 371
0
1 242
91 632

0
0
0
1 500
500
9 850
0
0
3 173
0
10 000
260
5 000
3 000
0
2 460
681
999
0
500
0
39 423

8. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
2016. évi fejlesztési kiadások részletezése

A
megnevezés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Felújítások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Járda felújítás
Buszmegállók felújítása (Stop, Bajcsy)
Vízmű rekonstrukciós munkák
Pájer Kemping tetőteres faház tetőhéjazat felújítása
Rózsahegyi energetikai tervdokumentáció
Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása
Mirhóháti 11. felújítása
Kner téri szökőkút felújítása
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Határ Győző Városi Könyvtár
Informatikai eszközök felújítása
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Katona J.Műv.ház tető és csatorna javítás
Városi Egészségügyi Intézmény
Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen
Beruházások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Népliget és Erzsébet liget rendezése
Parkosítás
Gyalogátkelőhely építés(Öregszőlő)
Útbaigazító, tájékoztató táblák kihelyezése
Közlekedés biztonsági felmérés, javítás
Közvilágítási hálózat bővítése
Köztemetők körbekerítése
Ünnepi díszvilágítás
Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása
Ipartelep úton kerékpárút építés
Informatikai fejlesztés, szerver csere
Térfigyelő kamerarendszer beszerzése
Sport infrasturktúra fejlesztése
TOP és egyéb pályázati előkészítés, tervezés
Gyepmesteri telep fejlesztése
Játszótér építése
Zöldterület kezelés fejlesztése
Közbeszerzési díjak
Bánomkerti záportározó rendezése
E-közmű nyilvántartás készítés
Infokommunikációs helyi gazdaság támogatási program
Gyomai szabadstrand rendezése
Selyem út 124. fűtés és vizesblokk átalakítása
Selyem út 124. elektromos hálózat felújítása
Könyvtár kialakítás és vagyon ellentételezés
Gépkocsi beszerzés
Hatház utcai átjáró védőkorlát csere
Kapcsolószekrény beszerzés szivattyútelep üzemeltetése
Autóbusz pályaudvar tervezése
Kodálytól Hídfőig kerékpárút építés csapadékvíz elvezető csatorna terv
Öregszőlői ivóvízhálózat bővítése
Öregszőlői útalap építés vagy saját erő
Rózsahegyi energetikai tervdok.
Zöldpark Kft. tőkeemelés
Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése (Közműv.érdekeltségnövelő támogatás önerő)
Közmunka programok kis-, nagyértékű tárgyi eszk., jármű besz.és egyéb beruházás
Ipari park telekvásárlás
Területvásárlás
Műfüves pálya kialakítása
TOP 1.4.1.A foglalkoztatás és életminőség javítása projekt -Óvoda épület bővítése
Rózsakert Idősek Otthona és Hősök tere parkoló építése, úttervek
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal-irodabútor, és kisértékű te. beszerzés
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adatok ezer forintban
B
C
2016. eredeti ei. 2016.III.mód.ei.
0
0
25 250
70 689
8 000
8 000
1 500
1 500
12 000
45 063
0
430
0
2 496
0
9 450
3 400
3 400
350
350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25 250
70 689
0
0
0
0
1 500
1 500
1 500
1 500
2 500
1 982
500
500
2 000
2 000
5 000
5 000
5 000
5 000
2 500
2 500
2 000
2 000
500
500
11 080
11 080
3 600
3 600
15 000
15 000
30 000
25 191
12 000
0
5 000
5 840
5 000
5 000
500
500
0
0
1 000
1 000
1 000
1 000
1 900
1 470
600
600
0
0
18 000
18 093
3 500
5 100
2 300
2 300
935
1 870
1 778
1 778
331
331
3 000
3 000
6 000
0
2 496
0
2 500
2 500
1 080
1 080
24 802
24 802
0
4 000
0
1 500
0
8 405
0
1 207
0
1 905
850
3 750

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Határ Győző Városi Könyvtár (kisértékű tárgyi eszk.besz.)
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Szent Antal Népház
Városi Egészségügyi Intézmény
Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen
Egyéb felhalmozási kiadások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás

Települési szeméttelep rekultivációs pogram a Körös-szögben tagi hozzájárulás
KÖZOP kerékpárút ép.támogatás visszafizetése
Rózsakert Idősek Otthona felújításánál támogatás visszafizetése
Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat tám.és önerő átadása Társulás részére
TOP 4.2.1.Blaha u.2-6. Idősek Otthona felújítás tervre pe.átadás Társulásnak
Család és gyermekjóléti Központ kialakítása pályázati tám.átadása Társulás részére
Járási hivatal tetőfelújítására pénzeszköz átadás
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Első lakáshozjutók támogatása
TDM pályázat (GINOP-1.3.4-15) önkormányzati önerő (nyertes pályázat esetén)
Liget Fürdő tender és kiviteli terv elkészítésére pénzeszközátadás
Szennyvízcsatlakozás pályázat lakosság részére
Környezetvédelmi alap
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása-lakáshitel, elemi kárra
Felhalmozási céltartalék
Fürdő pályázat saját erő
Öregszőlő településképének javítása, középület korszerűsítés pályázat önerő
Kondoros Önkormányzattól átvett pénzeszköz-Belvíz III.maradvány elszám. 9801 E Ft
Kis B.Iskola sportudvar fejlesztés 3518 E Ft, járdafelújítás 5279 E Ft pályázat önerő
Étkeztetési fejlesztések támogatása pályázat saját erő
Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiák (CLLD) pályázat saját erő
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önerő összege
TOP és egyéb pályázati saját erő
Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen
Finanszírozási kiadások
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
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200
0
0
0
177 452
0
0
12 268
4 137
1 282
2 595
32
2 222
0
2 000
0
9 993
0
3 659
0
2 334
4 000
0
234 879
10 000
0
0
0
0
0
0
224 879
257 140
0
0

680
318
377
5 615
181 374
0
0
15 119
4 137
1 282
2 595
32
2 222
286
2 000
2 565
12 673
1 500
3 659
1 180
2 334
4 000
6500
224 333
8 820
5 645
6 601
8 797
1 671
0
1 500
191 299
258 625
0
32 988

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2016. szeptember 21-i ülésére
Tárgy:

Önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület nevek módosítása (5.
forduló)
Megyeri László aljegyző
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

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

A Képviselő-testület 2016. augusztusi ülésén tárgyalta 4. fordulóban az önkényuralmi rendszerekhez köthető
közterület nevek módosításának kérdését.
A júniusi ülésen, a közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló 15/2013. (V.10.) önkormányzati
rendelet 4. § (2) b) pontjában foglaltak szerint elrendelt postai úton eljuttatott kérdőíves konzultációs megkeresés
eredményeként úgy döntött, hogy a Dobi István utca nevét Dob utca megnevezésre módosítja november 1-től.
A Micsurin utca nevének módosítása kérdésében az a döntés született, hogy ismét írásban kell megkeresni a
Micsurin utca lakóit az általuk támogatott megnevezés kiválasztása érdekében. A lakosok által támogatható nevek
közül a válaszlapon már csak kettőt kell feltüntetni: a Borostyán utca és a Tímár Máté utca megnevezést.
A fent ismertetett előzmények részletinformációhoz olvassák el a következő előterjesztéseket:
2016. júniusi ülés 5. napirendi pont:
http://www.gyomaendrod.hu/file/219227/eZyt8vbLGjXNJZpe
2016. augusztusi ülés 13. napirendi pont
http://www.gyomaendrod.hu/file/219325/KDnHxaVrZDhmPhfD
Tisztelt Képviselő-testület!
2016. szeptember 5-én levélben kerestük meg 99 Micsurin utcai nagykorú lakost. A levélben tájékoztatva lettek arról,
hogy a tárgybani Képviselő-testületi döntés értelmében megváltozik utca neve. Az utca nevének kiválasztása
érdekében a mellékelt szavazólapon nyilatkozhattak arról, hogy az előzetesen, a lakosok által valamilyen formában
támogatott 2 névjavaslat közül melyiket támogatják. A visszaküldési határidőként 2016. szeptember 15-e volt
megjelölve.
A visszaérkezett szavazólapok megoszlása naponként:
2016. szeptember 7.
2016. szeptember 8.
2016. szeptember 9.
2016. szeptember 10.
2016. szeptember 11.
2016. szeptember 12.
2016. szeptember 13.
2016. szeptember 14.
2016. szeptember 15.
Összesen

Posta

Személyes
5
0
15
0
2
1
0
0
0
0
0
6
2
51
0
1
0
0
24
59

A borítékok bontására és a számlálásra 2016. szeptember 15-én került sor.
A számlálás eredménye:
Beérkezett tehát 83 boríték, amelyben 83 szavazólap volt található.
Utcánkénti eredmények:
Micsurin utca
Összes megkérdezett

99
Szavazat

Az összes
megkérdezett %-a
73
88,0%

A szavazók %-a

Borostyán utca
5

73,7%

Tímár Máté
Érvénytelen szavazat (mindkét nevet megjelölték)
Összes szavazat:

7
3
83

8,4%
3,6%
100,0%

7,1%
3,0%
83,8%

A válaszleveles lakossági konzultáció eredménye alapján azt javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy a Micsurin
utca közterület megnevezését Borostyán utca megnevezésre módosítsa 2016. november 1. napjától. A módosítás
hatálybalépés időpontját az országos népszavazás miatti közterület névmódosítási moratórium indokolja.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Micsurin utca közterület elnevezés módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési 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 Borostyán utca megnevezésre módosítja 2016. november 1. napjától.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
Ügyiratszám:

I. 34-7/2016.

Ügyintéző:
Telefon:

Megyeri László
66-581-236

Tárgy: Megismételt vélemény nyilvánítás közterület elnevezésről
Hiv. szám:
Melléklet:

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

Tisztelt Hölgyem!
Ez év júliusában már egyszer megkerestem Önt azzal, hogy nyilvánítson véleményt a
Micsurin utca tervezett új nevéről.
Erre azért került sor, mert egy 2012-es törvénymódosítás kimondta, 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.
A Képviselő-testület 2016. júniusi ülésén úgy döntött, hogy a Dobi István és a Micsurin utca nevét kell megváltoztatni. Az önkormányzat a Micsurin utca új nevének a Dr.
Tóth Elek utca vagy a Tímár Máté utca megnevezést javasolta az utca lakóinak. Júliusban tehát erről dönthettek Önök.
Az utca megkeresett 101 nagykorú lakója közül 40-en küldték vissza a szavazólapot.
Ebből 3 személy a Dr. Tóth Elek nevet, 23 fő a Tímár Máté nevet, míg további 14 személy a régi név támogatásától a Rozmaring névig 8 féle javaslatot támogatott.
A szavazás lezárultát követően, még az augusztus 31-ei Képviselő-testület ülés előtt a
Micsurin utca 47 lakójának képviseletében benyújtottak egy aláírás gyűjtő ívet, melyen az aláírók kérték, hogy az utca új neve a Borostyán utca legyen.
A 47 személy közül 10 személy volt, aki a válaszlevélen a régi utca nevét támogatta és
6 fő volt aki a Tímár Máté nevet. Az aláírók között 31 volt azoknak a száma, akik a
postán kiküldött válaszlapon nem szavaztak, de az aláírásukkal a Borostyán nevet támogatták.

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

Szeretném tájékoztatni, hogy a közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről
szóló 15/2013. (V.10.) helyi önkormányzati rendelet szabályai szerint utca névadási
kérdésben a lakossági vélemény kinyilvánításának demokratikus eszközei a választói
fórum, a postai úton eljuttatott kérdőíves konzultáció, vagy különösen indokolt esetben helyi népszavazás.
A döntéshozó a kialakult helyzetben nem tekinthetett el attól, hogy 40 ember élt a
helyi jogszabály adta demokratikus vélemény nyilvánítás lehetőségével, de nem
hagyhatta figyelmen kívül annak a 47 embernek a véleményét sem, akik nem a formális úton, de mégis véleményt nyilvánítottak.
Mindezekre tekintettel a Képviselő-testület az augusztusi ülésén úgy döntött, hogy
ismét megkeresi az utca lakóit egy újabb szavazási fordulóra, úgy, hogy a szavazó
lapon már csak a Tímár Máté vagy a Borostyán megnevezésből választhatnak. A végső döntésénél ennek a szavazásnak az eredményét veszi csak figyelembe.
E levelemmel együtt ismét eljuttatunk Önnek egy szavazólapot. Ezen kizárólag csak
két névjavaslat szerepel.
A szavazólapon nyilváníthatja ki azt, hogy a névjavaslatok közül melyiket támogatja.
Kérem, hogy a kiválasztott név utáni körben elhelyezett egymást metsző vonallal szíveskedjék jelezni a támogatási szándékát. Érvénytelen lesz a szavazata, ha
egyik körben sem, vagy mindkettőben helyez el X vagy
egyéb véleményt és javaslatot nem tudunk figyelembe venni.

+

jelet. A lapokra írt

A szavazólapot a mellékelt válaszborítékban térítésmentesen adhatja fel a címünkre.
Kérem, véleményével segítse a döntéshozókat abban, hogy megtalálják az Önöknek is
megfelelő új utcanevet. A kitöltött szavazólapot legkésőbb 2016. szeptember 15-éig
szíveskedjék visszajuttatni az önkormányzati hivatalunkba.

Gyomaendrőd, 2016. szeptember 14.

Üdvözlettel:

Toldi Balázs
polgármester

2. oldal

SZAVAZÓLAP
a Micsurin utca közterület új elnevezéséről
Visszaküldendő 2016. szeptember 15-ig

Alulírott «nev» «nev1» «nev2»
«irsz» «varos» «utca» «hsz». szám alatti lakos
szavazatommal a Micsurin utca új nevének
a következő elnevezést támogatom

Borostyán utca



Tímár Máté utca



A javaslatra szavazni a név melletti körben elhelyezett
egymást metsző két vonallal lehet, például:  vagy 

Gyomaendrőd, 2016. szeptember ……..

_________________________
aláírás

3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2016. szeptember 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntések
Nyíri Szmolár Eszter
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Véleményező bizottság:
Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi hulladékgazdálkodásunk szervezését befolyásoló jogszabályi rendelkezések alapján új helyi rendelet
megalkotása javasolt. A hulladékgazdálkodásban egyre nagyobb teret nyer az elkülönített gyűjtés, melyhez már
eszközök is, valamint az eszközök működtetését biztosító finanszírozási forrás is rendelkezésre áll. A
nagymértékben kiterjesztett szolgáltatás rendszerét helyileg szükséges szabályozni, a jelenleg hatályos rendelet már
nem alkalmas további átalakításra. Az új rendelet megalkotásával célunk a közszolgáltatás biztonságos ellátásának
megalapozása, az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltak végrehajtása.
A helyi rendeletünk legutóbbi módosítása a közszolgáltató kilétére vonatkozott, az új rendelet ezen nem változtat.
Augusztus 1-je óta szolgáltat Gyomaendrődön az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft., melynek alvállalkozója az
önkormányzati tulajdonban lévő Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft., így a szolgáltatásban
fennakadás nem volt, sőt a közszolgáltatás bővült az OHKT iránymutatásai, illetve a hatályos jogszabályok
elvárásainak megfelelően.
A helyi szabályozás "reformálásával" párhuzamosan zajlik a szolgáltatás közbeszerzés útján történő előkészítése is,
melyet nyílt közbeszerzési eljárás keretében kívánunk megvalósítani.
A rendelet tervezetet első körben történő Képviselő-testületi jóváhagyása után a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja szerinti ill. 48. § (3) bekezdésben foglalt
véleményezési eljárás megindul. A véleményezői jogkörben lévő szervektől érkező válaszok tükrében kerül végleges
jóváhagyásra a rendelet.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdésében foglalt előzetes hatásvizsgálat, valamint
indoklás jelen előterjesztés melléklete.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, döntés jóváhagyására!
Melléklet „A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról” szóló …./2016.
(……..) önkormányzati rendelettervezethez
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. társadalmi hatásai:
A tervezet a társadalomra építő jellegű hatással bír. Az új rendelet részletesen szabályozza az Országos
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben (a továbbiakban OHKT) meghatározottak alapján az elkülönítetten
gyűjtött hulladékok szállításának rendszerét. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos Európai Uniós normák
teljesítése érdekében nagymértékű társadalmi összefogásra van szükség, melyre ösztönző hatással bír a rendelet
tervezet.
II. gazdasági, költségvetési hatásai:
A lakosság számára a rendelet tervezetnek gazdasági hatása nincs, a közszolgáltatási díj nem változik.
A közszolgáltató az eddigiekhez képesti többletvállalása valójában nem többletvállalás, hanem a hulladékról szóló
törvényben és végrehajtási rendeleteiben, illetve az OHKT-ben foglaltak végrehajtása. Ezen felül pályázati úton
beszerzett eszközöket kellett rendszerbe állítani.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a jogszabályi rendelkezések végrehajtása, a közszolgáltatás biztonságos
ellátása érdekében szerződött jelenlegi közszolgáltatójával, mely az előzetes vizsgálatok szerint jogosult a
szükséges források lehívására, így az Önkormányzat hulladékgazdálkodással kapcsolatos kiadásainak csökkenése
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várható.
III. környezeti következményei:
Magyarországon egy év alatt közel 4 millió tonna hulladék keletkezik (két „Gellért-hegynyi”). Az Európai Uniós
normák átültetése a hulladékról szóló törvény átmeneti rendelkezései közé beépítésre kerültek:
1. 2020. december 31-ig a háztartási, valamint a háztartásihoz hasonló hulladék részét képező papír-, fém-,
műanyag- és üveghulladék újrahasználatra előkészítésének és újrafeldolgozásának együttes mértékét a képződött
mennyiséghez viszonyítva tömegében országos szinten legalább 50%-ra kell növelni.
2. A települési hulladék részeként lerakásra kerülő biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséget - a települési
hulladéklerakóban évente lerakott hulladék mért összetételét és az összetevők tömeg szerinti megoszlását alapul
véve - az 1995-ben országos szinten képződött, a települési hulladék részét képező biológiailag lebomló
szervesanyag-mennyiséghez képest 2016. július 1-jéig 35%-ra, azaz 820 000 tonna alá kell csökkenteni.
3. 2020. december 31-ig a nem veszélyes építési-bontási hulladék - a föld és a kő kivételével - újrahasználatra
előkészítésének, újrafeldolgozásának és egyéb, anyagában történő hasznosításának - ideértve a feltöltési
műveleteknél más anyagok helyettesítésére használt hulladékot - együttes mértékét a képződött mennyiséghez
viszonyítva tömegében országos szinten legalább 70%-ra kell növelni.
Az OHKT-ben foglalt célok:
- A hulladékok lerakással történő ártalmatlanításának háttérbe szorítása.
- A hulladékból minél több haszonanyag kinyerése.
- A hulladék energetikai hasznosításának előtérbe helyezése.
- A meglévő infrastruktúra kihasználása, fejlesztése.
- A biológiailag lebomló hulladék (zöld hulladék) kezelésének, komposztálásának megoldása.
Jelen rendelettervezettel az önkormányzat a fentiekben foglaltak megvalósítását, a környezet nagyarányú
megóvását, védelmét kívánja szolgálni.
IV. egészségi következményei:
A rendelettervezetnek egészségügyi következményei nem várhatóak.
V. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A szabályozás okán a közszolgáltatónál és a Koordináló szervezetnél az adminisztratív terhek növekedése várható.
VI. megalkotásának szükségessége:
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer állami újraszervezése indokolja.
VII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A helyi szabályozás módosításának elmaradása jelentős minősítésbeli illetve gazdasági hátrányba sodorná a
jelenlegi Közszolgáltatót.
VIII. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nincs szükség egyéb személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek meghatározására.
INDOKOLÁS A RENDELETTERVEZETHEZ:
Jelen rendelettervezettel Gyomaendrőd Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hazai
jogszabályok, az Országos Hulladékgazdálkodási Terv, az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási
Tervben foglaltak megvalósítását kívánja szolgálni.
A rendelettervezet az eddig hatályos helyi rendeletben foglaltakon túl az alábbiakat rögzíti részletesen:
1. Az elkülönítetten gyűjtött (papír, műanyag, fém, biológiailag lebomló zöld) hulladékokra vonatkozó szabályokat;
2. A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásának rendjét;
3. A belterületi üdülő ingatlanokra vonatkozó rendelkezéseket;
4. A lomtalanítás megújult rendszerét;
5. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott koordináló szervezettel (a továbbiakban
Koordináló szerv) kapcsolatos, díjfizetésre, számlázásra, elszámolásra vonatkozó rendelkezéseket.
A közszolgáltató minősítéséről, megfelelőségéről szóló jogszabály alapján a közszolgáltató minősítésének,
megfelelőségének, és nem utolsó sorban kifizetésének egyik mérföldköve az önkormányzati rendszer szabályos
működése.
Jelen rendelettervezet a pályázatok során beszerzett rendszerelemek beüzemelésével együtt, az elkülönített
hulladékgyűjtés újabb elemeinek beépítésével a helyi szabályozási rendszerét is reformálja.
Gyomaendrőd, 2016. szeptember
Nyíri-Szmolár Eszter sk.
köztisztviselő
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Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendelettervezet I. forduló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
szóló rendelettervezetet (második fordulós tárgyalásra) az alábbiak szerint.
Egyben kérje fel a Jegyzőt, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §
(2) bekezdés c) pontjában valamint a 48. § (3) bekezdésben foglalt véleményezési eljárás keretében, a
véleményezői jogkörben eljáró szervektől érkező válaszokat követően terjessze elő végleges jóváhagyásra a
rendelet tervezetet, a soron következő Testületi ülésre.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……/ 2016. (……) önkormányzati rendelete a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a)-b) és d)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2)
bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Békés Megyei Önkormányzat, a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1.

Általános rendelkezések

1. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) helyi hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást szervez, melynek keretében a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételéről, gyűjtéséről,
elszállításáról, kezeléséről kötelező közszolgáltatás útján gondoskodik.
(2) E rendelet hatálya kiterjed
a) Gyomaendrőd Város közigazgatási határain belüli valamennyi ingatlanhasználóra,
b) az 1. melléklet szerinti közszolgáltatóra,
c) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékgyűjtésre, szállításra, kezelésre,
d) Gyomaendrőd Város közigazgatási határain belül a 2. mellékletben foglalt közszolgáltatási területekre.
2. § Az Önkormányzat az 1. § (1) bekezdésében meghatározott feladatainak ellátása, az Országos
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltak végrehajtása érdekében együttműködik az állami
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott koordináló szervezettel (a továbbiakban Koordináló szerv)
valamint a közszolgáltatóval.
2.

Közszolgáltatási szerződés

3. § (1) A hulladékról szóló törvényben és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározott
célok elérése érdekében a közszolgáltatást a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről
szóló törvényben meghatározott minősítési engedéllyel (a továbbiakban: minősítési engedély) és a hulladékról szóló
törvényben elrendelt megfelelőségi véleménnyel rendelkező, az 1. mellékletben szereplő gazdasági szereplő végzi
az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján, mint közszolgáltató.
(2) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására igénybe vett alvállalkozóját az 1. melléklet 2.
pontja tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt szerződésnek tartalmaznia kell:
a) a közszolgáltatási tevékenység pontos meghatározását;
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b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok elkülönítetten gyűjtött részére vonatkozó
meghatározását;
c) a közszolgáltatás időbeli, területi hatályát;
d) a közszolgáltatás minőségi ismérveit;
e) a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket;
f) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit, módszereit a Koordináló szervvel való együttműködés rögzítésével;
g) hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére vonatkozó módszer leírását, valamint a díjkövetelés
érvényesíthetőségi feltételeit a Koordináló szerv közreműködésének rögzítésével;
h) a Közszolgáltató által ellátható egyéb, bevétel megszerzésére irányuló tevékenységek és azok elszámolási
szabályait;
i) a Közszolgáltató pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai tevékenységének, költség-hatékony gazdálkodásának
ellenőrizhetőségét, átláthatóságát biztosító előírásokat;
j) az Alvállalkozók, a teljesítésben közreműködők igénybevételét;
k) a szerződés módosításával kapcsolatos rendelkezéseket;
l) a szerződés megszűnésével kapcsolatos rendelkezéseket;
m) a bizalmas adatkezelésre vonatkozó szabályokat.
3.

A közszolgáltatóra vonatkozó rendelkezések

4. § (1) A közszolgáltató a keletkezett települési hulladékot e rendeletben foglaltak szerint köteles rendszeresen
elszállítani és annak kezeléséről, továbbá ártalmatlanításáról a szakmai, környezetvédelmi szabályok betartásával
gondoskodni.
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó kommunális hulladék kezelése, illetve ártalmatlanítása a
Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Kft. (5500 Gyomaendrőd, Tanya. 104.; 0130/15. hrsz.) területén történik.
(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék kezelése a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft (5500
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.; 3741/13 hrsz.) telephelyén történik.
5. § Amennyiben a települési hulladék gyűjtésére előre nem látható rendkívüli ok miatt az erre kijelölt napon nem
kerülhet sor, a közszolgáltató köteles az önkormányzat felé jelenteni, az elmaradt szolgáltatást 24 órán belül vagy az
akadály elhárulását követően haladéktalanul elvégezni.
6. § (1) A közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladékot tartalmazó zsákok és edények tartalmát az elszállítást
megelőzően ellenőrizheti.
(2) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás keretében megtagadhatja a mind a települési vegyes, mind az
elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítását, ha:
a) az nem a rendszeresített vagy a közszolgáltató által el nem fogadott gyűjtőedényben kerül elhelyezésre;
b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal
együtt nem gyűjthető, szállítható, illetve ártalmatlanító;
c) az a közterületre kihelyezett gyűjtőedény mellé ömlesztett módon kerül elhelyezésre;
d) az elkülönítetten gyűjtésre szolgáló zsákban vagy edényben nem elkülönítetten gyűjtendő hulladék került
elhelyezésre.
4.

Az ingatlantulajdonosokra vonatkozó rendelkezések

7. § (1) A kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében jogviszony a közszolgáltató és az
ingatlanhasználó között létrejöhet
a) a közszolgáltatás első igénybevételével;
b) ha a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó 3. melléklet szerinti felajánlást biztosítja;
c) az ingatlanhasználó és a közszolgáltató között létrejövő, a kötelező közszolgáltatás igénybevételéről szóló
szerződés megkötésével a 4. mellékletben foglalt tartalommal.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szerződésben meg kell jelölni:
a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját;
b) a teljesítés helyét;
c) az ingatlanhasználó rendelkezésére álló, vagy rendelkezésre bocsátott gyűjtőedény fajtáját, űrtartalmát és
darabszámát;
d) a gyűjtés időpontját;
e) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, az ingatlanhasználó igényei szerinti további többletszolgáltatást és annak
a hulladékgazdálkodást szabályozó törvényben nevesített koordináló szervezet (a továbbiakban: Koordináló szerv)
felé történő megfizetésének díját;
f) a közszolgáltatási díj Koordináló szerv felé történő megfizetésének módját;
g) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit;
h) a házhoz menő elkülönített települési hulladék gyűjtés feltételeit.
8. § (1) Az ingatlanhasználó a hulladék gyűjtése és tárolása során köteles
a) a gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban a közterületen, a
gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni legkésőbb 6:00 óráig;
b) úgy eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne
veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne
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károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja;
c) törekedni a keletkező hulladék mennyiségének csökkentésére;
d) az elkülöníthető települési hulladékot elkülönítve gyűjteni.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott időpont után kihelyezett gyűjtőedény ürítésének és a hulladék
elszállításának elmulasztása a közszolgáltatónak nem róható fel.
(3) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot a vegyes hulladéktól
elkülönítve gyűjti és
a) a gazdálkodó szervezet kivételével az ingatlanhasználó a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott és
megjelölt zsákban vagy edényben elkülönítetten gyűjtött hulladékot a közszolgáltatás keretében a közszolgáltató
részére átadja;
b) a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött hulladéknak kezeléséről a hulladékról szóló
törvényben meghatározottak szerint gondoskodik, így e hulladékot a közszolgáltató részére is átadhatja.
5.

Személyes adatok kezelése

9. § (1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok közül a
szolgáltatást igénybevevő természetes személyek (a továbbiakban: szerződő fél) személyazonosító adatai közül:
a) a nevét,
b) a születési helyét és idejét,
c) az anyja nevét,
d) a szerződő fél lakóhelyének, továbbá tartózkodási helyének címét kezelheti.
(2) Az adatkezelés célja a szerződő fél és a részére nyújtott szolgáltatás, a szolgáltatás mennyiségének,
ellenértékének és az ellenérték kiegyenlítésére vonatkozó adatok nyilvántartása.
(3) A (2) bekezdésben foglalt cél érdekében a személyes adatok és a szolgáltatás tárgya e célra generált technikai
azonosítóval összekapcsolható.
(4) Az adatkezelést úgy kell kialakítani és végezni, hogy annak tartalmát csak az arra jogosultak ismerhessék meg.
(5) Az adatkezelést kizárólag a szolgáltatóval munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
álló személy végezheti.
(6) A személyes adatok kizárólag a szerződéses jogviszony időtartama alatt kezelhetők. A jogviszony megszűntével
a személyes adatokat haladéktalanul meg kell semmisíteni.
6.

A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásának rendje

10.§ (1) A természetes személy ingatlanhasználó – a 2. mellékletben szereplő zsákos gyűjtésű területek kivételével
– a települési vegyes hulladék gyűjtésére, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, az ingatlanhasználó
igényeihez mért űrmértékű
a) kormányrendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén 60 literes,
b) 80 literes,
c) 120 literes,
d) 240 literes,
e) 660 literes,
f) 1100 literes
fém vagy műanyag gyűjtőedényt vehet igénybe.
(2) Nem természetes személy ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére, a közszolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített, az ingatlanhasználó igényeihez mért űrmértékű
a) 80 literes,
b) 120 literes,
c) 240 literes,
d) 660 literes,
e) 1100 literes,
f) 5000 literes
fém vagy műanyag gyűjtőedényt vehet igénybe.
(3) A közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő méretű
és számú gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos saját maga biztosítja, vagy a közszolgáltatót külön kérelmére, térítés
ellenében a kérelem kézhezvételétől számított tizenöt napon belül rendelkezésre bocsátja.
(4) A 2. mellékletben jelzett zsákos gyűjtésű területeken a települési vegyes hulladékra vonatkozóan a
közszolgáltató heti rendszerességgel, az általa megadott ürítési napon zsákos hulladékgyűjtést végez.
(5) A (3) bekezdés szerinti gyűjtés alkalmával a zsákokat kizárólag a közszolgáltató által megadott ürítési napon
szabad a közterületen elhelyezni.
(6) A (2) bekezdés f) pontjában meghatározott gyűjtőedény ártalmatlanítása külön megállapodás alapján történik.
11.§ A természetes személy ingatlanhasználó részére – a 2. mellékletben szereplő zsákos gyűjtésű területek
kivételével – az elkülönítetten gyűjtött hulladék (műanyag, fém) gyűjtésére a közszolgáltató által rendelkezésre
bocsátott és a közszolgáltató azonosító jelével ellátott sárga színű zsák szolgál.
12. §(1) A természetes személy ingatlanhasználó részére – a 2. mellékletben szereplő zsákos gyűjtésű területek
kivételével – az elkülönített gyűjtött biológiailag lebomló (zöld) hulladék gyűjtésére, a közszolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített, a közszolgáltató által rendelkezésekre bocsájtott, az ingatlanhasználó
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igényeihez mért űrmértékű
a) 120 literes,
b) 240 literes,
c) 1100 literes
műanyag gyűjtőedény (a továbbiakban bio gyűjtőedény) szolgál.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt bio gyűjtőedényt az ingatlanhasználó átveszi és a birtokbavételt aláírásával igazolja, a
kárfelelősség egyidejű vállalásával.
(3) Az ingatlanhasználó sajátjaként köteles gondoskodni az általa birtokba vett bio gyűjtőedény rendeltetésszerű
használatáról, őrzéséről, rendszeres tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, valamint az edényzet környezetének tisztán
tartásáról.
(4) A bio gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárért az
ingatlanhasználó a polgári jog szabályai szerint felel. A jogviszony bármely okból való megszűnése esetén az
ingatlanhasználó – amennyiben a közszolgáltató és az ingatlanhasználó eltérően nem egyeznek meg – köteles a bio
hulladék edényt a közszolgáltató részére visszaszolgáltatni.
(5) A természetes személy ingatlanhasználó a 2. mellékletben szereplő valamennyi területen a biológiailag lebomló
(zöld) hulladék gyűjtésére, a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott és a közszolgáltató azonosító jelével
ellátott biológiailag lebomló zsákot is igénybe vehet. A biológiailag lebomló (zöld) hulladék mennyisége gyűjtési
naponként nem haladhatja meg a közszolgáltató által rendelkezésre bocsájtott zsák űrtartalmát.
13. § A természetes személy ingatlanhasználó az általa elkülönítetten gyűjtött hulladékot hulladékgyűjtő pontra,
hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre, vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő létesítménybe
szállíthatja és ott a jogosultnak átadhatja, feltéve, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat egyébként a
koordináló szerv részére megfizette, korábbi hulladékgazdálkodással kapcsolatos tartozása nincsen, továbbá a
hulladékot hulladékgyűjtő szigeteken található gyűjtőedényben elhelyezheti.
14. § Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló
edényekben és zsákokban nem elhelyezhető egyéb települési szilárd hulladékokat a rendelet 5. mellékletében
meghatározott módon köteles elhelyezni.
15.§ (1) A közszolgáltató – az általa meghatározott gyűjtési napokon – a 2. melléklet I. pontja szerinti területeken
a) a háztartási vegyes hulladékot tartalmazó edényeket hetente két alkalommal;
b) a biológiailag lebomló (zöld) hulladék részét képező díszüket vesztett karácsonyfákat januárban két alkalommal
fogadja gyűjtésre az ingatlanhasználótól;
c) az elkülönítetten gyűjtött (műanyag, papír, fém, üveg, biológiailag lebomló) hulladékot a lakótelepen kihelyezett
gyűjtőszigeteken, kéthetenkénti ürítési ütemben fogadja az ingatlanhasználótól.
(2) A közszolgáltató – az általa meghatározott gyűjtési napokon – a 2. melléklet II. és III. pontja szerinti területeken
a) a háztartási vegyes hulladékot tartalmazó edényeket hetente egy alkalommal;
b) az elkülönítetten gyűjtött (műanyag, papír, fém) hulladékot tartalmazó edényeket ill. kötegeket havonta két
alkalommal;
c) a biológiailag lebomló (zöld) hulladékot tartalmazó edényeket, ill. kötegeket évi tizenhárom alkalommal,
januárban, a díszüket vesztett karácsonyfák elszállítására tekintettel kétszer, ezen kívül havonta egyszer fogadja
gyűjtésre az ingatlanhasználótól;
d) az elkülönítetten gyűjtött üveg hulladékot az 5. mellékletben található címeken kihelyezett gyűjtőszigeteken,
kéthetenkénti ürítési ütemben fogadja az ingatlanhasználótól.
7.
Az üdülő ingatlanokra vonatkozó sajátos rendelkezések
16.§ (1) Gyomaendrőd város közigazgatási területén belül, a 2. melléklet III. pontja szerinti belterületi üdülő
ingatlanok esetében a közszolgáltatás a 15. § (2) bekezdése alapján történik.
(2) Gyomaendrőd város közigazgatási területén belül az (1) bekezdésben foglaltak kivételével minden további üdülő
területen a közszolgáltató
a) a háztartási vegyes hulladék gyűjtésére térítés ellenében egyedi jelzéssel ellátott zsákot biztosít az üdülő
ingatlanhasználók részére, mely zsákokat május 1-től szeptember 30-ig hetente egy alkalommal fogadja gyűjtésre
az ingatlanhasználótól;
b) az elkülönítetten gyűjtött (műanyag, papír, fém) hulladék gyűjtésére ingyenesen egyedi jelzéssel ellátott zsákot
biztosít az üdülő ingatlanhasználók részére, mely zsákokat és papír kötegeket május 1-től szeptember 30-ig havonta
két alkalommal fogadja gyűjtésre az ingatlanhasználótól;
c) az elkülönítetten gyűjtött biológiailag lebomló (zöld) hulladék gyűjtésére ingyenesen egyedi jelzéssel ellátott
zsákokat biztosít az üdülő ingatlanhasználók részére, mely zsákokat és zöld hulladék kötegeket május 1-től
szeptember 30-ig havonta egyszer fogadja gyűjtésre az ingatlanhasználótól;
d) az elkülönítetten gyűjtött üveg hulladékot az 5. mellékletben található címeken kihelyezett gyűjtőszigeteken
fogadja az üdülő ingatlanhasználótól.
8.

Lomtalanítás

17.§ (1) A közszolgáltató házhoz menő lomtalanítás keretében, évente két alkalommal, az ingatlanhasználóval
történő előzetes egyeztetés alapján meghatározott konkrét naptári napon gondoskodik az ingatlanhasználó
közszolgáltatásba bevont ingatlanából történő lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról.
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(2) A házhoz menő lomtalanítás során a közszolgáltató kizárólag a háztartásban képződött lomhulladékot szállítja el.
A lomhulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltatóval történő előzetes egyeztetésnek megfelelő időpontban adja
át elszállítás céljából.
(3) Az elszállítandó lomhulladékot az elszállításig ingatlanon belül kell tárolni, az elszállításkor pedig úgy kell
elhelyezni, hogy az a jármű- és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket, a növényzetet ne károsítsa,
továbbá a rakodás biztonságosan, balesetmentesen, kézi erővel elvégezhető legyen.
18.§ A lomtalanítás keretében építési-bontási, veszélyes, vegyes, valamint biológiailag lebomló hulladék nem
helyezhető ki.
19. § Az ingatlanhasználó a közszolgáltatásba bevont ingatlanáról a lomhulladékot a közszolgáltató által
üzemeltetett hulladékudvarban is elhelyezheti.
9.

Közszolgáltatási díj megfizetése, kedvezmények és mentességek

20.§ (1) Az ingatlanhasználó a teljesített közszolgáltatás alapján számított közszolgáltatási díjat utólagosan, a
Koordináló szerv által negyedévente utólag kiállított és megküldött számla alapján köteles megfizetni a Koordináló
szerv részére.
(2) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlanhasználó a
Koordináló szervnél írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség
teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételéről számított tizenöt napon belül a Koordináló
szerv válaszát megküldi.
(3) A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat külön jogszabályban meghatározott
adatszolgáltatás alapján állítja ki.
(4) A közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló szerv a nem megfelelő
adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló szerv által legutóbb kiszámlázott
közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel összefüggésben keletkező díjkorrekció esetén minden helytállási
kötelezettség a közszolgáltatót terheli. Az így keletkező közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét a Koordináló
szerv a közszolgáltatónak fizetendő esedékes szolgáltatási díjba beszámítja. A közszolgáltató hiányos vagy
helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv által nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal
kapcsolatos valamennyi következményért a közszolgáltatót terheli felelősség.
(5) A Koordináló szerv a külön jogszabályban meghatározottak szerinti adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja
azon ingatlanok körét, amelyre nincs közszolgáltatási díjfizetés meghatározva az adatszolgáltatásban, ugyanakkor
vélelmezhető, hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló szerv e körben jogosult
ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a külön jogszabályban meghatározottak szerinti adatszolgáltatásból
hiányzó ingatlanok és szükséges adataik megállapítása érdekében.
(6) Az (5) bekezdésben foglaltak szerint rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a
közszolgáltatónak, és felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett szolgáltatásának
megfelelően korrigálja adatszolgáltatását legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül.
(7) A (6) bekezdés szerinti korrekciót követően - a közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása hiányában - a Koordináló
szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki.
(8) A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett közszolgáltatási díj
behajtása érdekében intézkedik.
(9) Aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj
megfizetését, ha közszolgáltató az ingatlantulajdonos részére a közszolgáltatást felajánlotta és a közszolgáltatás
teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állást vagy teljesítést igazolja.
(10) Nem tagadható meg a közszolgáltatási díj megfizetése, ha a közszolgáltatót a közszolgáltatással kapcsolatos
kötelességének teljesítésében az időjárás vagy más rendkívüli és elháríthatatlan ok akadályozta és a közszolgáltató
a mulasztását 24 órán belül vagy az akadály elhárulását követően haladéktalanul pótolta, e rendelet 5.
paragrafusában meghatározott jelentési kötelezettsége mellett.
21.§ (1) A közszolgáltatás díja 50%-al csökkenthető
a) annak az egyedül élő természetes személy ingatlanhasználónak, akinek a havi jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét;
b) szociális rászorultságtól és életkortól függetlenül a hadigondozott természetes személy ingatlanhasználónak.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezmény különbségét az Önkormányzat a Koordináló szerv részére
megtéríti.
22.§ (1) Mentesül a közszolgáltatási díj megfizetése alól a beépítetlen telkek és a lakatlan lakások vagy üresen álló
nem lakás célú épületek ingatlanhasználói.
(2) Az (1) bekezdés szerinti lakatlan lakásnak vagy üresen álló nem lakás céljára szolgáló ingatlannak, akkor
minősül ha:
a) az ingatlan a polgárok lakcímnyilvántartás hatályos adataként lakó vagy tartózkodási helyként vagy,
b) a cégnyilvántartás hatályos adataként székhelyként, telephelyként nincs megjelölve és
c) a villamosenergia-fogyasztása nem éri el a havi 5 kW/óra teljesítményt.
(3) A kedvezmény és a mentesség igénybevételére irányuló kérelmet az önkormányzat hivatalának ügyfélszolgálati
feladatot ellátó szervezeti egységénél kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell:
a) jövedelem igazolást,
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b) áramdíjra vonatkozó utolsó háromhavi számlát,
c) nyugdíjszelvényt.
(4) A (3) bekezdésben foglalt kérelemről a polgármester dönt.
10.

Záró rendelkezések

23. §(1) Ez a rendelet ……………… lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet.
(3) A rendelet hatálybalépése előtt megkötött szerződések érvényességét a rendelet hatályba lépése nem érinti.
1. melléklet a …../2016. (………...) önkormányzati rendelethez
1. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás rendszeres teljesítésére
jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató adatai
1.1. A szolgáltató megnevezése: FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
1.2. Székhely: 6521 Vaskút, 0551/2. hrsz.
1.3. KÜJ azonosító: 103 203 115
1.4. KTJ-azonosító: 101 265 543
1.5. Statisztikai számjel: 24290054-3821-572-03.
1.6. Adószám: 24290054-2-03,
1.7. Cégjegyzékszám: 03-09-126039
1.8. A szerződés szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség által kiadott minősítő okirat száma: OKTF-KP/10201-6/2015.
2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás rendszeres teljesítésére
jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató által bevont alvállalkozó adatai:
2.1. Alvállalkozó megnevezése: Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.
2.2. Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelepi u. 2. 3741/13 hrsz.
2.3. KÜJ azonosító: 101 959 814
2.4. KTJ-azonosító: 101 705 153
2.5. Statisztikai számjel: 13794602-3811-572-04
2.6. Adószám: 13794602-2-04,
2.7. Cégjegyzékszám: 04-09-007188
2.8. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főfelügyelőség által kiadott minősítő okirat száma: OKTF-KP/13378-8/2015.
2. melléklet a …../2016. (………...) önkormányzati rendelethez
Gyűjtési körzetek
(Települési vegyes hulladékra vonatkozóan)
A.
Sorszám

B.
Közszolgáltatással ellátott terület

C.
Közszolgáltatás típusa
(kukás/zsákos)
I. Azon területek, ahol a közszolgáltató hetente két alkalommal végez szállítást:
1.
Október 6. lakótelep
kukás
2.
Vásártéri lakótelep
kukás
3.
Ifjúsági ltp.
kukás
4.
Fő út 173-179. Társasház
kukás
II. Azon területek, ahol a közszolgáltató hetente egy alkalommal végez szállítást:
1.
Áchim András utca
kukás
2.
Ady Endre utca
kukás
3.
Akác utca
kukás
4.
Alkotmány utca
kukás
5.
Álmos utca
kukás
6.
Apponyi utca
kukás
7.
Arany János utca
kukás
8.
Árpád utca
kukás
9.
Attila utca
kukás
10.
Géza fejedelem utca
kukás
11.
Babits Mihály utca
kukás
12.
Bacsó Béla utca
kukás
13.
Bajcsy-Zsilinszky út
kukás
14.
Balassi Bálint utca
kukás
15.
Bánomkerti út.
kukás
16.
Bányász utca
kukás
17.
Baross Gábor utca
kukás
18.
Bartók Béla utca
kukás
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Batthyány Lajos utca
Béke utca
Bem utca
Bercsényi Miklós utca
Berzsenyi Dániel utca
Besenyszegi utca
Bessenyei György utca
Bethlen Gábor utca
Blaha Lujza utca
Bocskai István utca
Botond utca
Budai Nagy Antal utca
Csillagos utca
Csokonai Vitéz M. utca
Csurgó utca
Damjanich utca
Damjanich János tér
Dankó Pista utca
Deák Ferenc utca
Décsi utca
Dobi István utca
Dobó István utca
Dózsa György utca
Dr. Csókási Béla tér
Egressy Béni utca
Endrődi utca
Eötvös József utca
Erkel Ferenc utca
Erzsébet liget
Esze Tamás utca
Fáy András utca
Fazekasi utca
Fegyvernek utca
Fő út (kivéve Fő út 173-179. társasház)
Dr. Pikó Béla utca
Gábor Áron utca
Gárdonyi Géza utca
Gutenberg utca
Gyóni Géza utca
Halász utca
Hámán Kató utca
Hantoskerti út
Hársfa utca
Hatház utca
Hídfő utca
Honvéd utca
Hősök tere
Hősök útja
Hunyadi János utca
Ipartelep utca
Jókai Mór utca
József Attila utca
Juhász Gyula utca
Kacsóh Pongrác utca
Kálvin János utca
Kántorkert sor
Kárász utca
Kató József utca
Katona József utca
Kazinczy Ferenc utca
Kecsegés-zug tanya
Keleti utca
Kenderáztató utca
Keresztúri utca
Kinizsi Pál utca

kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
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84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.

Kisfaludy utca
Kisfok utca
Kisréti utca
Kiss Bálint utca
Kner tér
Kner utca
Kodály Zoltán utca
Korányi Frigyes utca
Kós Károly utca
Kossuth tér
Kossuth Lajos út
Kölcsey Ferenc utca
Könyves Kálmán utca
Körgát utca
Körös utca
Körös sor
Kőrösi Csoma Sándor utca
Köztársaság utca
Szent István utca
Kürt utca
Lábas utca
Lehel utca
Lévai utca
Liliom utca
Liszt Ferenc utca
Losonczi István utca
Madách Imre utca
Magtárlaposi utca
Márton Gábor tér
Martos Flóra utca
Mátyás király utca
Mester utca
Micsurin utca
Mikes Kelemen utca
Mikszáth Kálmán utca
Mirhóháti utca
Mirhói utca
Mohácsi utca
Móra Ferenc utca
Móricz Zsigmond utca
Munkácsy Mihály utca
Nagy Sándor utca
Nap utca
Napkeleti utca
Németzugi sor
Népliget út
Nyárszegi utca
Orgona utca
Pásztor János tér
Pásztor János utca
Petőfi Sándor utca
Polányi Máté utca
Pósa Lajos utca
Rácz Lajos utca
Radnóti Miklós utca v
Rákóczi Ferenc út
Rév utca
Rózsa Ferenc utca
Rózsahegyi Kálmán utca
Kállai Ferenc utca
Luther utca
Kovács Imre utca
Selyem út
Semmelweis Ignác utca
Somogyi Béla utca
Sugár út

kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
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150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.

Szabadság utca
Szabadság tér v
Szabó Dezső utca
Szabó Ervin utca
Szántó Kovács János utca
Széchenyi István utca
Székely Bertalan utca
Szélmalom utca
Szent Antal utca
Szondy György utca
Tamási Áron utca
Kálmán Farkas utca
Táncsics Mihály utca
Temető utca
Tokai Ferenc utca
Toldi Miklós utca
Tompa Mihály utca
Toronyi utca
Tulipán utca
Újkert sor
Vadász utca
Vasvári Pál utca
Vaszkó Mihály utca v
Vidovszky Béla utca
Vízmű sor
Vörösmarty Mihály utca
Wesselényi Miklós utca 1
Wodiáner Albert tér
Dávidházi Sámuel utca
Zöldfa utca
Zrínyi Ilona üdülő-telep
Zrínyi Ilona utca
Zrínyi Miklós utca
Zsák utca
Csejti utca
Varjasi utca
Simai utca
Vasútsor utca
Ugari út
Diófa utca
Határ út
Iskola utca
Kis utca
Kör utca
Páskumi út
Polyákhalmi út
Szőlőskert utca
Álmosdomb utca
Bacsalaposi út
Szarvasi út
Kondorosi út
Tóth Árpád utca
Tanya II.
Tanya III
Tanya IV.
Tanya V.
Tanya VI.
Tanya VII.

kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
kukás
zsákos
zsákos
zsákos
kukás
zsákos
zsákos
zsákos
zsákos
zsákos
zsákos
zsákos
kukás
kukás
kukás
zsákos
zsákos
zsákos
zsákos
zsákos
Zsákos

III. Belterületi üdülő területek
-

Körös sor: 1302/1 hrsz-ú ingatlantól az 1302/32 hrsz-ú ingatlanig
Dr. Szilágyi Ferenc üdülő-telep
Dobó István utca: 1520 hrsz-ú ingatlantól az 1549 hrsz-ú ingatlanig
Zrínyi Ilona üdülő-telep: 880 hrsz-ú ingatlantól a 909 hrsz-ú ingatlanig
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3. melléklet a /2016. (……..) önkormányzati rendelethez
Felajánlás a háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás nyújtásának feltételeiről
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdése értelmében a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását,
kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény
fenntartását, üzemeltetését, vagyonkezelését és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű
megszervezését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás.
A Ht. 38. § (1) értelmében az ingatlanhasználó – ideértve a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználót is - a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a
közszolgáltatást igénybe veszi.
Ugyanezen § (2) bekezdése szerint az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet a Ht., valamint a miniszter rendeletében meghatározott feltételek
szerint.
A Ht. 42. § (1) szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató az ingatlanhasználók által
a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot – azaz a háztartási
és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladékot - az ingatlanhasználóktól összegyűjti és elszállítja.
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást a lakosság számára a(z) .............................
(közszolgáltató megnevezése), mint Közszolgáltató az alábbi feltételek szerint végzi:
1. A megjelölt szolgáltatást a Közszolgáltató ……………napjától folyamatosan nyújtja.
2. Ügyfél (közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos / vállalkozás) neve (közszolgáltatás díjának alanya):
...........................................................................;
Lakcíme (székhelye): ....................................................................................;
Tartózkodási / értesítési cím: .........................................................................;
Szolgáltatás helye: .......................................................................................;
Vállalkozó esetén adószám: ..................................................;
3. Saját gyűjtő edény esetén annak űrtartalmának meghatározása: ....... literes ....... db.
4. A szolgáltató vagy a tulajdonos által rendelkezésre bocsátott tároló tartály típusa és darabszáma: 60 literes tartály
....×, 80 literes tartály .... db; 110 vagy 120 literes tartály .... db; 240 literes tartály .... db, elkülönített települési
hulladék gyűjtő zsák ..... db.
5. Ezen felajánlás alapján a Közszolgáltató heti ........ alkalommal települési vegyes hulladékgyűjtést fog végezni.
6. A szolgáltatás - települési vegyes hulladékgyűjtő edényzet ürítése - hetente …… alkalommal, …………….......
napon történik.
7. A gyűjtőedényt a Megrendelő rendelkezésére bocsátja. A Megrendelő a szolgáltatást legalább hetente
egyszer/kétszer köteles igénybe venni. A közszolgáltatási díj megfizetése az állami hulladékgazdálkodási közfeladat
keretében az állam által a Ht. rendelkezéseinek megfelelően létrehozott Koordináló szerv részére utólagosan,
negyedévente kiállított számla ellenében történik.
8. Az ingatlanhasználó az általa szelektíven gyűjtött hulladékot házhoz menő gyűjtési rendszer keretében a
közszolgáltatónak történő közvetlen átadással, vagy az önkormányzati rendelet mellékletében meghatározott módon
és helyen helyezheti el.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás továbbá az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza (külön díjazás ezen tételek
tekintetében nem kerül felszámolásra):
- Elkülönítetten gyűjtött hulladékok átvétele külön tájékoztató alapján (tájékoztató tartalma: elkülönítetten gyűjtött
hulladékok fajtái, gyűjtési napok, gyűjtés feltételei):
- Műanyag,
- Papír,
- Biológiailag lebomló hulladékok gyűjtése.
- Házhoz menő lomtalanítás évi két alkalommal történő igénybevétele (külön tájékoztató szerinti feltételek alapján).
Kelt:
..........................................................
Közszolgáltató
×Kedvezményt megállapító határozat száma: ............................................
4. melléklet a

/2016. (……..) önkormányzati rendelethez
Szerződés minta
Hulladékgazdálkodási szolgáltatás igénybevételére

Mely létrejött egyrészről
Közszolgáltató megnevezése: ..........................................................
Székhely: ..........................................................
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Adószám: ..........................................................
Képviseli: ..........................................................
mint Szolgáltatást végző (továbbá Szolgáltató), másrészről
Ingatlanhasználó (közszolgáltatást igénybe vevő) neve: ..........................................................
Születési hely, idő: ..........................................................
Anyja neve: ..........................................................
Lakcím/Székhely: ..........................................................
Tartózkodási / értesítési cím: ..........................................................
Vállalkozók esetén adószám: ..........................................................
továbbiakban Ingatlanhasználó között alulírott napon az alábbi feltételekkel.
A hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) alapján ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa,
tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást e törvény szerinti szerződéses jogviszony keretében kötelező jelleggel igénybe veszi és akinek
(amelynek) a közszolgáltató rendszeres időközönként rendelkezésére áll.
Az ingatlanhasználó kijelenti, hogy ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, és ezen keletkezett hulladék
elszállítására kívánja igénybe venni a közszolgáltatást heti ............ alkalommal.
A szolgáltatás igénybevételének kezdete: ..........................................................
A szolgáltatás nyújtásának napja: ....................................................................
A szolgáltatás helye: Gyomaendrőd ..................................................................
Társasház esetén lakások száma: ....................................................................
A gyűjtőedényről a felek a következők szerint rendelkeznek:
A Szolgáltató az ingatlanhasználó használatába adja szabványos .... db ........ típusú ........ űrtartalmú gyűjtőedényét.
Az ingatlanhasználó kijelenti, hogy rendelkezik .... db ........ űrtartalmú szabványos gyűjtőedénnyel.
A Szolgáltató az ingatlanhasználó részére elad/bérbe ad .... db ........ űrtartalmú szabványos gyűjtőedényt ......... Ft
áron.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmazza továbbá az alábbi szolgáltatásokat (külön díjazás ezen tételek
tekintetében nem kerül felszámolásra):
Elkülönítetten gyűjtött hulladékok átvétele külön tájékoztató alapján (tájékoztató tartalma: elkülönítetten
gyűjtött hulladékok fajtái, gyűjtési napok, gyűjtés feltételei):
- Műanyag,
- Papír,
- Biológiailag lebomló hulladékok gyűjtése.
- Házhoz menő lomtalanítás évi két alkalommal történő igénybevétele (külön tájékoztató szerinti feltételek alapján).
Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat
fizet a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, valamint a miniszter rendeletében
meghatározott feltételek szerint: ............................... Ft/ürítés.
Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díj megfizetését az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az
állam által a Ht. rendelkezéseinek megfelelően létrehozott Koordináló szerv részére utólagosan, negyedévente
kiállított számla ellenében teljesíti.
A szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatáson felül külön meghatározott többletszolgáltatást is elvégez, melynek díját
az üzletszabályzatában határozza meg. Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatáson túli szolgáltatás ellenértékéről – a szolgáltatás teljesítéséhez igazodóan, de legalább
negyedévente – a hulladékgazdálkodási díj fizetésére kötelezett ingatlanhasználó vagy tőle a fizetési kötelezettséget
jogszerűen átvállaló személy vagy önkormányzat részére a Szolgáltató számlát állít ki.
A kötelező közszolgáltatás alá nem eső szolgáltatás esetén ............................ Ft/ürítés díjban határozza meg.
Az ingatlanhasználó tudomásul veszi, kötelező közszolgáltatás esetén a közszolgáltatási díj adók módja behajtandó
köztartozásnak minősül.
Jelen szerződés módosítását bármelyik fél írásban kezdeményezheti. A módosítás a szerződés azon részeire
terjedhet ki, melyek a Ht. a végrehajtási rendeletei, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI.29.) önkormányzati rendeletben foglaltakkal
összhangban vannak. Ennek megfelelően kötelező közszolgáltatás esetén nem módosítható különösen a
közszolgálati díjra, annak megfizetésére és módjára, ürítési napokra, ürítési helyre vonatkozó rendelkezések.
Az ingatlanhasználó jelen szerződés alapján végzett közszolgáltatás igénybevételét 15 napos felmondási határidővel
akkor mondhatja fel, ha felhagy az ingatlan használatával, és ingatlana nem lakottnak minősül; vagy ha tulajdonosi
minősége megszűnik; vagy ha a gazdálkodó szervezet a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett - a települési
ártalmatlanítására alkalmas - hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkezik, és a tevékenysége során
képződött települési hulladék ártalmatlanításáról ebben a berendezésben, létesítményben gondoskodik.
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A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben irányadó jogszabályok: 2013. évi V. törvény a Polgári
Törvénykönyvről;2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról; 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési
hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól; 385/2014. (XII. 31.) Korm.
rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről; 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a
települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről; 13/2016. (V. 24.) NFM
rendelet a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról; 31/2013. (XI.29.) önkormányzati
rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról.
Kelt:
.................................................
Közszolgáltató
.................................................
Ingatlantulajdonos
Megrendelő
5. melléklet a

/2016. (……..) önkormányzati rendelethez
Hulladékgyűjtő helyek

1. Hulladékudvar
név: Gyomaszolg Ipari Park Kft
székhely: Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 3741/13 hrsz
adószám: 10665387-2-04
cégjegyzékszám: 04-09-001752
A hulladékudvarokban az alábbi hulladékok helyezhetők el:
Nem veszélyes hulladékok
Háztartási nagydarabos ( háztartási berendezés, lomok)
fém hulladék (alumínium italos dobozok, vashulladék)
üveg hulladék (pl.: befőttes, szörpös, italok, síküveg stb.)
papír hulladék (pl.: szórólapok, karton, újság)
műanyag hulladék (pl.: üdítős palack, nejlon zacskó)
italos karton dobozok (tetra pack csomagolás: üdítős,
tejes doboz)
Textilhulladék
személyautó gumiabroncs - max. 1. garnitúra
ömlesztett zöld hulladék (pl.: levágott fű, nyesedék,
lomb)
lakossági építési törmelék - max. 1m3

Veszélyes hulladékok
fáradt olaj, használt sütő zsiradék
festék, oldószer
növényvédő szerek, festékek maradékai és göngyölegei
lejárt szavatosságú gyógyszerek
fénycső, izzó
elektronikus hulladék (pl.: Tv, számítógép, hűtő, telefon)
szárazelem (pl.: gomb elem, ceruza elem)
háztartási gépek (pl.: gáztűzhely, mosógép)
akkumulátor
festékpatronok, tonerek

A lakosság nem veszélyes hulladékból évente összesen maximum 200 kg/háztartás, veszélyes hulladékot pedig 100
kg/háztartás mennyiséget adhat le.
A hulladékudvarban nem helyezhető el:
- a kommunális hulladék (háztartási vegyes hulladék)
- a fenti felsorolásban nem szereplő egyéb veszélyes hulladékok (pl.: pala, kátránnyal szennyezett hulladék,
laborvegyszer, robbanásveszélyes anyagok)
A darabos hulladékokat csak tiszta állapotban veszi át a szolgáltató.
Hulladékudvar nyitva tartása: hétköznap 8 - 15 óra

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

6. melléklet a /2016. (……..) önkormányzati rendelethez
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek
Népliget - Rózsahegyi K. iskola előtti terület
Endrődi u. és Apponyi u. sarka - Üzlet előtti terület
Selyem és Blaha u. sarka - ABC előtti terület
Kilián tér - Játszótér mellett
Ifjúsági Ltp – fő út sarok
Ifjúsági ltp. – Martos Flóra u. – garázssor melletti terület
Selyem út / Okt. 6 ltp. – Volt ABC előtti terület
Selyem út / Okt. 6. ltp. – Áruház mögötti terület
Fő út és Madách Imre u. sarka
Pásztor János u. – Áruház parkoló
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Vásártéri ltp. / Pásztor János tér (volt benzinkút területe)
Vásártéri ltp. - játszótéri dombbal szembeni parkoló mellett
Petőfi u. – Bajzsy Zs. út sarka
Kossuth L. út és Pásztor J. u. sarka - Ltp. előtti parkoló
Bajcsy Zs. és Hámán Kató u. sarka - ABC előtti terület
Mirhóháti utca – Hősök út sarka
Csokonai V. M. u. és Kölcsey F. u. sarka
Vidovszky B. utca - Buszforduló melletti terület
Endrői piactér

Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 09. 29.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2016. szeptember 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Közbeszerzési terv módosítása
Nyíri Szmolár Eszter
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2016. év II. felében újabb közbeszerzési eljárást szükséges elindítani, mely a mezőgazdasági szolgáltatások
megrendelésére vonatkozik. Tekintettel az elmúlt évek gyakorlatára, a mezőgazdasági munkák szolgáltatásának
beszerzését már ebben az évben szükséges megkezdeni, az idényjellegű munkák kezdési időpontjai miatt.
A döntési javaslat a Közbeszerzési terv 2. sz. módosítását tartalmazza, mely így újabb tétellel bővül: a
"Mezőgazdasági munkák Gyomaendrődön 2017." tárgyú szolgáltatás megrendelés adataival (a táblázatban
vastagon szedett betűvel jelölve).
A módosított terv nyilvánosságra hozataláról a Közbeszerzési Csoport a döntést követően haladéktalanul intézkedik.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntés meghozatalára!
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Közbeszerzési terv 2. számú módosításának jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a 2016. évi Közbeszerzési Tervének 2. sz. módosítását az
alábbiak szerint.
2016. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV
2. sz. módosítás
- módosítással egységes szerkezetben Intézmény: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2016.-2017.
1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Árubeszerzés
Földgázbeszerzés 2016-2017. gázév
Nemzeti
113. § (1)
31.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2016. II. negyedév
2016-2017. gázév

2)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

Árubeszerzés
Villamos energia beszerzés 2017. évre
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Nemzeti
113. § (1)
48.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2016. III. negyedév
2017. évre

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

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

Építési beruházás
Belterületi útfelújítás
Nemzeti
115. § (1) b)
19.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2016. II. félév
2016. szeptember - november

4)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

3.
4.
5.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke

6.

Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Szolgáltatás megrendelés
Szúnyoggyérítési szolgáltatások a Körös-völgyi
Konzorcium tagtelepülései részére – 2016.
(Tagtelepülések meghatalmazásával, tagtelepülések
nevében eljáró gesztor Gyomaendrőd Város
Önkormányzata)
Nemzeti
Kbt. 113. § (1)
30.000.000.- Ft
(10 Tagtelepülés összesen, ebből Gyomaendrőd része:
5.434.000.- Ft)
Tagtelepülésenként költségvetési rendeletben
biztosítva
2016. I. negyedév
2016.04.15.-2016.12.31.

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

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

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

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

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

Árubeszerzés
Építőanyagok beszerzése
Nemzeti
Kbt. 115. § (1)
14.600.000.- Ft
BM támogatás / Önkormányzati önerő
2016. I. félév
2016. április-december

7)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése

Árubeszerzés
Célgépek, gépjármű beszerzése
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Nemzeti
Kbt. 115. § (1)
11.500.000.- Ft
BM támogatás / Önkormányzati önerő
2016. I. félév
2016. április-december

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

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

Szolgáltatási megrendelés
Teljes körű orvosi ügyeleti ellátás
Nemzeti
Kbt. 113. § (1)
54.000.000.- Ft
OEP támogatás / Önkormányzati hozzájárulás
2016. I. félév
2016-2018.

9)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Szolgáltatási megrendelés
Hulladékgazdálkodás
Uniós eljárás
Nyílt
450.000.000.- Ft
Koordináló szerv által fizetett díj
2016. II. félév
Szerződéskötéstől számított 5 év

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

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke
Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

Szolgáltatási megrendelés
Mezőgazdasági munkák Gyomaendrődön 2017.
Nemzeti
Kbt. 115. § (1) bek.
12.000.000.- Ft
BM közfoglalkoztatási program / Költségvetési
rendelet
2016. III. negyedév
2017.01.01.-2017.12.31.

A 2016. évi közbeszerzési tervet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 168/2016. (III.31.)
GyeKt. számú határozatával, az 1. sz. módosítást a 350/2016. (VII.20.) GyeKt. számú határozatával, a 2. sz.
módosítást ……./2016. (……….) GyeKt. számú határozatával hagyta jóvá.
Gyomaendrőd, 2016. ............................
………………………………………..
Toldi Balázs
Polgármester

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

Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 09. 29.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2016. szeptember 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Bíráló bizottság létrehozása 2016. II. félév
Nyíri Szmolár Eszter
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. év második felében további közbeszerzési eljárást is szükséges
elindítania, figyelembe véve a tervezett szerződések teljesítésének kezdő időpontját.
A Közbeszerzési csoport előkészítő munkáit megkezdte az eljárás tekintetében, így szükséges a Bíráló bizottsági
tagok meghatározása, kijelölése, az alábbi javaslat szerint:
Mezőgazdasági munkák Gyomaendrődön 2017.
Közbeszerzési szakértelem: Dr. Varga Imre
Jogi szakértelem: Dr. Uhrin Anna
Pénzügyi szakértelem: Ujfalusiné Herpai Edit
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Varju Róbert
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntés meghozatalára!
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Bíráló bizottság létrehozása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2016. év második felében induló, 2017. évi munkavégzésre vonatkozó
„Mezőgazdasági munkák Gyomaendrődön 2017.” tárgyú közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságát az alábbiak szerint
határozza meg:
Közbeszerzési szakértelem: Dr. Varga Imre
Jogi szakértelem: Dr. Uhrin Anna
Pénzügyi szakértelem: Ujfalusiné Herpai Edit
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Varju Róbert
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 09. 29.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2016. szeptember 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Szent Antal Népház makett vásárlási kérelme
Omiliákné Csikós Anikó
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!
Dr. Szonda István, a Szent Antal Népház intézményvezetője kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez,
tekintettel arra, hogy a Bárka Halászati Látogatóközpont kiállításának bővítése szerepel a munkatervükben, melyben
a hagyományos halászatot bemutató kiállítás megvalósítását tűzték ki célul. Kérelmében a Petrás Kálmán gyomai
halászmester által készített makett gyűjtemény megvásárlására kéri 700.000,-Ft biztosítását a Képviselő-testülettől,
mivel az intézmény szoros költségvetése nem teszi lehetővé a gyűjtemény önerőből történő megvásárlását. A
makett gyűjtemény jelenleg a Körösi Halász Szövetkezet tulajdonában van.
A kérelem és a „Hagyományos halászati eszközök makett kiállítás szakmai forgatókönyve" az előterjesztés
mellékletét képezi.
Mivel a Bárka Látogatóközpont és annak berendezései a turisztikai pályázat kapcsán önkormányzati tulajdont
képeznek, célszerű volna a makettgyűjteményt az önkormányzatnak megvásárolni, és üzemeltetésre átadni
kezelésre a Szent Antal Népház részére.
Jelen kérelmet a Képviselő-testület 2016. augusztus 31-i ülésén is tárgyalta, mely ülésen elhangzott képviselői
észrevételre az alábbi tájékoztatást nyújtjuk:
A kérelemben szereplő halászati eszközöket bemutató makett sorozat a Körösi Halász Szövetkezet (5500
Gyomaendrőd, Kossuth út 27., adószám: 11041788-2-04) tulajdonában álló gyűjtemény. A Szövetkezet az
előterjesztés készítésének időszakában egy élő, bejegyzett cég, amely a kapott tájékoztatás alapján 2016. október
1. napjával végelszámolás alá fog kerülni. A végelszámolás alatt álló cég tulajdonának értékesítéséről önállóan
rendelkezhet.
A Betkó József Képviselő Úr által felvetett, Gyomaszolg Ipari Park Kft. felé kimutatott 700.952 forint összegű tartozás
a Körösi Halértékesítő és Halfeldolgozó Kft. (5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 27., adószám: 11871578-2-04)
tartozása volt. A Kft.-t 1999. május 14-én alapították és 2013. december 23-án indították el felszámolását. A
Gyomaszolg Ipari Park Kft. felé keletkezett tartozás szippantási szolgáltatáshoz kapcsolódó, 2013. évi tartozás volt.
A felszámolási eljárás megindításakor a Gyomaszolg Ipari Park Kft. nem jelentette be hitelezői igényét a felszámoló
felé, a tartozást 2015. évben behajthatatlan követelésnek minősítette és kivezette nyilvántartásából.
A Képviselő Úr által jelzett tartozás nem a makett sorozat tulajdonosának, azaz nem a Körösi Halász
Szövetkezetnek a tartozását képezte. Az esetleges vételi szándék teljesen független az önkormányzat tulajdonában
álló Gyomaszolg Ipari Park Kft. Halfeldolgozó Kft-vel szembeni egykori követelésétől és így, az egymással szembeni
kompenzálásra sincs lehetőség.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, döntésének meghozatalára.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Szent Antal Népház makett vásárlási kérelme"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi szabad maradványának
terhére 700.000,-Ft azaz hétszázezer forint összeget különít el a Körösi Halász Szövetkezet tulajdonában lévő
Petrás Kálmán makett gyűjtemény megvásárlásához. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a
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szükséges megállapodás aláírására és jognyilatkozat megtételére.
A Képviselő-testület a megvásárolt makettgyűjtemény kezelését átadja a Szent Antal Népház részére, mely
makettgyűjtemény a Bárka Halászati Látogatóközpontban kerül kiállításra.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2016. szeptember 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

XVIII. Nemzetközi Halfőző Verseny beszámolója
Benéné Szerető Hajnalka, Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Benéné Szerető Hajnalka a Kállai Ferenc Kulturális Központ intézményvezetője benyújtotta beszámolóját a 2016.
augusztus 13-án megrendezett XVIII. Nemzetközi Halfőző Versenyre vonatkozóan.
A pénzügyi adatokat tartalmazó táblázat az intézményvezető kimutatása, az még nem került egyeztetésre a
pénzügyi osztályon lekönyvelt adatokkal, illetve az eddig beérkezett számlákkal.
A beszámoló az előterjesztés mellékletében található.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"XVIII. Nemzetközi Halfőző Verseny beszámolója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Kállai Ferenc Kulturális Központ beszámolóját
a XVIII. Nemzetközi Halfőző verseny megrendezéséről.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Kállai Ferenc Kulturális Központ
Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 9.
e‐mail: kfkk.gyomaendrod@gmail.com
tel: +36 (66) 283‐524

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs úr
polgármester
5500 Gyomaendrőd
Selyem u. 124.

Tisztelt Polgármester Úr!
Az

önkormányzat

döntésének

megfelelően

2016.

augusztus

13-án

került

megrendezésre a XVIII. Nemzetközi Gyomaendrődi Halfőző Verseny az Endrődi
Népligetben.
A rendezvény keretében az idei évben is három kategóriában versenyezhettek a
résztvevő csapatok.16 csapat 26 féle étel elkészítésével jelentkezett a versenyre.
Közülük a legnépszerűbb és a legnagyobb számban a Tiszai-Körösi halászlé
kategóriában indultak. Emellett egyéb kategóriában is többféle étel készült el, míg
dunai halászlevet csak két csapat főzött.
A rendezvény helyszíne az Endrődi Népliget volt, amely hűs fái alatt jól érezték
magukat a kevés, de többségében nagy létszámú főzőcsapatok. Az intézmény
biztosította a helyszínt, tűzifát, vízvételi lehetőséget, és a hulladékgyűjtésről is
gondoskodott. Emellett a hal beszerzését a Fish-Coop Kft. segítségével oldottuk
meg. A helyszínen a Gyüszte szabadtéri színpadát állította fel, a hangosítást Rideg
Zoltán vállalkozó biztosította.
A verseny fővédnökségét Dankó Béla, országgyűlési képviselő úr vállalta. A
programot Toldi Balázs polgármester úr nyitotta meg, majd köszöntőt mondott Dankó
Béla úr, valamint Dr. Kulcsár László úr, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és

Vidékfejlesztési Kamara Békés Megyei elnöke is szót kért. Verseny zsűrijének elnöke
Tímár Attila mesterszakács volt, aki személyes tanácsaival is segítette a
rendezvényt.
A megnyitón ismertette a zsűrizés szempontjait, elmondta, hogy mire ügyeljenek a
csapatok, a főszakácsok.
A megnyitót követően, miközben a csapatok készítették az ínycsiklandozó ételeket, a
Mezőberényi Ifjúsági Fúvószenekar (köztük több gyomaendrődi fiatallal) népszerű
filmzenével szórakoztatta a közönséget, majd a Színfolt Mazsorett Csoport látványos
bemutatót tartott. A zsűri déltől pontozta az elkészült ételeket. Közben a Csaba Rádió
élő kívánságműsora szólt, illetve, riportjaival, promóciójával más településeken is
hallhatták a résztvevőket, ki milyen finomságokkal készült. A nagy létszámú
csoportok különösen jól fogadták Horváth Rudolf prímás és zenekara jó ebédhez szól
a nóta programját. A rendezvény téren az érdeklődők néhány árus bemutatóján
kóstolt és vásárolt.
A zsűrizést, ebédet követően izgalommal várták a csapatok az eredményt. A három
kategóriában Arany, Ezüst, Bronz és Diploma minősítést szerezhettek. Minden
csapatot oklevéllel jutalmazott a zsűri, illetve a legjobbak tárgyjutalomban
részesültek., melyeket polgármester úr és a verseny zsűri elnöke adott át.
Az eredményhirdetést követően a Torony Band 70-80-as évek rock-beat, retro
muzsikájára szórakozhattak. Sajnálatos, hogy a csapatok az eredményhirdetés után
összepakoltak és elmentek.
Így este 6 órakor ért véget a program.
A rendezvény lebonyolításában segítségünkre voltak: a Rózsahegyi Általános Iskola,
a Gyüszte, a Térségi Gondozási Központ, Tímár Attila mesterszakács és az által
meghívott zsűritagok és más magánszemélyek. Közreműködésüket ezúton is
köszönöm.
A rendezvény a korábbiaknál jóval kisebb érdeklődés mellett zajlott. Ennek oka
lehetett, hogy az időpont augusztus 20-ról átkerült egy héttel korábbra. Sok csapat
kifogásolta, illetve a nyári szabadságokra hivatkozva nem jöttek el korábbi
versenyzők.
Csúszott a meghirdetés is, a fővédnök személyében történt változás miatt.
Ugyanebben az időpontban a környező településeken más rendezvények zajlottak,
ami szintén hozzájárult a kisebb érdeklődéshez. A helyi lakosság kisebb számban
látogatott ki, illetve csak rövid időt töltöttek a rendezvényen.
Ennek ellenére a csapatok között megtaláltunk a megye más településéről érkezőket,
és a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. is képviseltette magát. Ők kitűnően
érezték magukat és Siófok környéki újságokban is beszámoltak a rendezvényről. A
rendezvénnyel összességében elégedettek voltak a kilátogatók. Kellemesnek ítélték

a helyszínt. Javítani kell a higiéniai feltételeken, a megközelíthetőség jó, bár
időjárásfüggő. A megkérdezettek 80 %-a szeretne a következő fesztiválon is jelen
lenni. Az időpontot az augusztus 20-i programokhoz érdemes igazítani.

A mellékletben található pénzügyi elszámolásból is kiderül, hogy az önkormányzati
támogatás és a résztvevők díjaiból lehetett fedezni a kiadásokat.
Mindenkinek köszönjük, aki munkájával, támogatásával hozzájárult a rendezvény
lebonyolításához!
Kérem a Polgármester Urat a beszámolót terjessze a testület elé és javasolja annak
elfogadását.

Gyomaendrőd, 2016. szeptember 14.
Tisztelettel:

Benéné Szerető Hajnalka
intézményvezető

XVIII. Nemzetközi Halfőző Verseny
KIADÁSOK - Számlaösszesítő

Megnevezés

Fizetés
Módja

Művészeti tevékenység
Kiszállás, Vízvásárlás
előleg
Bor, Címke
Bor, Címke
Díszüveg

Átutalás
Átutalás
Kp.
Átutalás
Átutalás
Átutalás

20000
25278
10000
11133
19050
24000

Zene szolgáltatás

átutalás

152400

MNS Köz. Társ. Tev.
Szállásdíj
Zene szolgáltatás

Átutalás
Átutalás
Kp.

100000
21700
75000

2016/35/003005
MCSZM001474/2016
DQ3SA 3153832
HC4SA 5064010
HC4SA 5040213
HC4SA 5064009

2016.08.17 Kulturális Egyesület
2016.08.18 Alföldvíz Zrt.
ROYAL BORHÁZ Kft.
2016.08.08 ROYAL BORHÁZ Kft.
2016.08.08 ROYAL BORHÁZ Kft.
2016.08.11 Szecsei József
BI-LINE SZERTVÍZ
2016.08.12 KFT.
Mezőberényi
2016.08.13 Fúvószenekar
2016.08.13 Tímár Menyhértné
2016.08.13 Zolger Hungary Kft.
Országos
2016.08.22 Mentőszolgálat
2016.08.30 Mágus Comp
2016.08.30 GYÜSZ-TE
2016.08.29 Rideg Zoltán
2016.08.23 Domszög Kft.
2016.08.29 Rideg Zoltán

Készenléti díj
Nyomtatás, kiépítés
Tecnikai esz. Bérlése
Hangosítás
Terembérleti díj
Sörpad bérlés

átutalás
átutalás
átutalás
átutalás
átutalás
kp.

31500
23600
101000
101600
31750
50800

GU4SA 4082572
101/2016

2016.08.14 Kozma Ibolya
2016.08.16 Fish-Coop Kft.

29718
81312

GU4SA 5253221

2016.08.30 Bukva Lajos

Vagyonvédelmi Szolg. Átutalás
Hal
Átutalás
Villanyszerelési
munkálatok
Átutalás

GU4SA 4576930

2016.08.31 Gschwindt és Társa Bt.
Némethné
2016.07.27 Porubcsánszky M.
2016.07.19 Shiraj Hungary kft.
2016.08.11 Hungarofresh Bt.
FBH-NP Nonprofit Kft.
Artisjus

Tisztítószer

Átutalás

11172

Irodaszer
Irodaszer
Kukazsák,szalvéta
Szemétszállítás
Szerzői jogdíj
Áfa és egyéb
befizetések

Átutalás
Kp.
Átutalás
Átutalás Kb.
Átutalás Kb.

26570
8072
6357
25400
40000

Számla sorszám
AC7S-D 198186
D546/16
SZA201601005341
SZA201601005321
DQ3SA 8573096
VL1SA 7680469
AC7S-A 186137
KF5SA 2101354
WH1SA 8714627

KF5SA 2100483
A4U-16-13004
VA2-00083-16

Dátum

Kiállító

kb.

Összeg

40005

Összesen:

45000
1112417

BEVÉTELEK
Részvételi, nevezési díjak
Sörpad garn. kölcsönzés
Hal eladás
Önkormányzati támogatás
Összesen

163000
1000000
1163000

Gyomaendrőd, 2016. szeptember 14.
Benéné Szerető Hajnalka
intézményvezető

8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2016. szeptember 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Békés Megyei Culinary Team támogatási kérelme
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő– testület!
2016. augusztus 22-én kelt levelében Ambrus György, a Békés Megyei Culinary Team managere az
előterjesztéshez mellékelt kérelemmel fordult Gyomaendrőd Város polgármesteréhez és Képviselő-testületéhez.
A Békés Megyei Culinary Team 2008-ban indult először az erhfurti Gasztronómiai Olimpián abból a célból, hogy
megismerve az új trendeket hozzájáruljanak hazánk és Békés megye gasztronómiai fellendüléséhez.
Az első nemzetközi megmérettetés óta már több jelentős világversenyen képviselték hazánkat, a Magyar Nemzeti
Válogatott tagjaiként is. A nemzeti válogatott nyolc tagjából négyen Gyomaendrőd megbecsült polgárai, a város
példamutató vendéglátósai.
2016-ban a németországi Erhfurtban kerül megrendezésre a XXVI. Gasztronómiai Olimpia, melyen ismételten
indulni kíván a Békés Megyei Culinary Team. Az Olimpián való részvétel költségeihez való hozzájárulását kéri a
Culinary Team a Képviselő-testülettől 300.000 forint összegben.
A csapat tagjai az Olimpián büszkén viselnék Gyomaendrőd város címerét. A támogatás összegét a Békés Megyei
Culinary Team Alapítványa tudja fogadni.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen a kérelmet megvitatni és döntését meghozni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Támogatás biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Megyei Culinary Team Alapítványa részére
300.000 forint összegű támogatást biztosít. A támogatás összege a Békés Megyei Culinary Team XXVI.
Gasztronómiai Olimpián való részvételi költségeinek finanszírozására fordítható. A támogatás forrásaként az
Önkormányzat 2015. évi szabad maradványát jelöli ki. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét a támogatási szerződés megkötésére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2016. szeptember 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Szivárvány Gyermekkert Óvoda felújítása
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Vásártéri Lakótelepen működő Óvoda és bölcsőde fenntartója, a Szivárvány Nonprofit Kft kérelemmel fordult
Önkormányzatunkhoz.
Kérelmében kifejti, hogy az általa bérelt önkormányzati tulajdonú 2924 hrsz-ú épületen fejlesztést kíván
megvalósítani, mely során a bölcsődei rész külső nyílászáróinak cseréje valósulna meg.
A beruházás során 5 db 1460 mm * 2040 mm-es tokosztott bny. + bny. ablak, 16 db 850 mm * 540 mm-es bny.
jobbos műanyag ablak, 1 db 2480 mm * 1710 mm-es, és 1 db 2460 mm * 1180 mm-es felülvilágítós műanyag
bejárati ajtó kerülne beépítésre.
A kivitelezésre kért előzetes árajánlat alapján a kivitelezési díj becsült összege bruttó 1.665.776 Ft.
Az Intézményvezető a kivitelezés finanszírozásához kéri az Önkormányzat pénzügyi segítségét. Az intézmény 2016.
január 28-án 690.155 Ft kiegészítő támogatást kapott Önkormányzatunktól, melyet a kivitelezésre kíván fordítani. A
fennmaradó 975.621 Ft összeg biztosítására betervezett költségvetési forrás nincs, a felújítás forrásaként az
Önkormányzat 2015. évi szabad maradványa jelölhető ki.
2015. évben a Képviselő testület már foglalkozott a vállalkozói óvodák épület felújításra vonatkozó kérelmekkel. Az
akkor hozott döntések értelmében Gyermekliget Óvoda 1 779 658 Ft, a Tulipános Óvoda pedig 1 376 503 Ft értékű,
kiegészítő támogatáson felüli felújításon esett át. A beruházások Önkormányzati lebonyolítással rendben
megvalósultak.
Jelen esetben is, amennyiben a Képviselő-testület támogatja az intézmény kérelmét, úgy az intézmény a korábban
átutalt kiegészítő támogatást felhalmozási célú pénzeszköz átadásként visszautalja az Önkormányzat számlájára és
a beruházást az Önkormányzat bonyolítja le, mint az ingatlan tulajdonosa.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Nyílászáró csere támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Szivárvány Nonprofit Kft (5500 Gyomaendrőd,
Vásártéri lakótelep 27/B/1.) 5500 Gyomaendrőd, Vásártéri Lakótelep 27/B/1, 2924 hrsz-ú ingatlan nyílászáró cserére
vonatkozó kérelmét. A beruházás kalkulált bruttó költsége 1.665.776 forint, melynek forrása a Szivárvány Nonprofit
Kft. által az Önkormányzat részére átadott 690.155 forint összegű felhalmozási célú támogatás, a fennmaradó
975.621 forintot Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi szabad
maradványa terhére biztosítsa.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2016. szeptember 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Állami támogatás megelőlegezés a Tulipános Nonprofit Kft. részére
Megyeri László aljegyző
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzatunk egyik kötelező feladatát, az óvodai ellátást az öregszőlői a Tulipános Óvodában a Tulipános
Óvodai Oktató Nonprofit Kft. látja el a velünk kötött köznevelési megállapodás alapján.
A Tulipános Óvodát üzemeltető társaság vezetője a mellékelt levélben jelezte, hogy ez év elején, az állami
támogatás megigénylése során adminisztrációs hiba történt. Ennek következtében szeptembertől decemberig
terjedő időre havi 200 ezer forinttal kevesebb támogatást kap az intézményt fenntartó társaság. A hiba csak az
októberi igénylés leadása során korrigálható, így decemberben jut a hiányzó összeghez a nonprofit kft.
Tisztelt Képviselő-testület!
Javaslom, hogy a Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft. kérelmének adjon helyt és 2016. december 31-i
visszafizetési határidővel előlegezze meg a 600.000.- forint összegű állami támogatást. Ennek forrásául az
önkormányzat 2015. évi szabad maradványát jelölje ki. A megelőlegezett állami támogatást visszatérítendő
támogatásként nyújtsa.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Állami támogatás megelőlegezés a Tulipános Nonprofit Kft. részére"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az öregszőlői Tulipános Óvodát működtető Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit
Kft. (továbbiakban: Működtető) kérelmének helyt ad, és megelőlegezi az adminisztrációs hiba miatt hiányzó
600.000.- forint összegű óvoda működtetési állami támogatást, melynek forrásául az önkormányzat 2015. évi szabad
maradványát jelöli ki.
A Működtető 2016. december 31-ig köteles visszafizetni az önkormányzat által megelőlegezett működési normatívát.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Megyeri László aljegyző
Feladó:
Küldve:
Címzett:
Tárgy:

Szilágyiné Bácsi Gabriella [penzugy@gyomaendrod.hu]
péntek 2016. szeptember 16 11:35
aljegyzo@gyomaendrod.hu
FW: Igénylés

From: Óvoda Tulipános [mailto:tulipanosovi1999@gmail.com]
Sent: Friday, September 16, 2016 9:55 AM
To: penzugy@gyomaendrod.hu
Subject: Fwd: Igénylés

Tisztelt Osztályvezető Asszony!
Megyeri Lászlóval folytatott telefonbeszélgetésemre hivatkozva továbbítom a MÁK által küldött levelet!
Tisztelettel: Giricz Ilona
---------- Továbbított levél ---------Feladó: Szendrei Szabolcs <szendrei.szabolcs@allamkincstar.gov.hu>
Dátum: 2016. szeptember 16. 8:42
Tárgy: Igénylés
Címzett: "tulipanosovi1999@gmail.com" <tulipanosovi1999@gmail.com>

Tisztelt Fenntartó!

Tájékoztatom, hogy a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 5. sz melléklete alapján, az
„intézményvezető heti tanóráinak száma” jogcím igénylésénél hiba történt, ezért 2016 szeptemberétől ezen
jogcím összegével kevesebb normatíva kerül utalásra. A hiba korrigálható, a 2016 októberi létszám
igénylésekor, melyet a Fenntartónak 2016. október 31-ig kell benyújtania az Igazgatósághoz. Ebben az
esetben a javított óraszámra járó normatívát a decemberi utaláskor az utolsó 4 hónapra visszamenőleg
(szeptember-december) egy összegben fogjuk folyósítani.

Üdvözlettel:

Szendrei Szabolcs
Humánszolgáltatási referens

1

Magyar Államkincstár
Békés Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda
Államháztartási Finanszírozási Osztály
5600 Békéscsaba Szabadság tér 7-9.
Telefon: +36-66-524-146
Fax: +36-66-524-196
E-mail: szendrei.szabolcs@allamkincstar.gov.hu

2

11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2016. szeptember 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum – pályázat benyújtása
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 135/2015 (III. 26) Gye. Kt számú határozatával
döntött a Helyi Kábítószerügyi egyeztető Fórum létrehozásáról.
Toldi Balázs polgármester a fórum létrehozásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására a Térségi
Szociális Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatát kérte fel.
Az intézmény pályázatot kíván benyújtani az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal KAB-KEF-16-A/B kódszámú Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési
feltételeinek biztosítására kiírt pályázati program keretében.
Az igényelhető támogatás „A" kategóriában legalább 300.000,-Ft és legfeljebb 900.000,-Ft. A pályázó által
kötelezően biztosítandó önrész mértéke 10%.
A támogatás elnyerése esetén a megvalósításhoz maximum 90.000,-Ft önerő biztosítását kérné a Térségi Szociális
Gondozási Központ.
Az Intézmény megkeresését az előterjesztéshez mellékeltük.
A feladatellátás Gyomaendrőd Város Önkormányzatának területén kerül megvalósításra, ezért az önerő összegét
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének szükséges biztosítani az intézmény fenntartója
részére.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és a döntési javaslat elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Kábítószerügyi Egyeztető Fórum – pályázat benyújtása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete maximum 90.000,-Ft összeget biztosít Gyomaendrőd,
Csárdaszállás, Hunya település Önkormányzati Társulása részére, a Térségi Szociális Gondozási Központ által
benyújtandó a KAB-KEF-16-A/B kódszámú pályázat önerejének biztosításához az önkormányzat 2015. évi szabad
maradványának terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya
5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.
Tel/fax:66/284-603, Tel:66/386-991/108
E-mail:gondozasikp@gyomaendrod.hu

Ikt.sz: X 237/2016.

Tárgy: Engedély kérése pályázat
benyújtásához

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Toldi Balázs
polgármester
Gyomaendrőd
Selyem u. 124.
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület !
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 135/2015 (III. 26.) Gye Kt számú határozatával
kezdeményezte helyi kábítószerügyi egyeztető fórum (továbbiakban: KEF) létrehozását.
A fórum létrehozásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására Gyomaendrőd
Város polgármestere a VI. 1842-2/2015 iktató számú levelében a Térségi Szociális Gondozási
Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatát kérte fel.
A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) 2015. május 6-án tartotta meg alakuló ülését.
A Fórum sikeres pályázatot nyújtott be 2015. májusában a Nemzeti Család-és Szociálpolitikai
Intézethez, így a projekt keretében elkészült egy Helyzetértékelés a Gyomaendrődön tanuló 714. osztályos diákok körében.
A KEF feladata volt még a helyi drogstratégia és a hozzá kapcsolódó cselekvési terv
elkészítése.
Gyomaendrőd Város Drogstratégiáját és a Cselekvési Tervet Gyomaendrőd Város Képviselőtestülete 291/2016 (VI. 14.) Gye. Kt számú határozatával elfogadta.
2016. augusztusában kiírásra kerültek a kábítószerügyi egyeztető fórumok létrehozásával és
működtetésével kapcsolatos pályázatok.
Intézményünk pályázatot szeretne benyújtani az Emberi Erőforrások Minisztériumának
megbízásából a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal KAB-KEF-16-A/B kódszámú
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására kiírt
pályázati program keretében.
Pályázat célja
A pályázat általános célja a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok a helyi igényekre reagáló
szakmai tevékenységének előmozdítása, a már működő vagy új/újjá alakuló KEF-ek
folyamatos működésének támogatása, a koordinációs feladatok biztosítása valamint a helyi
drogpolitikai célkitűzésekhez kapcsolódó programok támogatása
Pályázati kategóriák:

A pályázat lehetőséget biztosít azoknak a már eddig is működő KEF-eknek, amelyek
megfelelnek a KEF működés alapkritériumainak, hogy a támogatási időszak alatt a már
elkészült, és a képviselőtestület/közgyűlés által elfogadott helyi drogellenes stratégiában és a
hozzá kapcsolódó cselekvési tervben meghatározott célok alapján, az egyes szolgáltatási
területekhez kapcsolódóan programok kezdeményezését, kidolgozását, összehangolását és
lebonyolításuk koordinálását megvalósítsák. A kategória keretében lehetőséget biztosítunk a
KEF-eknek helyi felmérések lefolytatására, szakmai tanulmányútra, tapasztalatcserére vagy
tanácsadásra, illetve jó gyakorlatokat bemutató megbeszélésekre, konferenciákra.
A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok koordinálásával a helyi igényekre épülő programok –
szakmai egyeztetések, közösségi programok, speciális csoportfoglalkozások, rendszeres
klubok – valósuljanak meg.
Pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
Az igényelhető támogatási összeg
„A” kategóriában legalább 300 000 Ft és legfeljebb 900 000 Ft,
A Pályázó által kötelezően biztosítandó önrész mértéke 10%.
Jelenleg folyamatban van a projekt tervezése.
Az előzetes számítások alapján támogatás elnyerése esetén a megvalósításhoz maximum
90.000 Ft önerő biztosítását kérné a Térségi Szociális Gondozási Központ, illetve a Család-és
Gyermekjóléti Központ.
A pályázat benyújtására 2016. szeptember 25-én éjfélig van lehetőség.
A pályázatot intézményünk Család és Gyermekjóléti Központjának munkatársai készítenék el,
sikeres pályázat esetén pedig munkatársaink koordinálnák a projekt lebonyolítását is a KEF
tagokkal közösen.
Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, szíveskedjen engedélyezni, hogy a Térségi Szociális
Gondozási Központ pályázatot nyújtson be az előzőekben ismertetett projektre.
Kérem továbbá, hogy a pályázathoz szükséges önerőt – maximum 90 000,-Ft - szíveskedjen
biztosítani.
Gyomaendrőd, 2016. szeptember 14.
Tisztelettel:
Mraucsik Lajosné
intézményvezető

12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2016. szeptember 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Tájékoztató a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. fejlesztési
elképzeléseiről
Petényi Roland, Weigertné Szilágyi Erika
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. fejlesztési elképzeléseivel Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2015 és 2016 folyamán több alkalommal foglalkozott.
A témával kapcsolatosan 2016. márciusi soros ülésén a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal és a Kft. ügyvezetője keressen pályázati forrást a Fürdő rövid távú fejlesztési elképzeléseinek
megvalósítására és ezt terjessze a Képviselő-testület elé.
Pályázati lehetőség a mai napig nem nyílt meg, viszont a Fürdő ügyvezetője összeállított két csökkentett tartalmú
fejlesztési elképzelést, amelyet szeretnénk bemutatni a Képviselő-testületnek.
A fejlesztési elképzelések megvalósításához üzemeltetési és megtérülési kalkulációk is készültek, melyek jelen
előterjesztés mellékleteként megküldésre kerülnek a Képviselő-testületnek.
Az egyik fejlesztési elképzelés szerint – melyet a Képviselő-testület korábban már megismert – egy 5 csúszdatestből
álló csúszdapark kerülne kialakításra csúszdaindító toronnyal, örvény- és érkező medence kialakításával, minden
közmű, illetve engedélyezési eljárással kompletten, a szükséges teljes infrastruktúrával. A tervezett összes
kivitelezési költség mintegy nettó 123.500.000 Ft lenne.
A másik fejlesztési elképzelés szerint egy Spray Park kerülne kialakításra egy db családi csúszda kivitelezésével
együtt. A teljes bekerülési költség nettó 30.860.484 Ft, mely tartalmazza a kivitelezési és tervezési költségeket is.
Amennyiben a Képviselő-testület valamelyik fejlesztés megvalósítását szükségesnek minősíti, abban az esetben a
forrás elkülönítése is szükségessé válik a költségvetésben.
Mindkét beszerzés tervezésekor figyelembe kell venni, hogy a Liget Fürdő Nonprofit Kft. a közebszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény 5. § (1) bekezdés d) pontja szerint ajánlatkérő szervezetnek minősül. Mind az első, mind a
második fejlesztési elképzelés kalkulált költsége jelenleg meghaladja a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 68. § (1) bekezdésében meghatározott közbeszerzési értékhatárokat, ez
utóbbit természetesen a beszerzés megvalósulásakor érvényes jogszabályi rendelkezések alapján kell majd
vizsgálni.
A Fürdő vezetője által összeállított megtérülési számítások című melléklet, melyet a Képviselő-testület korábban
kért, az előterjesztés mellékleteként megküldésre kerül. Az anyag a megtérülési kalkuláció mellett látványterveket és
a tervezett fejlesztési területet is bemutatja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen és döntését határozat formájában
hozza meg.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Tájékoztató a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. fejlesztési elképzeléseiről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
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szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. által
bemutatott fejlesztési elképzeléseket megismerte.
A fejlesztési elképzelésekről szóló tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ NONPROFIT KFT.
- CSÚSZDAFEJLESZTÉS
- SPRAY PARK
MEGTÉRÜLÉSI SZÁMÍTÁSOK

Gyomaendrőd, 2016. augusztus 30.

Készítette: Gera Krisztián, ügyvezető

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Kft. ügyvezetőjétől két
fejlesztésre vonatkozó megtérülési számítások elkészítését kérte.
A Felügyelő Bizottság döntését követően Gera Krisztián ügyvezető egyeztetett az Eleven Kft.
ügyvezetőjével, és a korábban adott ajánlatok alapján, illetve egy Spray Park terv
összeállítását követően elkészítette az alábbi megtérülési számításokat tartalmazó anyagot.
A két alternatíva (csúszdafejlesztés, spray park) megtérülési számításainál szükséges
figyelembe venni az elmúlt évek forgalmi adatait.
A Liget fürdő elmúlt 9 lezárt gazdasági évének árbevétel adataiból egyértelműen
megállapítható, hogy a tavalyi évet leszámítva a strand árbevétele 2009‐től folyamatosan
csökkent. Kivételt jelent még ez alól a 2013‐as év, de az is messze elmaradt a 2009‐es év
árbevételétől (24%‐kal).
Év
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
Átlag bruttó árbev.

Bruttó árbevétel szezononkénti bontásban
01.01.‐05.31.
06.01.‐08.31.
09.01.‐12.31.
11 422 363 Ft
28 275 677 Ft
11 035 379 Ft
18 281 541 Ft
41 639 620 Ft
15 319 080 Ft
22 183 330 Ft
43 816 500 Ft
14 379 450 Ft
18 369 240 Ft
41 275 390 Ft
11 837 870 Ft
14 544 360 Ft
37 995 050 Ft
9 915 335 Ft
11 761 570 Ft
38 449 830 Ft
9 535 425 Ft
12 028 935 Ft
39 340 310 Ft
9 709 210 Ft
11 645 160 Ft
36 421 850 Ft
9 939 310 Ft
13 669 010 Ft
46 525 456 Ft
10 266 704 Ft
14 110 891 Ft
39 434 742 Ft
11 963 584 Ft

Éves bruttó
árbevétel
50 733 419 Ft
75 240 241 Ft
80 379 280 Ft
71 482 500 Ft
62 454 745 Ft
59 746 825 Ft
61 078 455 Ft
58 006 320 Ft
70 461 170 Ft
65 509 217 Ft

Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy a legutóbbi 2004‐es fejlesztés jelentős
árbevétel növekedést hozott magával, 2009‐ig folyamatosan növekvő pályán mozgott,
ugyanakkor 5 év után csökkenés volt tapasztalható.
Más fürdőknél is hasonló a helyzet. A fejlesztésekről általában elmondható, hogy a
fejlesztéstől számított 3‐5 évig jelentős bevétel növekedés érhető el, ugyanakkor ha nincs
további fejlesztés, az árbevétel is csökken.
Strand belépő létszám adatok szezononkénti összehasonlítása (2011. ‐ 2015.)
Fürdő belépő
01.01. – 05.31.
06.01. – 08.31.
09.01. – 12.31.
Összesen:

2011. év, fő
20339
43114
11093
74546

2012. év, fő
11810
44574
10893
67277

2013. év, fő
11504
40807
9470
61781

2014. év, fő
11928
35316
9688
56932

2015. év, fő
16050
45049
9515
68614

A strand belépő létszámát megvizsgálva megállapítható, hogy a főszezonnak tekinthető
június 1‐től augusztus 31‐ig terjedő időszakban az elmúlt 5 év átlagában 40770 vendég

látogatta a Liget fürdőt. A megtérülési számításoknál ezt az adatot vettük figyelembe.
Ugyanakkor itt fontos megjegyezni, hogy a 2004‐es fürdőfejlesztést követő években a Liget
Fürdő által megadott forgalmi adatok alapján nyári időszakban 45.000 főnél több vendég is
megfordult a fürdőben. (A számítógépből nyerhető, egész évet reprezentáló vendégforgalmi
adatok 2007. óta állnak rendelkezésre.)
I. Széchenyi terves fürdőfejlesztéseket követően a régió fürdőiben összesen 4,2 millió
fürdővendég fordult meg 2006‐ban. A legnagyobb növekedést 2000‐ről 2006‐ra Mórahalom
(730%‐os növekedés), Tiszakécske (275%‐os növekedés), Szarvas (183%‐os növekedés),
Szentes (112%‐os növekedés) és Orosháza (96%‐os növekedés) produkálta.
Megállapítható tehát, hogy a szolgáltatásfejlesztések kivétel nélkül vendégszám‐növekedést
eredményeztek, míg azokban a fürdőkben, ahol nem vagy csak alig észrevehető mértékben
történt fejlesztés, visszaesett a vendégforgalom.

1. Csúszdapark létesítésének megtérülési számításai:
Eleven Kft. ajánlatának tartalma:
-

Engedélyezési tervek elkészítése
statikai felülvizsgálatot
Komplett kiviteli tervdokumentáció, tendertervek
5 db csúszdatest (a korábbi ajánlatból kikerült egy csúszdatest – képen pirossal
ábrázolt anaconda típusú csúszda)
- Csúszdaindító torony kivitelezése (tűzi horganyzott acél tartószerkezet lépcsővel,
korláttal)
- használatba vételhez szükséges ÉMI‐TÜV engedélyeztetés
- az engedélyezési eljárás illeték költségeit, szakhatósági eljárási díjakat
- külső közműcsatlakozások és vezetések engedélyeztetését
- talajmechanikai szakvélemény készítését
- alapozás
- örvénymedence kialakítása
- érkező medence kialakítása
- csúszdanedvesítés teljes körű kialakítása
- elektromos hálózat kiépítése, villámvédelem
- járdák, térburkolatok kivitelezését
- parkosítási munkákat
- kerítés, kapu, pénztárépület kivitelezését
Tervezett összes kivitelezői nettó költség: 123 497 922 Ft
Reálisan elkérhető jegyár: fürdőbelépőbe épített 190 Ft + 950 Ft‐os csúszdajegy
Várható forgalomnövekedés: 20%
Várható megtérülés: 6,34 év
(Részletes megtérülési számítások következő oldalon.)
A projekt egyediségét a víztározó épületre tervezett örvénymedence adná, mely hazai
viszonylatban mindenféleképpen egyedülálló. Ezen felül a csúszdák mennyisége valamint az

érkező medence már indokolttá teszi külön jegyár bevezetését is, mely a piaci helyzetnek
megfelelő ár‐érték aránynak megfelelő 950 Ft‐on lett kalkulálva. Tekintve, hogy az
egyediségnek köszönhetően nagyobb forgalomnövekedés prognosztizálható, így a magasabb
kivitelezési költség ellenére is kedvezőbb a beruházás megtérülési ideje.

1.1 A projekt megtérülési számításai
1.1.1 Kiinduló feltevések
A projekt gazdasági elemzését megelőzően lefektettük azokat a kiinduló feltételezéseket,
amelyek alapján várható a bevételek és költségek, valamint az eredmény meghatározásra
kerültek:
– A tanulmány ezen része kifejezetten a projekt gazdaságosságát vizsgálja, vagyis csak
a beruházás által generált többletbevételeket és kiadásokat tekintjük relevánsnak. A
projekt keretében új kapacitások jönnek létre.
– A hozam és megtérülés számítások során 6 évre végeztük el az előzetes kalkulációkat.
– Számításaink során nettó (ÁFA‐nélküli) árakon számoltunk az esetleges ÁFA‐kulcs
változások hatásai kiküszöbölése végett.

– A várható vendégszámot a kapacitásadatokból kalkulált kihasználtsági indexekkel
korrigálva határoztuk meg.
– A becsült vendégszám, valamint az alkalmazandó árakon keresztül jutottunk el a
projekt bevételeihez.
– A működési költségeket más hasonló fürdők tapasztalati költségadataira alapoztuk,
bevételekre vetített költségaránnyal határoztuk meg.
– A projekt megtérülési idejét statikus módszerrel határoztuk meg, a kumulált pénzáram
és a beruházási költség alapján.
1.1.2 Beruházási forrásigény
A projekt összköltsége nettó 123 millió forint, mely tartalmazza a csúszdák, medencék és
épületek szerkezeti, gépészeti, infrastrukturális kialakítását, a szükséges burkolatokat,
berendezéseket és az ún. soft‐költségeket egyaránt.
A részletes adatokat a tervezői költségbecslés alapján az Eleven Kft. ajánlata tartalmazza.

1.1.3 Megtérülés számítása
Az alábbi táblázatokban a vizsgált időszak (2007.‐2015.) adatai alapján, az Eleven Kft. által
adott ajánlatok megtérülési számítása látható.

Árbevétel
Bázisadatok
Átlag vendégszám az elmúlt 9 év főszezoni időszakában (jun1‐aug 31.) (fő)
Fürdőszolgáltatás bruttó árbevétele az elmúlt 9 év átlagában (2007‐2015.)

40770
39 434 742 Ft

Érzékenység vizsgálathoz adandó értékek
Fejlesztés eredményeként várható vendégszám százalékos növekedése
Strand belépőjegy tervezett átlagára bruttó
Belépőjegyár növelésének átlagos mértéke
Csúszdajegy ára bruttó
Csúszdajegyet vásárlók száma a vendégek %‐ban

20%
1 190 Ft
190 Ft
950 Ft
20%

Kalkulált vendégszám a fejlesztést követően
Tervezett (kalkulált) vendégszám (fő)
Tervezett (kalkulált) csúszdajegyet vásárlók száma (fő)

48924
9785

Kalkulált nettó árbevétel a fejlesztést követően
Strandbelépő árbevétele nettó
Csúszdajegyek árbevétele nettó
Csúszdákkal bővített fürdőszolgáltatás nettó árbevétel összesen

Kalkulált nettó árbevétel növekedés a bázisidőszakhoz képest
Kalkulált árbevétel növekedés a bázis időszak százalékában

45 842 173 Ft
7 319 339 Ft
53 161 512 Ft

22 110 534 Ft
71,21%

Megtérülés
Árbevétel
Bruttó kalkulált fürdőszolgáltatás árbevétel a fejlesztést követően
Nettó kalkulált fürdőszolgáltatás árbevétel a fejlesztést követően
Nettó árbevétel növekmény

67 515 120 Ft
53 161 512 Ft
22 110 534 Ft

Csúszdák üzemeltetési költsége
Energia + vegyszer költségek (csúszda árbevételre vetített 10 %)
Személyi költségek 3 fő 700 Ft/óra nettó díj
Csúszdák kalkulált üzemeltetési költsége összesen

Csúszdafejlesztésre fordítható éves fedezet

731 934 Ft
1 890 000 Ft
2 621 934 Ft

19 488 600 Ft

Megtérülési időszak Alt 1 esetén
Csúszdák költség előirányzat
Építési költségek a csúszdák költségelőirányzatának %‐ban 100 %
Nettó fejlesztési költség előirányzat
Megtérülés (év)

61 748 961 Ft
61 748 961 Ft
123 497 922 Ft
6,34

A megvalósításra javasolt verzióról – a pénzügyi analízis alapján – összességében
elmondható, hogy az 123 millió Ft‐os beruházás által jelentős vonzerő növekedés következik
be, színvonalasabbá válik a fürdő kínálata. A projekt megalapozó beruházásnak is tekinthető,
így a jövedelemtermelő készsége mellett azt is érdemes vizsgálni, hogy a fejlesztés a helyi
vállalkozások (szálláshelyek, éttermek) és fejlesztések mozgatórugójává válhat.
Ugyanakkor elmondható, hogy a beruházás pénzügyi szempontból megállja a helyét,
megtérülési ideje (7,68 év) pedig a létesítmények tényleges használati idejének töredéke. A
forgalomnövekedéssel párhuzamosan elérhető az önkormányzat évi 20 millió forintos
működési célú támogatásának jelentős csökkentése, mely a projektfinanszírozás
szempontjából fontos tényező lehet.

A fürdő működési támogatásának tervezett alakulása a fejlesztést követő 5
évben

Év

Fürdőnek adott működési támogatás

Megtakarítás előző évek
támogatásának ismeretében

2017.
2018.
2019.
2020.
2021.

10 000 000 Ft
10 000 000 Ft
12 000 000 Ft
14 000 000 Ft
16 000 000 Ft
62 000 000 FT

10 000 000 Ft
10 000 000 Ft
8 000 000 Ft
6 000 000 Ft
4 000 000 Ft
38 000 000 FT

Összesen:

2. Spray park létesítésének megtérülési számításai:
A Spray park vizes játszótér + 1 db családi csúszda anyag és kivitelezési költsége az Eleven Kft. által
adott árajánlat alapján nettó 30 860 484 Ft.
A piaci trendeket figyelembe véve megállapítható, hogy a „vizes játszótér” a gyermekes családok
számára élvezetes attrakció, ugyanakkor a fürdő esetében nem bír akkora vonzerővel, hogy
„tömegeket” mozgasson meg, és nem jelent akkora plusz motivációt, mint egy csúszdapark.
Ennek megfelelően egy esetleges spray park fejlesztésért külön pénz sem kérhető a vendégtől,
csupán a szezonális jegyárba építhető be a fejlesztés költsége.

Árbevétel
Bázisadatok
Átlag vendégszám az elmúlt 9 év főszezoni időszakában (jun1‐aug 31.) (fő)
Fürdőszolgáltatás bruttó árbevétele az elmúlt 9 év átlagában (2007‐2015.)

40770
39 434 742 Ft

Érzékenység vizsgálathoz adandó értékek
Fejlesztés eredményeként várható vendégszám százalékos növekedése
Strand belépőjegy tervezett átlagára bruttó
Belépőjegyár növelésének átlagos mértéke

5%
1 190 Ft
190 Ft

Kalkulált vendégszám a fejlesztést követően
Tervezett (kalkulált) vendégszám (fő)
Tervezett (kalkulált) csúszdajegyet vásárlók száma (fő)

42808,5
0

Kalkulált nettó árbevétel a fejlesztést követően
Strandbelépő árbevétele nettó
Csúszdajegyek árbevétele nettó
Csúszdákkal bővített fürdőszolgáltatás nettó árbevétel összesen

40 111 902 Ft
0 Ft
40 111 902 Ft

Kalkulált nettó árbevétel növekedés a bázisidőszakhoz képest
Kalkulált árbevétel növekedés a bázis időszak százalékában

9 060 924 Ft
29,18%

Megtérülés
Árbevétel
Bruttó kalkulált fürdőszolgáltatás árbevétel a fejlesztést követően
Nettó kalkulált fürdőszolgáltatás árbevétel a fejlesztést követően
Nettó árbevétel növekmény

50 942 115 Ft
40 111 902 Ft
9 060 924 Ft

Spray park üzemeltetési költsége:
Energia + vegyszer költségek (csúszda árbevételre vetített 10 %)
Személyi költségek 3 fő 700 Ft/óra nettó díj
Spray park kalkulált üzemeltetési költsége összesen

Spray park fejlesztésre fordítható éves fedezet

500 000 Ft
830 000 Ft
1 330 000 Ft

7 730 924 Ft

Megtérülési időszak:
Nettó fejlesztési költség előirányzat
Megtérülés (év)

30 860 484 Ft
3,99

Fenti megtérülési számítás kiegészítésekét fontos megemlíteni, hogy a Spray park esetleges
fejlesztésével elérhető magasabb árbevétellel nem csökkenthető szignifikáns módon az
önkormányzati támogatás.
A fürdő működési támogatásának tervezett alakulása a fejlesztést követő 5
évben

Év

Fürdőnek adott működési támogatás

Megtakarítás előző évek
támogatásának ismeretében

2017.
2018.
2019.
2020.
2021.

15 000 000 Ft
15 000 000 Ft
16 000 000 Ft
17 000 000 Ft
18 000 000 Ft
81 000 000 FT

5 000 000 Ft
5 000 000 Ft
4 000 000 Ft
3 000 000 Ft
2 000 000 Ft
19 000 000 FT

Összesen:

Ssz.

Tétel szövege

Menny. Egység
Megjegyzés

1

2

Gyermek vízi élményelem ‐ elefánt formájú vízköpő
élményelem, üvegszál erősítésű poliészter‐műgyantából
90*40*70 cm minimális méretben, rozsdamentes
kötőelemekkel, külső szivattyúval 2 m3/h kapacitással,
elektronikus szeleppel, festett kivitelben, megrendelő
által választott RAL színben, UV‐álló segédanyagokkal,
műanyag felületre telepíthető kivitelben, leszállítva és
összeszerelve a helyszínen, kompletten, 2 év
iá vízi
l élményelem ‐ ágyú formájú interaktív
Gyermek

3

élményelem, üvegszál erősítésű poliészter‐műgyantából
100*40*110 cm minimális méretben, rozsdamentes
kötőelemekkel, külső szivattyúval 2 m3/h kapacitással,
elektronikus szeleppel, festett kivitelben, megrendelő
által választott RAL színben, UV‐álló segédanyagokkal,
műanyag felületre telepíthető kivitelben, leszállítva és
összeszerelve a helyszínen, kompletten, 2 év
iá vízi
l élményelem ‐ elefánt figurás mérleghinta
Gyermek

3

db

4

db

1

db

1

db

1

db

1

db

élményelem, üvegszál erősítésű poliészter‐műgyantából
350*40*85 cm minimális méretben, rozsdamentes
kötőelemekkel, külső szivattyúval 2 m3/h kapacitással,
elektronikus szeleppel, festett kivitelben, megrendelő
által választott RAL színben, UV‐álló segédanyagokkal,
műanyag felületre telepíthető kivitelben, leszállítva és
összeszerelve a helyszínen, kompletten, 2 év
garanciával.
4

5

Gyermek vízi élményelem ‐ víziló formájú vízköpő
élményelem, üvegszál erősítésű poliészter‐műgyantából
90*40*50 cm minimális méretben, rozsdamentes
kötőelemekkel, külső szivattyúval 2 m3/h kapacitással,
elektronikus szeleppel, festett kivitelben, megrendelő
által választott RAL színben, UV‐álló segédanyagokkal,
műanyag felületre telepíthető kivitelben, leszállítva és
összeszerelve a helyszínen, kompletten, 2 év
iá vízi
l élményelem ‐ tűzoltóautó vízköpő
Gyermek

6

élményelem, üvegszál erősítésű poliészter‐műgyantából
120*80*80 cm minimális méretben, rozsdamentes
kötőelemekkel, külső szivattyúval 2 m3/h kapacitással,
elektronikus szeleppel, festett kivitelben, megrendelő
által választott RAL színben, UV‐álló segédanyagokkal,
műanyag felületre telepíthető kivitelben, leszállítva és
összeszerelve a helyszínen, kompletten, 2 év
iá vízi
l élményelem ‐ víziló figurás mérleghinta
Gyermek
élményelem, üvegszál erősítésű poliészter‐műgyantából
350*40*65 cm minimális méretben, rozsdamentes
kötőelemekkel, külső szivattyúval 2 m3/h kapacitással,
elektronikus szeleppel, festett kivitelben, megrendelő
által választott RAL színben, UV‐álló segédanyagokkal,
műanyag felületre telepíthető kivitelben, leszállítva és
összeszerelve a helyszínen, kompletten, 2 év
garanciával

7

8

Gyermek vízi élményelem ‐ csiga formájú vízköpő
élményelem, üvegszál erősítésű poliészter‐műgyantából
90*51*60 cm minimális méretben, rozsdamentes
kötőelemekkel, külső szivattyúval 2 m3/h kapacitással,
elektronikus szeleppel, festett kivitelben, megrendelő
által választott RAL színben, UV‐álló segédanyagokkal,
műanyag felületre telepíthető kivitelben, leszállítva és
összeszerelve a helyszínen, kompletten, 2 év
iá vízi
l élményelem ‐ sárkánybébi formájú
Gyermek

1

db

1

db

9

vízköpő élményelem, üvegszál erősítésű poliészter‐
műgyantából 86*48*96 cm minimális méretben,
rozsdamentes kötőelemekkel, külső szivattyúval 2 m3/h
kapacitással, elektronikus szeleppel, festett kivitelben,
megrendelő által választott RAL színben, UV‐álló
segédanyagokkal, műanyag felületre telepíthető
kivitelben, leszállítva és összeszerelve a helyszínen,
kGyermek
l vízi2élményelem
é
iá ‐ óriás
l
virág formájú

2

db

10

élményelem, üvegszál erősítésű poliészter‐műgyantából
75*75*350 cm minimális méretben, rozsdamentes
kötőelemekkel, külső szivattyúval 3 m3/h kapacitással,
elektronikus szeleppel, festett kivitelben, megrendelő
által választott RAL színben, UV‐álló segédanyagokkal,
műanyag felületre telepíthető kivitelben, leszállítva és
összeszerelve a helyszínen, kompletten, 2 év
iá vízi
l élményelem ‐ "O" alakú alagút formájú
Gyermek

4

db

interaktív élményelem, festett horganyzott szerkezettel
8*200*190 cm minimális méretben, rozsdamentes
kötőelemekkel, külső szivattyúval 3 m3/h kapacitással,
elektronikus szeleppel, festett kivitelben, megrendelő
által választott RAL színben, UV‐álló segédanyagokkal,
műanyag felületre telepíthető kivitelben, leszállítva és
összeszerelve a helyszínen, kompletten, 2 év
garanciával.
11

Gyermek vízi élményelem ‐ halászkunyhó formájú
interaktív vízivár élményelem, üvegszál erősítésű
poliészter‐műgyantából, tüzihorganyzott
tartószerkezettel festett kivitelben, látvényterv szerinti
RAL színben, rozsdamentes kötőelemekkel, négy
gyermek vízicsúszdával (2 x egypályás hullámcsúszda
2500*70*700 cm; 1 x kétpályás egyenes csúszda
2150*150*1100 cm; 1 x egyenes csőcsúszda Ø825,
hossz: 2800 cm) külső vízbetáppal 3*4 m³/h vízigénnyel,
négy billenővödörrel, 2 m3/h vízigénnyel, UV‐álló
segédanyagokkal, medencébe telepíthető kivitelben,
leszállítva és összeszerelve a helyszínen, kompletten

1

db

12

Gyermek vízi élményelem ‐ kalózálarc formájú vízköpő
élményelem, üvegszál erősítésű poliészter‐műgyantából
60*25*140 cm minimális méretben, rozsdamentes
kötőelemekkel, külső szivattyúval 2 m3/h kapacitással,
elektronikus szeleppel, festett kivitelben, megrendelő
által választott RAL színben, UV‐álló segédanyagokkal,
műanyag felületre telepíthető kivitelben, leszállítva és
összeszerelve a helyszínen, kompletten, 2 év
iá l

2

db

13

TOTAL

Gyermek vízi élményelem ‐ dinoszaurusz formájú
vízköpő élményelem, üvegszál erősítésű poliészter‐
műgyantából 170*45*88 cm minimális méretben,
rozsdamentes kötőelemekkel, külső szivattyúval 2 m3/h
kapacitással, elektronikus szeleppel, festett kivitelben,
megrendelő által választott RAL színben, UV‐álló
segédanyagokkal, műanyag felületre telepíthető
kivitelben, leszállítva és összeszerelve a helyszínen,
k
l
2é
iá l

1

db

Anyag
Díj egységre
egységár
(nettó)
(nettó)
276 343 Ft
118 433 Ft

Egységár
(nettó)

Díj összesen
(nettó)

394 776 Ft

Anyag
összesen
(nettó)
829 029 Ft

Összesen
(nettó)

355 299 Ft

1 184 328 Ft

466 770 Ft

1 306 956 Ft

560 124 Ft

1 867 080 Ft

326 739 Ft

140 031 Ft

802 662 Ft

343 998 Ft 1 146 660 Ft

802 662 Ft

343 998 Ft

1 146 660 Ft

250 369 Ft

107 301 Ft

357 670 Ft

250 369 Ft

107 301 Ft

357 670 Ft

402 829 Ft

172 641 Ft

575 470 Ft

402 829 Ft

172 641 Ft

575 470 Ft

787 955 Ft

337 695 Ft 1 125 650 Ft

787 955 Ft

337 695 Ft

1 125 650 Ft

276 812 Ft

118 634 Ft

395 446 Ft

276 812 Ft

118 634 Ft

395 446 Ft

279 013 Ft

119 577 Ft

398 590 Ft

279 013 Ft

119 577 Ft

398 590 Ft

466 095 Ft

199 755 Ft

665 850 Ft

932 190 Ft

399 510 Ft

1 331 700 Ft

174 139 Ft

74 631 Ft

248 770 Ft

696 556 Ft

298 524 Ft

995 080 Ft

7 429 884 Ft

3 184 236 Ft

625 618 Ft

268 122 Ft

7 429 884 Ft 3 184 236 Ft 10 614 120 Ft

312 809 Ft

134 061 Ft

446 870 Ft

10 614 120 Ft

893 740 Ft

326 700 Ft

140 015 Ft

446 870 Ft

326 700 Ft

140 015 Ft

466 715 Ft

21 352 249 Ft

Ssz.

Tétel szövege
1

2

TOTAL

Üvegszálas poliészter műanyag Családi
csúszda (500*3000), 13,72 m hosszban,
4,20m indítómagassággal, Megrendelő
által választott tetszőleges RAL színben,
méretezett tűzihorganyzott acél
ta
tós e e ette , medencébe
ede cébe éérkezéssel,
e ésse ,
tartószerkezettel,
elhelyezéssel együtt
Tüzihorganyzott acél szerkezetű indító
torony, 4,20 m magasságal, kétkarú
lépcsővel, csúszásmentes WPC lépcső és
platform elemekkel, függ. pálcás korláttal,
gyártó által méretezett acél szelvényekből

Megjegyzés

Menny.
1

1

Egység

Anyag (nettó)

Díj
(nettó)

Összesen
(nettó)

db

db

6 655 765 Ft

2 852 470 Ft 9 508 235 Ft

13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2016. szeptember 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület támogatás
előfinanszírozási kérelme
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) a 2014-2020-as LEADER
programjához kapcsolódóan ismételt kérelemmel fordult Gyomaendrőd Város Önkormányzatához. A kérelem az
előterjesztés mellékletét képezi.
Előzmény:
Önkormányzatunkat is tagjai között tudó Egyesület 2007-2013-as LEADER programja 2015. október 31-én lezárult.
Az Egyesület a megkezdett munkáját a 2014-2020-as programozási időszakban is folytatni kívánta. Az erre az
időszakra szóló LEADER Helyi Fejlesztési Stratégia kidolgozásához az Egyesület 8,5 millió forint összegű előkészítő
támogatásban részesült. Tekintettel arra, hogy a megvalósítandó projekt utófinanszírozott, az Egyesület a tag
önkormányzatok segítségét kérte a támogatás előfinanszírozásában. Az előfinanszírozáshoz szükséges 8,5 millió Ft
települések közötti megosztása lakosságarányosan került megállapításra, mely összeg Gyomaendrőd Város
Önkormányzata tekintetében 1.370.719 forint volt. Az összeg kölcsön formájában került az Egyesület részére
átutalásra, melynek visszafizetési határideje 2016. december 30-a. Magának a programnak a megvalósításához a
Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkársága 65,4 millió forint összegű
támogatást ítélt meg az Egyesület részére. A támogatási szerződés aláírása 2016. szeptemberében várható. Az
Irányító Hatóságtól kapott tájékoztatás alapján ezen támogatás is utófinanszírozású, így a program végrehajtáshoz
kapcsolódó feladatok zavartalan ellátásához 9.512.728 forint összeg előfinanszírozása szükséges.
Az Egyesület ismételten a tag önkormányzatok segítségét kéri a támogatás előfinanszírozásában. Az
előfinanszírozáshoz szükséges összeg települések közötti megosztása lakosságarányosan került megállapításra. Az
Önkormányzatunkra eső előfinanszírozandó összeg 1.534.033 forint. Ezen összeg átadásának két előfeltétele van,
egyrészt a Támogatási szerződés megkötése, másrészt az önkormányzatunk részéről megelőlegezett 1.370.719
forint összegű támogatás Egyesület részéről történő visszafizetése.
Az 1.534.033 forint összegű kölcsön részbeni forrása a 2016. évben megelőlegezett és 2016. év végéig az
Egyesület részéről visszafizetendő támogatás (1.370.719 forint) összege, illetve a fennmaradó 163.314 forint forrása
a 2007-2013-as LEADER programhoz megelőlegezett és az egyesület részéről visszafizetett támogatás
maradványa lehet. A megelőlegezett támogatás önkormányzatunk részére történő legkorábbi visszafizetési
határideje 2021. június 30. napja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi döntési javaslatok elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"Kölcsön biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.534.033 forint összegű kölcsönt biztosít a Körösök
Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részére a „Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök
Völgyében 2014-2020” című Helyi Fejlesztési Stratégiai program megvalósításához. A kölcsön biztosításának
előfeltétele, hogy az Egyesület bemutassa az Irányító Hatóság és az Egyesület között megkötött Támogatási
szerződés másolatát, valamint visszafizesse Gyomaendrőd Város Önkormányzata részére a 2016. évben 1.370.719
forint összegben megelőlegezett támogatást.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Kölcsön forrása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Az 1.534.033 forint összegű kölcsön forrásaként az Egyesület részéről 2016. évben visszafizetett, megelőlegezett
támogatások szolgálnak.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Kölcsönszerződés jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a tagi kölcsönnel
kapcsolatos alábbi szerződés aláírására, valamint a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
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 Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (székhely: 5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/10.,
adószám: 18284517-1-04, bankszámlaszám: 10918001-00000081-33480007, képviseli: Hodálik Pál elnök) mint
kölcsönvevő (a továbbiakban: Kölcsönvevő) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
1.

Előzmények:

Kölcsönvevő, mint elismert LEADER Helyi Akciócsoport, a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési programokért
felelős helyettes államtitkársága EMVASF/295/2016. számú ügyirata alapján a „Sokszínű természet, sokszínű
társadalom a Körösök Völgyében 2014-2020” című Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósításához szükséges
működési és animációs tevékenységek elvégzésére 65.400.000 forint, azaz hatvanötmillió-négyszázezer forint
támogatást nyert el, mely forráskeretet időarányosan szükséges megosztani. A támogatás a 2016. június 10. és
2020. december 31. között felmerült költségek fedezetére használható fel. Mivel a projekt utófinanszírozású, így a
projekt zökkenőmentes lebonyolítása érdekében Kölcsönadó Kölcsönvevő részére 1.534.033 forint, azaz egymillióötszázharmincnégyezer-harminchárom forint összegű előfinanszírozási kölcsönt nyújt.
2. A szerződés tárgya
2.1.
Kölcsönadó - Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének /2016. (IX. 29.) számú határozata alapján mindösszesen 1.534.033 forint, azaz egymillió-ötszázharmincnégyezer-harminchárom forint összegű kölcsönt
ad a Kölcsönvevő részére. A kölcsön összege a „Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében
2014-2020” című Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósításához szükséges működési és animációs tevékenységek
elvégzésére használható fel.
2.2.
A kölcsön utalásának előfeltétele, hogy Kölcsönvevő Kölcsönadó részére átadja az Irányító Hatósággal kötött
Támogatási szerződés másolatát, valamint visszafizeti a 2016. január 5-én létrejött kölcsönszerződés alapján átadott
1.370.719 forint, azaz egymillió-háromszázhetvenezer-hétszáztizenkilenc forint visszatérítendő támogatást.
2.3.
Kölcsönadó a kölcsön összegét egy összegben utalja át az Kölcsönvevő bankszámlaszámára a 2.2 pontban
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rögzített feltételek teljesítését követő 8 napon belül.
2.4.
Kölcsönadó a Kölcsönvevőnek a kölcsön összegét az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 1091800100000081-33480007 számú számlájára „2014-2020. Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítása” megjegyzéssel utalja
át.
2.5.
A Kölcsönadó a kölcsön összegét kamatmentesen nyújtja a Kölcsönvevő részére.
2.6.
Kölcsönvevő köteles a Kölcsönadó által megelőlegezett összeget a projekt záró elszámolásának elfogadását
követően, a támogatási összeg részére történő folyósítását követő 8 napon belül, de legkésőbb 2021. június 30.
napjáig visszautalni Kölcsönadó 53200125-11062402 számú bankszámlájára.
2.7.
Kölcsönvevő a kölcsön összeg felhasználásáról a kölcsön visszafizetéséig köteles elszámolni. Ennek
megfelelően köteles beszámolót készíteni a Kölcsönadó számára a megvalósult projektről és annak eredményeiről.
2.8.
Kölcsönadó a projekttel kapcsolatos dokumentációt Kölcsönvevő előzetes értesítése mellett bármikor
ellenőrizheti.
3. A szerződés megszűnése, azonnali hatályú felmondás
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.
d)
a Kölcsönvevő az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámoló készítési és -letétbe helyezési
kötelezettségének eleget tett és ennek megfelelően államháztartási alrendszerből támogatás igénybe vételére
jogosult.
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. (IX. 29.) számú határozatával felhatalmazta
polgármesterét a megállapodás aláírására.
4.6. Jelen szerződés öt, egymással szó szerint megegyező példányban készült, amelyet a felek elolvasás és
értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtak.
Gyomaendrőd, 2016. szeptember
………………………………….
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
(Kölcsönadó)
Képviseli:
Toldi Balázs polgármester

………………………………….
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú
Egyesület
(Kölcsönvevő)
Képviseli:
Hodálik Pál elnök

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

…..............................................................
Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

38

14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2016. szeptember 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Templom-zugi 9701/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése nyílt eljárás keretében
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a helyi kerékpárút hálózat fejlesztéséhez sikeresen pályázott a
„Gyomaendrőd, 46. sz. főút 41+235–42+400 km szelvény között kerékpárút" megépítésére, amely 2015. évben
megvalósításra került. A kerékpárút megvalósításhoz szükséges volt magántulajdonban lévő területrészek
megvásárlása.
A projekthez kapcsolódóan a telekalakítási eljárás során a 9701/1 hrsz.-ú kivett lakóház, udvar megjelölésű ingatlan
az önkormányzat tulajdonába került 2.943.000,- Ft vételáron.
Az önkormányzati vagyonkataszterben a 9701/1 hrsz.-ú ingatlan a forgalomképes üzleti vagyon kategóriájába
tartozik.
Az ingatlan jelenleg megfelelő funkció hiányában nincs hasznosítva. A telken lévő lakóépület bérbeadásához,
lakhatóvá tételéhez ráfordítás szükséges. A közművek közül csak az áram áll rendelkezésre. Ivóvízbekötés nincs.
Az egyéb vízszükségletet fúrt kútból lehet biztosítani. Ezért javaslom az ingatlan értékesítését nyílt eljárásban.
Az értékesítés során az induló árat 3.000.000,- Ft összegben javaslom meghatározni.
Az ingatlan hirdetésével kapcsolatban javaslom az önkormányzat honlapján, a Gyomaendrődi Hírmondóban és más
internetes portálokon való megjelentetést. Továbbá amennyiben az első pályázati eljárás érvénytelen vagy
eredménytelen lesz, akkor az értékelést követő fél éven keresztül addig javaslom megismételni a pályázati kiírást,
amíg az eljárás érvényes és eredményes nem lesz.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: vagyonrendelet) 9. §(1) bekezdés b)
pontja alapján az önkormányzati vagyon elidegenítése 2.000.000.- Ft forgalmi értéket meghaladóan kizárólag
nyilvános versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére történhet.
Az ingatlan tulajdonjogát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) pontjában meghatározott átlátható
szervezet, természetes személy, illetve több társaság vagy természetes személy együttesen szerezheti meg.
Az ügyben a vagyonrendelet 20. § (1) bekezdési alapján a Képviselő–testület jogosult dönteni.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"Pályázati felhívás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrőd, Templom–zugban lévő 9701/1 hrsz.-ú ingatlant értékesítésre
nyílt pályázati pályázatot hirdet a következő hirdetményi szöveggel:
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"Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Gyomaendrőd, Templom–zugban lévő 9701/1 hrsz.-ú ingatlan egyfordulós nyilvános értékesítésre
I.Pályázati Felhívást kiíró megnevezése és székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Telefon: +36-66/386-122
Képviseli: Toldi Balázs polgármester
e-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu
II. A pályázati eljárásba részt vehet:
1. Természetes személy,
2. Azon, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1)
pontjában meghatározott átlátható szervezet,
3. Több társaság vagy természetes személy együttesen, amely a hatályos magyar jogszabályok értelmében ingatlan
tulajdonjogát megszerezheti.
Magánszemélyek a személyi okmányaikkal igazolhatják magukat.
Cégek esetében az aláírásra jogosult, vagy érvényes meghatalmazással rendelkező vehet részt a pályázati
eljárásban. Az aláírási címpéldány eredeti példányát, a 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, aláírási
címpéldányt és a cégszerűen aláírt átláthatósági nyilatkozatot, melyet az eredeti okirat bemutatásával kell igazolni.
A pályázati eljárásban kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az
előleg letétbe helyezésre került.
III. Bruttó induló ár: 3.000.000,- Ft.
IV. Az ingatlan leírása
Helyrajzi
Az ingatlan főbb adati, jellemzői, egyéb megjegyzés
szám
Gyomaendrőd, Templom-zug, üdülő övezet. Megjelölése kivett, lakóház, udvar. Az ingatlan 1495 m2
területnagyságú. Az ingatlan nem vízparti.
Az ingatlanon egy 66 m2 hasznos alapterületű lakóépület, és egy 60 m2 hasznos alapterületű gazdasági
9701/1
épület található. Az ingatlan áramközművel rendelkezik. Az ivóvíz nincs bekötve, az egyéb vízszükséglet
hrsz.
fúrt kútból hidroforral biztosítható. A szennyvízelvezetése 8 m3-es aknába történik.
Az ingatlan per, teher és igénymentes.
V. A szabályozási terv előírásai
Az ingatlanok vízpartiak, üdülő övezetben vannak. A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.)
önkormányzati rendelet alapján az ingatlanokra az „Üh" jelű építési övezet előírásai vonatkoznak.
VI. A pályázat benyújtásának
1. Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, Városüzemeltetési Osztály (Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
2. Módja: Az ajánlattevők ajánlataikat zárt borítékban legalább 2 példányban aláírva, postai úton, személyesen vagy
meghatalmazott útján nyújthatják be. Az ajánlat 1 példányát minden oldalon aláírva, "eredeti" megjelöléssel kell
ellátni. A borítékon fel kell tüntetni „Templom – zugban lévő 9701/1 hrsz.-ú ingatlan értékesítésre" szöveget.
3 Ideje: 2016. november 4. 1000 óra.
VII. Pályázati biztosíték
1. A meghirdetett ingatlanra az induló ár 10 %-át kitevő 300.000,- Ft pályázati biztosíték utalását el kell indítani az
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 53200125-11062402 számlára, és annak bizonylat másolatát az
ajánlatához kell csatolni.
2. A pályázati eljárás során azon ajánlattevők, akik nem nyertek, azoknak a befizetett előleg visszautalásra kerül, az
eredmény megállapítását követő 3 napon belül. A nyertes ajánlattevő döntése alapján szintén kérheti az előleg
visszautalását, vagy annak beszámítását a vételárba.
3. Nem jár vissza a biztosíték, ha a pályázati kiírás szerint az a megkötött szerződést biztosító
mellékkötelezettséggé alakul át, továbbá akkor sem, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát
visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.
VIII. Ajánlati kötöttség, az eltérés joga
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ajánlatát 30 napig tartja. Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége a felhívásban
megjelölt ajánlattétel beadási határidő lejártával kezdődik. Az ajánlattevő ajánlatát e határidő lejártáig módosíthatja
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vagy visszavonhatja. Az ajánlattevő az ajánlatához a versenyeztetési eljárás nyertese megállapításának időpontjától
számított 30 napig kötve van.
2. Az ajánlattevő, a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig az ajánlatát bármikor visszavonhatja.
IX. Pályázati ajánlat
A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:
1. a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
2.a vételár összegére,
3.az ajánlati kötöttségre vonatkozóan.
X. A pályázati anyagok beérkezése, felbontása
A határidőben beérkezett pályázatok felbontásán a Városüzemeltetési Osztály kijelölt tagjai vesznek részt.
XI. Az ajánlatok bontásának helye, és időpontja
1. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme (Gyomaendrőd, Selyem út 124.), 2016. november 4. 1000
óra.
2. Ajánlatkérő a pályázati kiírásban szereplő feltételek szerint értékeli ajánlattevők ajánlatát. Az ajánlat akkor
tekinthető érvényesnek, ha úgy az ajánlat, mint az ajánlattevő a fentiekben leírt követelményeknek megfelel és az
ajánlattevő az ajánlatához csatolta az előírt mellékleteket, illetve elfogadó nyilatkozatában a pályázat feltételeinek
elfogadásáról nyilatkozott.
XII. Pályázatok értékelése, elbírálása
1. A pályázatokat Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete bírálja el. A pályázat nyertese az, akit Gyomaendrőd
Város Önkormányzat Képviselő - testülete döntése alapján a kiírásban foglalt szempontok és az önkormányzat
tulajdonosi érdekeinek összességében a legmegfelelőbb ajánlatot tette. Az induló árnál alacsonyabb ajánlatot nem
lehet tenni.
2. A pályázati eljárás a beérkezett érvényes pályázatok ismeretében Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a
soron következő ülésén hozza meg a döntését.
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzata fenntartja azon jogát, hogy pályázatok ismeretében – akár indokolás nélkül
is – az eljárást eredménytelennek minősítse.
XIII. Szerződéskötés feltételei
1. A pályázat nyertese az értesítést követően 15 napon belül szerződést köt.
2. Vételár megfizetése: Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
3. A szerződéskötés egyéb feltételei:
4. Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló határidőben – meghiúsul,
vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződést nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a
kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő pályázóval – azonos feltételek
mellett – szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni.
5. A nyertes pályázó helyébe lépő pályázóval csak akkor köthető szerződés, ha
a) a pályázati kiírás erre lehetőséget adott, továbbá
b) a pályázat eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt ajánlattevőt erről külön értesítették, továbbá
c) a szerződésnek a kiíró által történő – a 4. pontban foglalt okok miatti – felmondása vagy attól történő elállása
esetén a szerződéskötéstől számított 6 hónap még nem telt el.
XIV. Egyéb információk
1. A pályázat eredménye az elbírálást követően 7 munkanapon belül írásban kerül közölésre, valamennyi
ajánlattevővel.
2. A pályázat felhívás megjelenik: a Gyomaendrőd Város honlapján (www.gyomaendrod.hu), a Gyomaendrődi
Hírmondó írott sajtóban, illetve más internetes portálokon.
3. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési
Osztályán lehet kérni munkanapokon 800 és 1400 között. Az ingatlan a helyszínen előre egyeztetett időpontban
megtekinthető.
Gyomaendrőd, 2016. szeptember ...
Gyomaendrőd Város Képviselő–testülete"
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"A pályáztatás időtartama"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy az első pályázati eljárás érvénytelensége vagy
eredménytelensége esetén, az értékelést követő fél éven keresztül addig kell megismételni a pályázati kiírást, amíg
az eljárás érvényes és eredményes nem lesz.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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13

14
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2016. szeptember 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Veteményezésre kijelölt és egyéb területek bérbeadása
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
Az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi beépítetlen és egyéb területek haszonbérleti szerződései 2016.
szeptember 30. napjával lejárnak. A megállapított bérleti díjak nagysága szerződésenként a terület nagyságától
függően 1.110 Ft-tól 6.530 Ft-ig változott.
A beépítetlen területeket a bérlők veteménykertként hasznosítják. A területek veteménykertként való hasznosítása a
rendelkezésre álló információk alapján hosszú időre nyúlik vissza, ez a gyakorlat még a rendszerváltást megelőzően
alakult ki. A szocializmus időszakában a tanács a kezelésében lévő hasznosítatlan beépítetlen területeket
parcellákra osztotta, és ezzel lehetőséget biztosított a lakosság részére zöldség és egyéb növényi kultúrák
termesztésre. Ezek a terület használatok jelentősen csökkentek a korábbikhoz képest.
Az 1396 hrsz.-ú udvar megnevezésű ingatlanból a gyomai településrész határán 0,5 ha terület legeltetésre és
állathajtásra van igénybe véve, amely egyébként belvízgyűjtő területként funkcionál.
Az eredeti szerződések, mint földhaszonbérleti szerződések formájában kerültek megkötésre.
A szerződések figyelemmel az önkormányzat lehetséges területigényére 1 évvel kerültek hosszabbításra.
Az ingatlanok 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 (továbbiakban: vagyonrendelet) 9. § szerint történik. A jogszabályi
hivatkozások alapján nem szükséges a vagyontárgy hasznosítása során a versenyeztetés.
A vagyonrendelet 9.§ (1) bekezdése értelmében 1 millió Ft éves bevételig nem szükséges a versenyeztetés.
A szerződések 2015 évben egy év időtartamban kerültek meghosszabbításra.
A bérleti díj a tárgyévet megelőző évi fogyasztói árindex mértékével került emelésre. A KSH által 2015. évre közölt
fogyasztói árindex 99,9 %.
A használt területek nem termőföldek. Ezért a területek használatára célszerű a földhaszonbérleti szerződés helyett
ingatlan bérleti szerződést kötni. Új szerződések megkötését, 1 év időtartamban javaslom, a bérleti díjak
változatlanul hagyása mellett.
Kérem a Képviselő - testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntését határozati javaslat formájában
hozza meg.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Veteményezésre kijelölt és területek bérbeadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bérleti szerződést köt 2016. október 1. napjától
kezdően 1 év időtartamban a következő ingatlanok vonatkozásában az alábbiak szerint:
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Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hrsz.

Bérlő

909

Ádám Mihály, Gyomaendrőd, Hantoskerti u. 20/D

1038/2
6. parcella

Arany Dánielné
Gyomaendrőd, Fáy u. 5.

1.110

3415

Orbán Józsefné
Gyomaendrőd, Bocskai u. 31.

4.100

3419

Eiler Márton
Gyomaendrőd, Móra F. u. 2.

4.420

3430

Vince Zoltán
Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. B. épület B lépcsőház II.
emelet 5. ajtó
Izsó Lajos
Gyomaendrőd, Fáy u. 21.

2.220

1080

Kulik Zsuzsa
Gyomaendrőd, Munkácsy M. u. 16.

5.530

1396

Szőke Lajos
Gyomaendrőd, Kálvin u. 4.

2.510

1045

Bruttó bérleti díj
(Ft)
1.110

4.070

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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909 hrsz.

1045 hrsz.

1038/2 hrsz.

3415 hrsz.

3419 hrsz.

3430 hrsz.

1396 hrsz.

1080 hrsz.

16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2016. szeptember 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Rendezvénynaptár 2017
Megyeri László aljegyző
Ágostonné Farkas Mária egyéni választókerületi önkormányzati képviselő
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt évtizedek során városunkban több olyan, ma már hagyományosnak számító közélettel, gazdasággal,
kultúrával, turizmussal, szórakoztatással stb. kapcsolatos rendezvény nyert figyelmet, amely ma már
hagyományosnak számít. Ezekre a rendezvényekre irányuló megkülönböztetett figyelem megjelent a lakosság és
természetesen a helyi önkormányzat részéről is. Ez utóbbi részéről a figyelem az erkölcsi elismerés mellett az
anyagi finanszírozást is jelentette.
Az egyes rendezvények önkormányzat által anyagi finanszírozása két módon jelent meg. Egyrészt úgy, hogy az
egyes rendezvényeket saját szervezeti rendszerében valósított meg, amelyhez a forrásokat célzottan a
költségvetésében irányzott elő, vagy az intézményei feladatai közé sorolva, annak költségvetésében biztosította.
Más, nem önkormányzati szerv által, hanem jellemzően civil szervezet által kiemelt figyelemre érdemes
rendezvényeket pályázati úton támogatott.
Annak érdekében, hogy a sok energiát és anyagiakat felemésztő rendezvények ne konkuráljanak, hanem
kiegészítsék egymást és szoros együttműködés jöjjön létre a szereplők között, szükségessé vált, hogy ezek már az
előkészítő szakaszban egyeztetésre kerüljenek, döntés szülessen a források elosztásáról is.
Ahogy 2016-ban, úgy 2017-re is szükségessé vált egy egyeztetett rendezvény naptár elkészítése. 384/2016. (VIII.
31.) Gye. Kt. határozatával a Képviselő-testület az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottságot bízta meg az október 23-i ünnepi megemlékezés megszervezésének és a 2017. évi rendezvény naptár
elkészítésének koordinálásával.
A naptár összeállításával kapcsolatban megkerestük az állami és önkormányzati intézményeket, civil szervezeteket,
a turizmusban és a szórakoztatásban érdekelt vállalkozásokat.
Az összeállítás során figyelembe vettük a korábbi években kiemelten kezelt rendezvényeket, illetve a Gyoma 300
éves emlékév tervezett programjait is.
Ezek alapján a következő rendezvényeket javasoljuk kiemelt rendezvényekké nyilvánítani.
Dátum

Rendezvény
megnevezése

1

2017-03-15

2

2017-03-31

3

2017-04-29
2017-05-01

4

2017-06-10

5

2017-06-12
2017-08-20

6

2017-07-29

7

2017-08-18
2017-08-20

8

2017-08-19

Rendezvény helyszíne

Rendező

Március 15. Nemzeti
Ünnep

Hősök tere

Kállai Ferenc Kulturális
Központ
Határ Győző Városi
Színes források Gyoma
Határ Győző Városi
Könyvtár, Békés Megyei
történetéből
Könyvtár
Levéltár
Kállai Ferenc Kulturális
Sajt- és Túrófesztivál
Szabadság tér
Központ
Rózsahegyi Ház,
Rózsahegyi Iskola
Bogrács Napja
Öregszőlő
Diákjaiért Alapítvány
Gyomaendrődi Közös
Kis Bálint Általános Iskola
Gyoma 300 éves Önkormányzati Hivatal,
tornaterem - volt
időszaki kiállítás
Munkácsy Mihály
Urikaszinó
Múzeum
Kállai Ferenc Kulturális
Besenyszegi Gyermeknap Besenyszegi játszótér
Központ
Gyomaendrődiek
Gyomaendrődi Közös
Egész város
Világtalálkozója
Önkormányzati Hivatal
Kállai Ferenc Kulturális
Halfőző verseny
Népliget
Központ
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9

2017-08-20

Nemzeti Ünnep kenyérszentelés

Szabadság tér

10

2017-10-08

Emléktér avatás

Wodianer Albert tér

11

2017-10-23

Nemzeti Ünnep

Szabadság tér

12

2017-10-23

Ünnepi Képviselő-testületi
ülés

Gyomaendrődi Járási
Hivatal

Kállai Ferenc Kulturális
Központ
Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal
Kállai Ferenc Kulturális
Központ
Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal

Az egyes események finanszírozási (támogatási) módjáról és összegéről a végleges programok költségvetésének
ismeretében javasoljuk meghatározni. Ennek érdekében a programokért felelősöknek 2016. október 31–éig be kell
nyújtaniuk a részletes költségvetést.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Rendezvénynaptár 2017 "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő programokat tekinti a város 2017. évi
rendezvényeinek:
Dátum

Rendezvény megnevezése

Rendezvény helyszíne

1

2017-03-15

Március 15. Nemzeti Ünnep

Hősök tere

2

2017-03-31

Határ Győző Városi Könyvtár

3

2017-04-29
2017-05-01

Színes források Gyoma
történetéből
Sajt- és Túrófesztivál

Szabadság tér

4

2017-06-10

Bogrács Napja

Rózsahegyi Ház, Öregszőlő

5

2017-06-12
2017-08-20

Gyoma 300 éves - időszaki
kiállítás

Kis Bálint Általános Iskola
tornaterem - volt Urikaszinó

6

2017-07-29

Besenyszegi Gyermeknap

Besenyszegi játszótér

7

2017-08-18
2017-08-20

Gyomaendrődiek
Világtalálkozója

Egész város

8

2017-08-19

Halfőző verseny

Népliget

9

2017-08-20

Nemzeti Ünnep kenyérszentelés

Szabadság tér

10

2017-10-08

Emléktér avatás

Wodianer Albert tér

11

2017-10-23

Nemzeti Ünnep

Szabadság tér

12

2017-10-23

Ünnepi Képviselő-testületi
ülés

Gyomaendrődi Járási Hivatal

Rendező
Kállai Ferenc Kulturális
Központ
Határ Győző Városi Könyvtár,
Békés Megyei Levéltár
Kállai Ferenc Kulturális
Központ
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért
Alapítvány
Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal,
Munkácsy Mihály Múzeum
Kállai Ferenc Kulturális
Központ
Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal
Kállai Ferenc Kulturális
Központ
Kállai Ferenc Kulturális
Központ
Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal
Kállai Ferenc Kulturális
Központ
Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal

Felkéri a programokért felelősöket, hogy állítsák össze a részletes rendezvény-tervet és annak költségvetését 2016.
október 31–éig nyújtsák be.
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Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a Képviselő-testület 2017. januári
ülésére terjessze be a kiemelt rendezvények finanszírozása igényét, a 2017. évi Civil Alap pályázati felhívásának
szempontjait, előirányzata fő összegét.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Rendezvény Naptár
2017

S.sz. Kezdő dátum Záró dátum

Kezdő
időpont

Záró időpont Az esemény megnevezése

Helyszín

Rendező és egyéb információ

1

2017‐01‐20

2017‐01‐20

17:00

23:30

Szent Gellért szalagavató

Varga Lajos Sportcsarnok

2
3

2017‐01‐27
2017
01 27
2017‐02‐11

2017‐01‐27
2017
01 27
2017‐02‐11

18:00
18:00

20:00
23:30

OMart Kulturális Műhely
??

4

2017‐02‐14

2017‐02‐14

Egésznapos

Magyar Kultura napja
Óvoda vacsora
Bálint‐Valentin Napi
Kavalkád

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola
és Gimnázium
OMart Műhely Egyesület
Kistérségi óvoda

Gyoma

Kis Bálint Általános Iskola

5

2017 03 10
2017‐03‐10

2017 03 10
2017‐03‐10

Egésznapos

Városi Kner Emlékünnepség

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola
és Gimnázium, gimnáziumi épülete

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola
és Gimnázium

6

2017‐03‐11

2017‐03‐11

18:00

23:30

Rózsahegyi Iskola vacsora

??

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola

7

2017‐03‐15

2017‐03‐15

10:00

12:00

Március 15. Nemzeti Ünnep

Hősök tere

Kállai Ferenc Kulturális Központ

8

2017‐03‐18

2017‐03‐18

18:00

23:30

Sportbál

Varga Lajos Sportcsarnok

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal

9

2017‐03‐20

2017‐03‐20

18:00

20:00

Csendőrsortűz áldozatairól
megemlékezés

Hősök tere

Szent Antal Népház
p

10

2017‐03‐31

2017‐03‐31

Egésznapos

Színes források Gyoma
történetéből

Határ Győző Városi Könyvtár

11

2017‐04‐08

2017‐04‐08

18:00

20:00

Tavaszi Zsongás

Mozi

12
13
14
15
16

2017‐04‐14
2017‐04‐16
2017‐04‐29
2017‐05‐05
2017
2017‐05‐12
05 12

2017‐04‐14
2017‐04‐16
2017‐05‐01
2017‐05‐05
2017
2017‐05‐13
05 13

18:00
12:00
Egésznapos
15:00
EEgésznapos
é

20:00
21:00
Többnapos
20:00
Több
Többnapos

Költészet Napja
Húsvét
Sajt‐ és Túrófesztivál
Ballagás
Rózsahegyi
Ró h i Napok
N
k

OMart Műhely
??
Szabadság tér
Gimnázium
Rózsahegyi
Ró h i Kál
Kálmán
á Általános
l lá
Iskola
Ik l

Határ Győző Városi Könyvtár, Békés
Megyei Levéltár
Kállai Ferenc Művészeti Iskola és a
Hallható Hang Alapítvány
Körösmenti Táncegyüttes
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Rózsahegyi
Ró h i Alapítvány
Al í á

17

2017‐05‐24

2017‐05‐24

Egésznapos

18

2017‐05‐26

2017‐05‐27

Egésznapos

Többnapos

19

2017‐05‐28

2017‐05‐28

10:00

12:00

20

2017‐06‐04

2017‐06‐04

10:00

11:30

21

2017‐06‐10

2017‐06‐10

Egésznapos
g
p

22

2017‐06‐12

2017‐06‐13

Egésznapos

Többnapos

23

2017‐06‐12

2017‐08‐20

Egésznapos

Többnapos

24

2017‐06‐17

2017‐06‐17

10:00

16:00

25

2017‐06‐23

2017‐06‐23

17:00

23:30

26

2017‐06‐30

2017‐06‐30

16:00

19:00

27

2017
2017‐07‐27
07 27

2017
2017‐07‐27
07 27

20
20:00
00

22
22:30
30

28

2017‐07‐29

2017‐07‐29

Egésznapos

29

2017‐08‐03

2017‐08‐06

Egésznapos
g
p

Többnapos
p

30

2017‐08‐18

2017‐08‐20

Egésznapos

Többnapos

31
32

2017‐08‐19
2017‐08‐20

2017‐08‐19
2017‐08‐20

Egésznapos
12:00

23:30

33

2017‐08‐20

2017‐08‐20

17:00

18:00

34
35

2017‐08‐26
2017‐09‐08

2017‐08‐27
2017‐09‐09

Egésznapos
Egésznapos

36

2017
2017‐09‐16
09 16

2017
2017‐09‐16
09 16

16
16:00
00

Egész város

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal

Több helyszín

Körösmenti Táncegyüttes

Hősök tere

Kállai Ferenc Kulturális Központ

Szabadság tér ‐ Országzászló

Kállai Ferenc Kulturális Központ

Bogrács
Napja
g
pj

Rózsahegyi
gy Ház,, Öregszőlő
g

Rózsahegyi
Alapítvány
gy Iskola Diákjaiért
j
p
y

Kis Bálint Napok

Kis Bálint Általános Iskola

Kis Bálint Általános Iskola

Kihívás Napja
Körösmenti Táncegyüttes
50 éves
Magyar Hősök
Emlékünnepe
Nemzeti Összetartozás
Napja

Gyoma 300 éves ‐ időszaki Kis Bálint Általános Iskola tornaterem ‐
volt Urikaszinó
kiállítás
Ballagások
Művészeti iskola 30 éves
évfordulója
Szomszédolás
Művészeti Tábor táborzáró
koncert
Besenyszegi Gyermeknap

Többnapos
Többnapos

VolksWagen Bogár
Találkozó
Gyomaendrődiek
Világtalálkozója
Halfőző verseny
Főtéri sokadalom
Nemzeti Ünnep
‐
Ü
kenyérszentelés
Viharsarok Kupa
Vitéz város

19
19:00
00

N
Nyitott
it tt ttemplomok
l
k napja
j

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal, Munkácsy Mihály Múzeum

Általános iskolák
Kállai Ferenc Kulturális Központ

Kállai Ferenc Művészti Iskola, Hallható
Hang

OMart
Vi
i í
d
Viziszínpad

Kállai Ferenc Művészti Iskola és Hallható
Hang Alapítvány

Besenyszegi játszótér

Kállai Ferenc Kulturális Központ

Népliget
Szabadság tér

Kardos Ferenc, Értékek Megmentése a
Jövőnek Alapítvány
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal
Kállai Ferenc Kulturális Központ
??

Szabadság tér

Kállai Ferenc Kulturális Központ

Hármas‐Körös szabadstrand
Városháza, koncert helyszín

Körös Kajak SE
Szent Antal Népház

EEvangelikus
lik ttemplom
l

Gyomai
G
i Evangelikus
E
lik Egyházközség
E há kö é

Liget
g Fürdő
Egész város

37

2017‐10‐05

2017‐10‐05

17:00

19:30

Zenei Világnap

Gyomaendrődi Járási Hivatal

38

2017‐10‐06

2017‐10‐07

Egésznapos

Többnapos

Bethlen Napok

Bethlen Gábor Szakképző Iskola

39

2017‐10‐08

2017‐10‐08

Egésznapos

Emléktér avatás

Wodianer Albert tér

40
41

2017‐10‐14
2017‐10‐23

2017‐10‐14
2017‐10‐23

20:00
10:00

23:00
11:30

??
Szabadság tér

42

2017‐10‐23

2017‐10‐23

12:00

14:00

43

2017‐11‐10

2017‐11‐10

Egésznapos

44

2017‐11‐25

2017‐11‐25

Egésznapos

45
46
47

2017‐11‐26
2017‐12‐03
2017‐12‐10

2017‐11‐26
2017‐12‐03
2017‐12‐10

Egésznapos
Egésznapos
Egésznapos

Kis Bálint vacsora
Nemzeti Ünnep
Ünnepi Képviselő‐testületi
ülés
Márton Nap
IX. Gyomaendrődi
Disznótoros és Böllérpálinka
Verseny
Adventi koszorú
Adventi koszorú
Adventi ksozorú

48

2017‐12‐16

2017‐12‐16

16:00

49
50

2017‐12‐17
2017‐12‐17

2017‐12‐17
2017‐12‐17

Egésznapos
Egésznapos

20:00

Gyomaendrődi
y
Járási Hivatal

Kállai Ferenc Művészti Iskola és Hallható
Hang Alap., Zenebarátok Kamarakórus
BGSZI és a Bethlen Alapítvány
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal

Kis Bálint Általános Iskola
Sportcsarnok

Gyüsz‐Te

Szabadság tér
Szabadság tér
Szabadság tér

Kállai Ferenc Kulturális Központ
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Gyomaendrődi Zenebarátok
Kamarakórus
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Kállai Ferenc Kulturális Központ

Karácsonyi Hangverseny

Szent Imre Katolikus templom

Adventi koszorú
Adventi vásár

Szabadság tér
Körös Látogató Központ

17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2016. szeptember 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a
pályázat kiírása
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2016. augusztus 29-én
nyílt pályázat keretében meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi
pályázati fordulóját hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására.
2016. október 3-ig van lehetősége az önkormányzatoknak csatlakozni az ösztöndíjprogram 2017-es fordulójához.
A csatlakozást követően október 4-ig ki kell írnia az Önkormányzatnak a pályázatokat. A pályázatokat csak
elektronikusan lehet benyújtani a www.emet.gov.hu rendszerben előzetesen történt regisztráció után. A pályazatok
benyújtási határideje 2016. november 8.
A támogatást kizárólag szociális rászorultság alapján lehet elnyerni. Helyi, megyei és központi forrásból táplálkozó
ösztöndíj rendszer került kialakításra, amelynek biztosítása során a helyi önkormányzati támogatáshoz a megyei
önkormányzat is nyújthat támogatást, majd ehhez az Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogatást biztosít.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatnak két típusa van, „A" és „B".
Az „A" típusú pályázatot felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal már rendelkező pályázók nyújthatják be.
Ezen pályázat esetében a támogatás 10 hónapra, azaz két egymást követő tanulmányi félévre vonatkozik, mely
jelen esetben a 2016/2017-es tanév második féléve és a 2017/2018-as tanév első féléve.
A „B" típusú pályázatot a 2016/2017-es tanévben érettségiző tanulók nyújthatják be, esetükben a támogatás 3x10
hónapra, azaz hat egymást követő tanulmányi félévre, amennyiben a tanuló felvételt nyer, majd hallgatóként is
megfelel a 6 félév alatt a kritériumoknak. Itt a kezdő félév a 2017/2018-as tanév első féléve.
Bursa Hungarica
részesülhetnek.

Ösztöndíjban

kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel

A Bursa Hungarica 2017. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételek 13.§-a a következőket mondja ki:
A települési önkormányzat a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázat elbírálása alapján a pályázót
minimum 1.000 Ft havi támogatásban részesíti, vagy a pályázó támogatási igényét elutasítja. (…)A megítélt
támogatásnak havonta azonos összegűnek és 100 Ft-tal maradék nélkül oszthatónak kell lennie.(…) A települési
önkormányzat a megítélt havi támogatás összegét a pályázati forduló teljes tartamára garantálni köteles, annak
módosítására nem jogosult.
A 2016-os forduló tapasztalatai:
A 2016-os fordulóban határidőre 15-en nyújtottak be „A" típusú pályázatot, „B" típusút pályázat nem érkezett. A 15
főből 13-an feleltek meg minden kritériumnak. Egy B típusú pályázat volt folyamtban melynek utolsó esedékes
önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettsége 2016. januárban történt meg.
A 2016. évi költségvetésben előzetesen elkülönített 1.500.000.-Ft forrásból összesen 675.000.-Ft került átutalásra
(2016. januárban 350.000,-Ft a 2015/2016 tanév második félévére, 325.000,-Ft augusztusban a 2016/2017 tanév
első félévére) a Támogatáskezelő részére, azonban a Támogatáskezelő 2016. márciusban 90.000Ft (2015/2016
tanév első félévére vonatkozóan) majd 2016. júliusban 35.000,-Ft (2015/2016-os tanév második félévére
vonatkozóan) visszautalt az Önkormányzat részére jogosultsági feltételek hiánya miatt.
Így ténylegesen 2016. évben 550.000,-Ft került felhasználásra.
A most induló 2017-es forduló már nem befolyásolja ezt az összeget, mivel az első tényleges kifizetés 2017.
januárban történik.
2016. évi fordulóra vonatkozóan, a korábbi évekhez képest (mely 3.000,-Ft/fő/hó volt) 5.000,-Ft/fő/hó került
megállapításra, hogy a rászorulók nagyobb támogatásban részesüljenek, azonban a csekély számú igénybevétel
miatt nem került a teljes forrás kihasználásra.
A minél szélesebb körű forrás kihasználtság érdekében ezért javaslom, hogy a szociális szempontok
meghatározásánál az egy főre jutó jövedelem 42.750,-Ft összeg helyett, kerüljön megemelésre 57.000,-Ft-ra, így
valószínűleg többen igénybe tudják venni ezt az ösztöndíjat.
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A 2017-es forduló pályázatainak benyújtási határideje 2016. november 8. lesz, tehát a 2016. novemberi testületi
ülésre már látható lesz, hogy hány érvényes pályázat érkezik, és annak megfelelően kalkulálható a támogatás
mértéke, melynek forrása a 2017. év költségvetésébe kerül megtervezésre.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához, és felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a csatlakozási nyilatkozat
aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
2017. évi fordulójában a szociálisan rászoruló hallgatókat havonta 5.000 Ft –tal támogatja – „A típusú pályázat"
esetén a 2016/2017-es tanév II. félév és 2017/2018-es tanév I. félévére valamint a „B típusú pályázat" esetén a
2017/2018-as tanév I. félévétől összesen hat félévig.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete javasolja Toldi Balázs polgármesternek, hogy az
előzetesen megállapított támogatási összeg kijelölésére tegyen javaslatot az Önkormányzat 2017. évi költségvetési
tervezetének összeállításakor.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiakban határozza meg az ösztöndíj pályázat
támogatási – szociális rászorultsági - feltételeit:
Az ösztöndíj odaítélésének szociális feltétele, hogy a pályázóval együtt élők egy főre jutó nettó jövedelme
család esetén ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000 Ft) .
Az ösztöndíj odaítélésének további szociális feltétele, hogy a pályázó, illetve a pályázó közeli hozzátartozója
ne rendelkezzen olyan vagyontárggyal, amelynek egy főre eső értéke külön-külön számítva a pályázó
családjában meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének húszszorosát, vagy együttes
forgalmi értéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hetvenszeresét, ide nem
értve a család által lakott lakóingatlant. Erről a kérelemben köteles nyilatkozni a pályázó.
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal – a döntés előkészítése érdekében – a pályázó által közölt
adatokat, tényeket, valamint a szociális helyzetet ellenőrizheti, és környezettanulmányt végezhet.
A pályázatok rangsorba állítása és elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki (az alábbi feltételek
fennállását a pályázó igazolni köteles):
árva, félárva, állami gondozott vagy gyámolt
akinek a családjában más eltartott is van ( családi pótlék folyósításáról igazolás),
gyermeket nevel,
akinek szülei elváltak,
tartós betegségben, fogyatékosságban szenved, vagy akinek családjában tartós beteg vagy fogyatékos
személy él
akinek családjában munkanélküli személy él
kollégiumi ellátásban nem részesül, mert elutasították.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
5. döntési javaslat
"Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
hatáskörébe utalta a pályázatok elbírálását. A bizottság a pályázatok elbírálása során rangsort állít fel az általános
szerződési feltételekben meghatározottak szerint elkészített elbírálási szempontoknak megfelelően, az alábbiak
szerint:
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálási Szempontjai
A) Alapvető szempont a felsőoktatási intézményben tanulmányaikat megkezdő , illetve folytató hallgatók
családjában az egy főre jutó nettó jövedelem.
Ennek megfelel ő en az alábbi pontértékeket kell alkalmazni:
l.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-ig
2.)Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 101 % - 125 % között
3.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 126 % - 150 % között
4.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 151 % - 175 % között
5.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 176 % - 200 % között

13 pont
12 pont
11 pont
10 pont
9 pont

B) További pontértékek a pályázó, illetve családja hátrányos helyzetéhez kötődnek.
1.) A tanulóhoz/hallgatóhoz kötődő hátrányos helyzet – gyermeket nevel, krónikus betegségben szenved, súlyos
fogyatékos, kollégiumi ellátásban nem részesül.
pontértéke:
4 pont
2.) A szülőkhöz kötődő hátrányos helyzet (eltartottak száma három vagy annál több, a családban folyamatos
ellátást igénylő beteg, munkanélküli vagy nyugdíjas, rokkant nyugdíjas van)
pontértéke:
4 pont
3.) Egyedülállóság ténye:
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- Tanulóhoz/hallgatóhoz kötődő – árva, félárva, állami gondozott, gyámolt, egyedül neveli gyermekét
- szülőkhöz kötődő –elvált szülők
pontértéke:
2 pont
C) Az adható támogatás mértéke (Ft/hó)
9-23 pont
0-8 pont

5.000 Ft/fő/hó
0 Ft

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
6. döntési javaslat
"Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az alábbiakban határozza meg a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójában az „A" típusú pályázat és a „B" típusú pályázat kiírását:

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Gyomaendrőd Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.)
Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2017. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan,
összhangban
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.
(III. 26.) Korm. rendelet
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló
2011. évi CXXXII. törvény
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló
2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ávr.)
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
vonatkozó rendelkezéseivel.
1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási
rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott
támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az
ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos
pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az
elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban
részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.)
Kormányrendelet és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.
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2. A pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a
települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A
Kormányrendelet „állandó lakóhely" fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény „lakóhely" fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony
keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2016 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2017 őszén már nem áll fenn, úgy a 2017/2018. tanév első
félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási
intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2016/2017. tanév
második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú
hallgatója
doktori (PhD) képzésben vesz részt
kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a
meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat
elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően
lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden
évben újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot
kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati
kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat
köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2016. november 8.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint
illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:
a)
A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2016/2017. tanév első
félévéről.
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak
azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási
intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató,
illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.
b)

Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
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c)
A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
Az ösztöndíj odaítélésének további szociális feltétele, hogy a pályázó, illetve a pályázó közeli hozzátartozója ne
rendelkezzen olyan vagyontárggyal, amelynek egy főre eső értéke külön-külön számítva a pályázó családjában
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének húszszorosát, vagy együttes forgalmi értéke
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hetvenszeresét, ide nem értve a család által
lakott lakóingatlant. Erről a kérelemben köteles nyilatkozni a pályázó.
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal – a döntés előkészítése érdekében – a pályázó által közölt adatokat,
tényeket, valamint a szociális helyzetet ellenőrizheti, és környezettanulmányt végezhet.
A pályázatok rangsorba állítása és elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki (az alábbi feltételek fennállását a
pályázó igazolni köteles):
árva, félárva, állami gondozott vagy gyámolt
akinek a családjában más eltartott is van ( családi pótlék folyósításáról igazolás),
gyermeket nevel,
akinek szülei elváltak,
tartós betegségben, fogyatékosságban szenved, vagy akinek családjában tartós beteg vagy fogyatékos
személy él
akinek családjában munkanélküli személy él
kollégiumi ellátásban nem részesül, mert elutasították.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Egy háztartásban élők:a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az
elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről
származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az
adómentes jövedelmet is, és
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a
kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót,
illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett
tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert
költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást
folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt
költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés
esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Befizetési kötelezettségnek
minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék,
egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és
munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek
a) a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, valamint a
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási
kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás ,
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése
szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
c) az anyasági támogatás,
d) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény
alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó
foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony
53

keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
j) a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység
ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel.
4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített,
a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy
amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával
a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési
önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezelő részére – kizárólag
az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az
ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;
b) hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a
támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;
c) hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a
támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
d) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében
szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való
jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.
5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2016. december 8-ig:
a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az
önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási
határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban
feltüntetett. A hiánypótlási határidő: 5 nap;
b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül
történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon
megfelelőként lettek megjelölve;
c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, határidőn túl
benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
d) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban
indokolja;
e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi
eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálata alapján járhat el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye
jogorvoslatnak.
A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési
önkormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás
visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2016. december 12-ig az EPER-Bursa
rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2017. január 20-ig értesíti a települési
önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2017.
március 17-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített
pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
54

A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való jogosultságot a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3) bekezdésében és a 112. § (9)-(10) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével kell megállapítania.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2016/2017. tanév második
félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a
pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a
hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás
feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.
8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:
a 2016/2017. tanév második (tavaszi), illetve a 2017/2018. tanév első (őszi) féléve.
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica
számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett
önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a
jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási
intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos
támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.)Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az
intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a
hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a
hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény
folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények
szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár
– kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A
kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2017. március.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március hónaptól, az őszi félévben október hónaptól,
de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a
továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal
azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati
ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független
minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).
9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj
folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító
felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (levelezési cím: Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418). A
bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5
munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
tanulmányok halasztása;
tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, megnevezésével);
tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a
tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára
már nem tarthat igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény
részére visszafizetni.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben
kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton, ajánlott levélként
megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a
55

nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is
lemond.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta
vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben
sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a megyei
önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelő látja el.
A Támogatáskezelő elérhetősége:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica
1381 Budapest, Pf.: 1418
Tel.: (06-1) 795-5600
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Gyomaendrőd Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2017. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára,
összhangban
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.
(III. 26.) Korm. rendelet
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló
2011. évi CXXXII. törvény
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló
2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ávr.)
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
vonatkozó rendelkezéseivel.
1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási
rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott
támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az
ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos
pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az
elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban
részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.)
Kormányrendelet és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.
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2. Pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a
települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A
Kormányrendelet „állandó lakóhely" fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény „lakóhely" fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben kívánnak részt venni.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú
hallgatója
doktori (PhD) képzésben vesz részt
kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2017. évi felvételi eljárásban először
nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben ténylegesen
megkezdik.
3.

A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a
meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat
elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően
lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati
adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell
benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt
érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A
benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem
befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2016. november 8.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint
illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:
1.

Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

2.
A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
Az ösztöndíj odaítélésének további szociális feltétele, hogy a pályázó, illetve a pályázó közeli hozzátartozója ne
rendelkezzen olyan vagyontárggyal, amelynek egy főre eső értéke külön-külön számítva a pályázó családjában
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének húszszorosát, vagy együttes forgalmi értéke
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hetvenszeresét, ide nem értve a család által
lakott lakóingatlant. Erről a kérelemben köteles nyilatkozni a pályázó.
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal – a döntés előkészítése érdekében – a pályázó által közölt adatokat,
tényeket, valamint a szociális helyzetet ellenőrizheti, és környezettanulmányt végezhet.
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A pályázatok rangsorba állítása és elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki (az alábbi feltételek fennállását a
pályázó igazolni köteles):
árva, félárva, állami gondozott vagy gyámolt
akinek a családjában más eltartott is van ( családi pótlék folyósításáról igazolás),
gyermeket nevel,
akinek szülei elváltak,
tartós betegségben, fogyatékosságban szenved, vagy akinek családjában tartós beteg vagy fogyatékos
személy él
akinek családjában munkanélküli személy él
kollégiumi ellátásban nem részesül, mert elutasították.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Egy háztartásban élők:a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az
elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről
származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az
adómentes jövedelmet is, és
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a
kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót,
illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett
tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert
költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást
folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt
költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés
esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Befizetési kötelezettségnek
minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék,
egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és
munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek
1. a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, valamint
a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási
kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás ,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5)
bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a
fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló
7.
törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli
keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített
munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka)
a havi ellenértéke,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;
10. a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett
tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes
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bevétel.
4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített,
a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy
amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával
1. hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési
önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezelő részére –
kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja,
illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;
2. hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a
támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;
3. hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételi jelentkezése eredményéről az Oktatási
Hivatal a Támogatáskezelőnek, illetőleg a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
4. hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a
támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson,
5. hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja
érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a
támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.
A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor felsőoktatási
intézménybe még nem nyertek felvételt.
5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2016. december 8-ig:
a) Az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az
önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási
határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban
feltüntetett. A hiánypótlási határidő: 5 nap;
b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül
történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon
megfelelőként lettek megjelölve;
c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, a határidőn túl
benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
d) minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi
eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye
jogorvoslatnak.
A "B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles
felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért
igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb
módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét vélelmezi,
azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a
támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az
esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben az
esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi
félévtől ható hatállyal hozható meg.
6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2016. december 12-ig az EPER-Bursa
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rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2017. január 20-ig értesíti a települési
önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2017.
március 17-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített
pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
A pályázó a felvételi határozat (vagy besorolási döntés) másolatának megküldésével köteles 2017. augusztus
31-ig a Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a 2017/2018. tanévben melyik felsőoktatási intézményben
kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy a 2017-es felvételi évet
megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem
tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.
Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt
sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2017/2018. tanév első
félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem
felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója a
felsőoktatási intézménynek.
A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való jogosultságot a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3) bekezdésében és a 112. § (9)-(10) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével kell megállapítania.
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás
feltételeinek, (kivéve, ha az a folyósítás első féléve) az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének
módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.
8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév:
a 2017/2018. tanév, a 2018/2019. tanév és a 2019/2020. tanév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2017/2018. tanév első féléve.
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica
számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett
önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a
jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási
intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos
támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.)Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az
intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a
hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a
hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény
folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények
szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár
– kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A
kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2017. október.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az őszi félévekben október hónaptól, a tavaszi félévekben március
hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd
a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal
azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati
ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független
minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.
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Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).
9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj
folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító
felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (1381 Budapest Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa
rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles
teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
tanulmányok halasztása;
tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, munkarend,
finanszírozási forma megnevezésével);
tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a
tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára
már nem tarthat igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény
részére visszafizetni.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben
kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton, ajánlott levélként
megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a
nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is
lemond.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta
vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben
sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a megyei
önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el.
A Támogatáskezelő elérhetősége:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica
1381 Budapest Pf. 1418
Tel.: (06-1) 795-5600
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

61

